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 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

   

  

 

 

 « یعسل عشق نام رمانـ»نبرد

 یق ینجمه صد :سندهینو

 _عاشقانه یی= معماژانر

 ی سندگینو :هدف

 

 : خالصه

  یایکه با ورود به دن یشجاع و کم سن و سال؛دختر  ی مهربان، امااز جنس انسان ها یدختر  عسل 
 کشاند.  یم ی ک یو تار  یاهیمرد مرموز و خطرناک، سرنوشت خود را به س کیتار

  یماجرا باعث م نی تپد.هم یپوش م  اهی مرد س یپروا برا یکه ب  یها قلب یکی تار نیا نی اما... در ب و
  شود که خطرناک است. یراه مودنیشود، مجبور به پ 

http://www.romankade.com/
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خود را   یایآمده است، با انتخاب عسل دن  رونی ها ب یکیکه از دل تار   یپوش، کس اهیمرد س نکیا هم
 دهد؟  یم رییرا چگونه تغ شی ایانتخاب دن نیا ایدهد و اما آ یسوق م یبه سمت روشن 

 :مقدمه

 خطرناک؟!  مرد کی تنها  ایآ ستم؟یک من

 و درون دره افکنده؟ دهیاز دختران را به چنگال کش یکه همانند گرگ، شمار  یکس 

 ستم؟یک من

 گرفته؟  یخو یو بدکار   ایکه با ر یکس همان

 کند؟  یم  یدشمن یکه با روشن یآن کس ای و

  کنم. یخود را باز م  اهیدفتر س نکیا هم

  ...سمینو یورق م   یاهیبر س  و

  .نهیدرون س یکی تار

نامعلوم   یاز دختران را به سرنوشت  یشمار  یایفهمد و تا جان در بدن دارد دن یکه رحم را نم  یا نهیس
 دعوت کرده...

 **عسل

سر صف  نیاه. ا شه،یچرا نوبت من نم ای؛ با خودم گفتم : خدا ستادمی فلج شداز بس ا پاهام
  چقدر چرته. نون گرفتن  یبرا ستادن،یا

رفت .   ونیسمت آقا ِکهیَمرد اما  ؛ بود شده من نوبت و  نبود جلوم یکس گهیرفتم جلو، د  یخوشحال با
 نگاه کردم .  شونیو با اخم به حرکات ا دیش مخم سوت کشواکن  نیا دنیبا د

کنه، به پشت    یبه من توجه نکهیبدون ا اون طرف بود که بعد سمت ما اومد . یا قهی پنج دق بایتقر
توجه کرد و پول رو از اون گرفت و   صورتش بود، ی رو  یدختر لوس و پر از طراح کیکه  میسر

 نثارش کرد .  یچشمک  هم یکنار 
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  یدارند .«م  یکاراشون بر نم نیا ؛ سرکارهم دست از  مـونیم ای یآدم خلق کرد  ایخودم گفتم: »خدا با
 ؟! دیری پول من رو هم بگ دیخوا  یتحمل نکردم و گفتم : آقا نم گهیخواست بره که د

نون   سایوا قه یدق کیکه نگاهش به سمت دختره بود، گفت : کوچولو  یو در حال رو باالداد ابروهاش
 رو بدم بعد . تی پشت سر

رو   مینون پشت سر دیبه جاش دار یخواست بره که گفتم : اما االن نوبت من بود آقا ؛ ول  یم  دوباره
 .  دید یکه اصال هم نوبتش نبود رو م

 . دمی نون تو رو هم م امین مکرد و گفت: کوچولو، گفتم صبر کن . اال اخم

 چشم چرون.«  یعوض کوچولو ؟ یگیمحل نداد . »به من م  توجه رفت و به من  یب

چقدر هم که خوشگله به خدا( دوباره با چند تا نون برگشت   باز بود، نگاه کردم. )  ششیدختره که ن به
 خوشگل خانم، منتظر تماست هستم .  ریدستش داد و گفت: کارت رو هم بگ و با لبخند نون رو 

و بعد رفت. حواسم به  دیدختره هم خند ؛  دمیشن بود زی چون گوشام ت رو آروم گفت . نیا البته
چشم چرون به خودم اومدم : خب   یه هر لحظه امکان داشت جر بخوره . با صدامانتوش بود ک

 ؟ یخوا  یکوچولو چقدر نون م 

 وجود دارم.  منم  دیدی : چه عجب فهم گفتم

  یاتفاقات نیهمچ یحاال ؟ تو هم اگه بزرگ بش یخور   یکردو گفت: کوچولو چرا حرص م یا خنده
 افته . یبرات م

که   نهیمشکلم ا نیهم ی؛ ول ادیدرشتت از کاسه در م یسالمه چشما  من چند  ی، تو اگه بدون »خوبه
 قدم کوتاهه.«

  یگرفتم، گفتم: به جا یکه نون رو ازش م یبعد با نون برگشت . درحال هیرو دادم و رفت؛ چند ثان پول
 .  دیبهتره مثل آدم کارتون رو انجام بد د،ی کن  یچشم چرون نکهیا

مثل تو که حواست رو جمع   یوقت واسه پسر  چیاگه من مثل اون دختره بزرگ تر بشم ، ه بعدشم
و   ادیب   رمی که زودتر نون گ ارمی، از خودم ادا در نم یچکار کن  دیو با یهست ی تو چه مکان  یکن  ینم
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کردم و   یم تی اون دختره بودم ،ازت شکا ی. من اگه جا رمی )شماره( هم در عوضش بگ کی
 کردم . یمهمون اون صورتت م  هم دهیکش کی

ک داخل   ییآدما ی هیبق اون و همه حرف از کجام در آوردم ؟«  نیکه بهش نگفتم ؛ ا زایچه چ ی»وا
 کردند . یبودند، با دهن باز بهم نگاه م یینونوا

مثل اون  یک ی هم با تعجب و  ایل یبا افتخار، خ ای لیخ رفتم ؛  یم رونی ب ییکه داشتم از نونوا یموقع
 بدرقم کردند .  تی با حرص و عصبان کهیمرد

  نون  رفت نداد، منو نون . بود  حقش.  داده شماره دختر اون به که بره لوخواسته   ینم حتما ی»آخ
 کنه .« یم یکار  نی آخرش باشه که همچ ی دفعه ؛ داد رو  اون

مرتب   میروسر  ریام رو زکردم ؛ موه زونی دوچرخم آو یگذاشتم و به دسته  کی رو داخل پالست  نون
خوام ملت رو با    یازت م ای. »خد دمیسر راه اون دختر رو د و رکاب زدم ؛ کردم و سوار دوچرخم شدم

 «  یسیف سیف ی.نگاه نگاه،مانتوش به زور تو تنشه . دختره  ینوع پوشش شفا بد نیا

 ... دمیخود خونه تند رکاب زدم و باالخره رس تا

شدم ؛ تا خواستم  دوچرخه  رفتم و سوار رونی ب دوباره  خونه نبود . یکس رو داخل سفره گذاشتم . نون
خونمون پارک    واریرو مخم کنار د یپسر خاله   و خوشگل رضا،   دیسف نیموقع ماش نیرکاب بزنم ، هم

شدم    بورخواستم در برم که متاسفانه نتونستم و مج  زد . یکه م یممتد یشد ؛ بعدش هم بوق ها
 خواست، براش انجام بدم .  یکه م یکار 

و بردم کنارش گذاشتم   ختمی ر ییچا وانیل کی.«وانهید یانگار من نوکرشم پسره   دهیدستور م »همش
 اره !کنه که حد ند ینگاه م یانقدر کنجکاو شده بودم چ بود . شی حواسش به من نبود و پرت گوش ؛

؛   دمیکه از ناهار مونده بود، واسش کش  یرفتم آشپزخونه و از برنج و قرمه سبز  شدم . الشیخ  یب
 فراهم کردم . شویخالصه تموم مقدمات پرخور

شل شده بود و    ششیگاز بزنم .ن  نویبود زم  کیبود که نزد  یطور  افشیق شیینگاه کردم . خدا   بهش
که من هنوز   یز یچ به رهیخ قلمبه شده بود و  ش یمشک یچشما سرش رفته بود. یدهنش تا باال

 بود .  دم،ینفهم
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 کنه .«  یداره نگاه م یچ ین یبهتره بب  . بسه دختر جون گهیعسل د »خب

زدم که هفت   ی... دادینگاه کردم ؛ وا شیگوش یرفتم کنارش و به زور به صفحه   نیو پاورچ  آروم
 و گوشاشون کر بشه .  صدام رو بشنون نسلم تونستن

 ... یوا دمید یچ من

بودم خدا  یبود . قرمز ،متعجب و وحشت زده شده بود . من تو چه وضع دهیکه رنگش پر رضا
 . دونهیم

 یپرده  غتیج  یصدا ن ی؟ قلبم اومد تو دهنم . بب ید یکش غی چرا ج گفت :چه مرگته دختر ؟ رضا
 ره کرد . گوشمو پا 

آخه که تو  لمهیف نامیها...؟ ا  یدید یم یبود رضا داشت یمن من افتاده بودم .گفتم : اون چ به
  ؟! ین یبیم

به عکس العمل رضا نگاه کردم . اخماشو   دهنم رو گرفتم . یگفتم و با دستم جلو یافتاد چ ادمی تازه
آخه چه  ؟  یکرد یعقل ،بازم فوضول یب ینگاه کرد.گفت: دختره  شیبه هم گره داد و به گوش شتریب

 کنم ؟  ینگاه م یچ  ینی. بب  یمن سرک بکش  یتو گوش  یایبه تو که ب

  یهست یک گهیخدا دختر تو د یشده . گفت: وا وونهیکه فکر کردم د رخندهیچنان زد ز هوی
 نگاه کن . ایب  ا،یب  زمیعز  ستین یز یچ ها...؟

  یشعور یب ی لیرفتم گفتم: خ  یکه از خونه در م ی. چشمام رو بستم و درحالرو سمتم گرفت   شیگوش
  رضاا.

رو درست   میروسر نکهیسوار دوچرخه شدم و بعد ا آورد ؛  یچندشش حرصم رو در م یخنده ها یصدا
 خونه دور شدم . یکردم، رکاب زدم و تند از جلو

 چندشم شد. شیادآوریاه ... اه...با  کردی بود که رضا داشت نگاه م ی. اون چ شهیخدا باورم نم یوا »

 *** 
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 یز یچ گهی شد و د  کیتار شد ؛ همه جا   یچ دمیکه نفهم  ن،یخواستم بخورم به ماش یم ادی شدت ز با
 نشد...  میحال

که حضور    ییبا تعجب به جا ؛ دارشدمیگذاشته شده بود، از خواب ب  میشونیپ  یکه رو یس یخ  باحوله
  داشتم نگاه کردم . 

شده به من  دهیکنارم نشسته بود و با صورت پوش  یشخص  ؛  ومدیفکر کردم، به نظرم آشنا ن  یهرچ
  بود . انی نما  شیتوس یکرد وتنها چشما ینگاه م

اما   بشه ؛ نکاریتالشش رو کرد که مانع ا شونم گذاشت، یکه رو  یوحشت از جام بلند شدم . با دست با
 بلند شدم .  مقاومت کردم و

 یو خاکستر   یدکور مشک کیبود، با   یز یتم  یجا کردم ؛ یو وحشت زده به اطراف نگاه م  متعجب
 حالت غمزده داشت . که

 کجاست ؟! نجای؟! ا هیچ انی کنم ؟!جر یچکار م  نجای:من ا خودم گفتم با

کردند ؛ برگشتم و به همون شخص   یلقا م غم رو بهم ا یبود که جور   یلیپرت دکور و تموم وسا حواسم
  یم دنشیبود که مانع د  دهیپوش یبود .شنل  بیوغر بیخودش هم مثل خونش عج یحت  نگاه کردم .

 . دیکش یرو به رخ م شیتوس یشد و تنها چشما

چرا  نجای؟! ا یهست  ی؟ توک نجایا  ی:منو تو آورد  دمیمن من افتاده بودم . پرس که داشتم به  یترس با
 بگو تو رو خدا هنگ کردم .   یز یچ کیخدا  ی؟!...ا یهست  ی؟! تو...تو... اصال ک هیورنطیا

که با خودم لحظات رو   ینکردم و درحال  ی؛ اعتراض نمی اشاره کرد رو کاناپه بش نزد و به جاش یحرف 
نشستم . ناگهان اون  یخاکستر  ی کاناپه یرو جا گذاشتم،  نیپا به ا یکردم که چه جور  یم یتداع

 تنها موندم .  شد و من دیشخص ناپد

 کجاست آخه ؟!  نجایگذروندم . ا دیاطراف رو از د  گهیبار د کیتعجب  با

پنجره ها   نبود . یمشک یو گلدون پر از گل ها زیم کیجز    یادیز زی بود ؛ چ یک ی نسبتا کوچ ی خونه
جورواجور تو   یعالم سواال کیشد و   یم  شتریشده بود . تعجبم هرلحظه ب ده یهمه با روزنامه پوش

 شد .   یذهنم درست م
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با دوتا فنجون هم رنگ   ،ینیس کی شد ؛ تا نگاهش کردم دوباره ترس تو دلم لونه کرد.   داشیپ  دوباره
 گذاشت .  زیم یرو رو  ین یاومد روبروم و س تودستش بود ؛  یمشک

برداشت و به   باالرفته نگاهش کردم؛ فنجون رو یبا ابروها عالقه داشت . یبه رنگ مشک یبدجور  انگار
 طرفم گرفت.

 ؟  رمش یبگ  یعنیو به جاش با تعجب بهش نگاه کردم وگفتم : ختیر  یکم ترسم

 تکون داد .  دییتا یبه معنا سرشو

  که آره ؟ یبکش یخوا یمنو نم گمیرو م نیا دیببخش -گفتم

 ؟!  هست ،ستیالل که ن نگفت ؛ یچ یه  بازم

خواد سم بهم  ی بود ؛نکنه م ختهی چندشم شد ؛ قهوه واسم ر فنجونو از دستش گرفتم... اه... یمجبورک 
  مینیلبم بردم ؛ ب   کیفنجون رو با چندش نزد هست ؟ ست،ی که ن ضیبده مر نه بابا چرا سم بده آره ؟

دهنم فرو   لرو داخ  اتیبا دستش تموم محتو هویکردم که  یدستم گرفتم، داشتم استخاره م کیرو با 
 برد. 

 دونمی نم نبود . نمیری تلخ نبود . ش قهوه خورده بودم، گهیکه از دست شخص د شیپ یدفعه  مثل
 یبود و من خوشم اومده بود . اما...اما چرا بهم قهوه داد ؟ نکنه واقعا م  یکه بود عال یطعمش هرچ 

 خواد منو بکشه ؟

تو ؟!...حاال چرا انقدر اصرار    یکن یچکار م  اد،ی جب گفتم :چته بابا از قهوه بدم منگاه کردم ؛ با تع   بهش
 ؟ ی هست یمن قهوه روبخورم هان ؟ توک  یداشت

 خانوم کوچولو . میجاش بلند شد و گفت :وقتشه بر از

 ؟ ی دیتعجب از جام بلند شدم و گفتم :کجا ؟ چرا به سوالم جواب نم با

 ادامه داد . نکرد و فقط راه خودشو  یتوجه 

به من خانوم کوچولو گفت   نمیدنبالش راه افتادم ؛ خندم گرفت. ا یلیم ینگفتم و با ب  یز یچ منم
 .  یلحظه فکر کردم الله طفلک  کیحرفم که زد خداروشکر،  .
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 بود بهش بخورم .   کیبه سمتم اومده و نزد  ینیاومد که ماش ادمی ، هوی

من   یعن یخدا  یهست ؟! وا  لییشنل پوش عزرا یآقا نی...ای...ن...نکنه من ُمردم ها... ن ؟ وان
 ُمردم ؟!... انقدر زود ؟ 

من   دیفهم یوقت رفت .  یداشت م ینجور یشدم و بهش نگاه کردم ؛ راهرو رو هم خکوبیم سرجام
 ؟  یستادیبرگشت و گفت :چرا وا ستادمیوا

 مرده ؟! ایمن االن زنده ام  نمی ب...بب... بب-به تته پته افتاده بودم و ترس برم داشت.گفتم  دوباره

 ؟  هیکنارم و گفت :منظورت چ اومد

شد .   یبخورم . پس االن چ نیخواستم به ماش   یزدم و گفتم : مگه من نم می شونیکف دستم به پ با
 من ُمرَدم ؟  ایآ

 که خانوادت نگرانت بشن ؟ یخوا ینم . ایب  دنبالم دختر چرت نگو-گفت

 پس من زنده ام ؟! ی»وا

  کنم ؟ یتو چکار م شیفهمم ؟ پ یکه من نم هیچ  هی:خب پس االن قض  دمیپرس گهیبار د کی

 .  ایکه خواستم نداد و گفت : ِانقدر حرف نزن دختر جون فقط دنبالم ب یجواب

چشمام از    دم،یکه روبروم د یبا صحنه اداد . ناگهان  ینم  که جواب سواالتم رو ختیبه هم ر اعصابم
 .  زد  رونی حدقه ب

و   یز ییپا  یبرگها نیهمچن  ؛ شده بود کیبلند، تار یبزرگ و شاخه ها یبزرگ، با وجود درختها اطیح
درخت افتاده بود . ذوق زده خواستم به سمت برگا برم، ناگهان   یکه کنار تنه   یسطل رنگ

 گرفت و مانعم شد . رو جلوم

. مگه یکه خودت دوست دار  ییهرجا نکهینه ا . ای؟ گفتم دنبال من ب یر یکوچولو کجا م-پوش  شنل
  نه ؟!

 کرد ؟!« یشکل  نیمگه جرم کرده بودم که ا »وا
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  فقط چند تا از اون برگا خواستم بردارم . بکنم . یبه جون خودم نخواستم کار  -تته پته گفتم  با

به سمت برگها رفت و   نگفت و  یز یچ خودش هم به برگا نگاه کرد . به درختا کردم . یدستم اشاره ا با
 بعد هم سمت من برگشت و برگهارو به دستم داد .  برداشت ؛ ن یزم یاز رو چند تا

 .  ایحاال دنبالم ب گهیخوب د  -پوش  شنل

و اون درب  میستادی.مقابل درب ا رفتم  یکردم و دنبال اون مرد م یدستم نگاه م یه برگهاذوق ب با
 کرد .  ییراهنما  رونیباز کرد . من رو به ب  رو 

کنار درخت بود .  زی تم  ز،یتم خونه پر از سبزه زار و درخت بود . چشمم به دوچرخم خورد .   اطراف
 کردم . به مرد شنل پوش هم نگاه  دوچرخه بود یکه نگاهم رو  یدرحال سمتش رفتم،

 کرده؟ زیتم  نویخودش ا یعن یخودم گفتم : با

شناختمش،نه   یکه نه م یبه فرد دوچرخم گذاشتم و سوار دوچرخه شدم .  یداخل صندوق جلو برگارو
 نگاه کردم .  دمیرو د  افشیدونستم و نه ق یاسمش رو م 

 کنارم اومد . رو جلوتر آورد و   شنلش

  تا یر ی کاشته شده که سرراهت هست، م یبا کمک گلها می راه رو مستق  نیوچولو، اک نی بب  -پوش  شنل
 ؟! یدیفهم مامانت، یحت  یکن ف یتعر دیکس نبا چیه یامروز رو هم برا یماجرا ؛ یبه خونتون برس

 . اما آخه چرا ؟... دمیتعجب گفتم :آ...آره فهم با

 حرفم با صحبتش نصفه موند .  ی ادامه

  . یسوال نکن، بهتره بر  گهیخانم کوچولو د  -پوش شنل

  کردم . یشدم و پوف   دنیسوال پرس الی خیب

موضوع   قایدق دمیکنم ؛ هر چندم نفهم  ی،تشکر م یمنو نجاتم داد نکهیباشه به هرحال بابت ا -من
 . هیچ
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که داخلش   ییماجرا، و نه از جا نینه از ا ،راحت  التی خ  یرکاب بزنم که دوباره گفتم :راست خواستم
 کنم ؛ بازم ممنون .  ینم  فیتعر یواسه کس ،یکن  یم  یزندگ

طبق همون  از سوال، ییایبرگردوندم و با دن ؛ روم رو  ستین دمیکه د از جانبش شدم یحرف منتظر
 . دمیراحت به کوچه مون رس  یلیرو دنبال کردم و خ  یرازق  یحرف، گلها

داشته باشه ؛ اما برام سوال بود که   یز یچ  نیکنار کوچمون همچ یکردم مزرعه   یفکر نم  جالب، چقدر
 . رمی بگ تونستم حداقل جواب سواالتم رو یکرد .کاش م یم یزندگ یپرت  یاون چرا انقدر جا

خواست دوباره به همون جا که اون شخص نجاتم داد برم   یچرا دلم م دمیپشتم نگاه کردم . نفهم به
 سمت خونه رفتم . نهیمنو بب یکس نکهیقبل ا ؛

صفحه زدم و بهشون   گهیبار د کی با لذت،  آلبوم گذاشتم .  یرو داخل ورق ها  یز یی پا یبرگها  نیآخر
 نگاه کردم . 

امروز رو   یکه خاطره  ییصفحه اش را برگها نیوآخر که داشتم بود، ییها یادگار ی پر از  آلبوم، نیا
 کرد، پر کرد . یم یبرام تداع 

نازم با سه سال  یبرادر کوچولو عثمان، عثمان به خودم اومدم ؛ یپرت بود که ناگهان با صدا حواسم
 ت .سمت کمدش رف  کردن برده بود، یبا باز  پر از کارت که معلوم بود  یبا دست اختالف سن،

 رفتم .  ییرای کتابام گذاشتم و به سمت پذ یقفسه   یرو نکردم و آلبومم رو بستم و یکنجکاو منم

  یپاک م ینشسته بود و سبز  ونی زیکرد ؛ مامان هم کنار تلو ی تماشا م ونیزیبود و تلو  دهیدراز کش بابا
 . امروز بود  یاما تمام حواسم پرت ماجرا کرد . کنار مامان نشستم و مشغول شدم ؛

  رهی بهش نگاه کردم . با اخم بهم خ کنه . یصدام م که هیبه خودم اومدم، متوجه شدم مامان مدت  تا
 شده بود .

  ؟ یکن  یخراب کار   ایکمکم،  ی اومد نیدختر حواست کجاست ؟ بب - مامان

 کرده بودم .  زیر  ز،یر ها نگاه کردم . همشون رو  یتعجب به سبز  با

 اومده ؟ ش یپ یمشکل  . یپکر  یلیشده ؟! خ یچ  عسل، -مامان
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  یبهش عمل م دیداده بودم که با یمن قول  کردم . یم فی حرفش دلم لرز گرفت. آخه چطور تعر نیا با
 .  بیآدم ناشناس و عج کیقول به  کیکردم . اونم 

بحث اعصاب خورد  کی ، ییتو نونوا نشده . امروز  یز ی زدم و گفتم :نه مامان جون چ یلبخند
 رضا کجاست ؟  یراست . دینکن تی اذ ادی خودتون رو ز گرفته شدم . شما نیهم یاومد . برا شی پ یکن

شد که به سمت آشپزخونه بره،   یها بلند م  یبه دست، با سبز   ینیکه س  یدرحال زد و یلبخند مامان
گمون کنم شب   رفته،  رونی ب  ؛ یکن  یما درست م یبرا ی کار  کیگفت : تو هم که فقط با زبونت آخر 

 . ادیهم نم

 . ادیکه اصال ن  شاهللیگفتم :واقعا ؟! ا یباخوشحال

 خواست ِخِرخَرشو بجوام.«  ی،دلم م  که امروز به وجود اومده بود یاتفاق »با

کنه   یزندگ ما اومده  یکه به خاطر کار و درسش خونه  شهیم یسه سال  بای، تقرپسر خالم رضا
 قصد رفتن داره . یک  دونمینم ؛

 .  نمیب  یاما کو ؟ من که نم دنبال خونه است ؛ گهیم مدام

هان ؟ مثال  . یشیخوشحال م اد ینم هروقت که یاز داخل آشپز خونه گفت :چکار به بچه دار  مامان
 پسر خالته ها ؟!

داشتم، داخل دهنم بزارم ، با اخم   یگوجه برم  کیکه  یظرف ساالد نگاه کردم . درحال هب
  نیکه همچ  ستیبه نظرت زشت ن من به اون نامحرمم ؛ نکه یپسرخالم باشه مامان جون، مثل ا : گفتم

اونم تو  بپوشونم ؛ همش خودم رو نکهینه ا خوام،یم یما باشه ؟! بعدشم من آزاد یتوخونه  یکس
 خودمون . ی نهخو

 .  دیخواست حرف بزنه که بابا وسط حرفش پر مامان

هر   ؛ گهینمونده . خوب کجا بره بابا جان ؟ دنبال خونه است د گهید یز یعسل جان تحمل کن، چ -  بابا
  .  یش یو تو راحت م رهیکنه ، م  دایوقت خونه پ

  بابا نگاه کردم . به
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  . شهیتموم م تی وضع نیا یک  نمیکنم . بب یمن باز هم تحمل م  باشه - من

 شدم .  رهیخ  ونیزینشستم و به تلو یمنم کنار  برگردوند ؛ ونیزی دوباره سرشو به سمت تلو بابا

نگاه   لمایماهم چه ف یبابا نیا کرد؛ یاومد که هم چنان داشت غرغر م یمامان از آشپزخونه م یصدا
 . یزوم کرد  لمیف نیا یکه رو یفهمیها رو م  نیکنه . آخه باباجان، تو لهجه ا یم

 بود .( یفارس  سینو ری اکشن با ز یلمهایف نی)از ا

  کرد، اما معلوم بود حواسش پرت بود . ینگاه م ونیزیبابا نگاه کردم . به تلو به

 زدم و صداش کردم .  یبشکن 

  بابا... بابا - من

 ؟!  یداشت یجانم دخترم کار  : من به خودش اومد و بهم نگاه کردو گفت یبا صدا  بابا

 تر نگاهش کردم .   قیکنارش و دق رفتم

جذابترش کرده بود . اما قشنگ از صورتش    دشیو سف  یمشک  یشایداشت که ر یدیگرد و سف صورت
 .  هییمعلوم بود که خبرا

  شده ؟!  یز یبابا جون چ  - من

 مد و به بابا و من نگاه کرد . او رونی از آشپز خونه ب مامان

 شده ؟!  یچ - مامان

 شده .  یز یکنم چ اما بابا تو فکر بود . گمون دونمیمنم نم - من

 نگاهش رو از من گرفت و به بابا نگاه کرد. مامان

 شده ؟! یز ی ؟ چ  دیآره رش - مامان

 . هیفشار خستگ ستین یز ینه چ : گفت دیکش یم شاشیکه دست به ر  یصاف نشست و درحال  بابا

 شده .  یحاال بگو چ منم باور کردم، یکردم و گفتم : تو گفت اخم
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 زد . حرفش رو دستم فرار کنه آخر ری تونه از ز ینم  دونست، یم چون

 رو سرمون در اومد .  ی شاخ بزرگ دم،یدیکه بابا زد و ما شن ییباحرفا

سر  ییبال هی  و دهیام مانج بیعج  یینفر، کارا کیخبر پخش شده که   کی هیچند وقت -  بابا
  یکل نکهیباا . بهیو غر بیکاراش عج  ؛ شهیدختر گم م کی هرروز  ی ول ،ییچه بال  دونمی. نم ارهیم دخترا

  یهرک کشه و  یآدم هارو هم م نی از ا ریدر ضمن غ  ؛ رنی گذاشتن، هنوز نتونستن اونو بگ نجایگشت ا
 کنه .  یقتل عام م که سر راهش باشه رو

 ؟  شهیآخه مگه م ؟! ی کن  یم فیتعر یبابا، قصه دار  هیحرفا چ  نیتعجب جواب دادم : ا با

  ماریمردم ب کنم ؛  یم فیدارم تعر دمیرو که شن یز یمن چ عسل، دونمیمن نگاه کرد و گفت : نم به
 نشونتون بدم .  دیعکسشم دارم بزار یراست که قصه ببافن .  ستنین

 کرده بود . زونیکه آو یراهن یبلند شد و رفت، سمت شلوار وپ   بابا

 . میمامان به هم نگاه کرد منو

که دستش بود و دست مامان داد . منم کنار مامان رفتم و  یبرگشت و سرجاش نشست و کاغذ  بابا
 که داخل عکس بود، نگاه کردم .  یبه مرد

 شد .  شتریسرم ب  یشاخا

حرفا آدم   نی قصه ها براش صنم داشته باشه . برعکس ا ن یکه ا خوره  ینم افشیاصال به ق نکهیا - من
 . رسه یبه نظر م  یمظلوم و خوب

  خوره .  یبهش نم واقعا  د،یرش گهیکرد : عسل راست م دییحرف منو انگار تا مامانم

 کنند .  یکه درست نم  عهیکنند . مردم کم شا یدرست م  عهیشا براش  دارن دیشا - من

مونه که تو  یم نی. مثل ا دیبه ظاهر آدم نگاه کن دیشما هم نبا یول دونم،یمن خودمم نم گفت : بابا
 نیا ؛  ادیاز داخلش کرم در م  ،یگاز بزن یایاما تا م ، یدار  یسالم برم بیو س یهست یفروش  وهیم

 نگاه کرد .   یبه ظاهر کس دینبا ه،ی نطوریموضوع هم هم
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اما  د،ی شما راست بگ  دیشا : کردم گفتم  یکه به چهرش نگاه م یدرحال  از مامان گرفتم و رو  عکس
 .  رنشیوجود چرا هنوز نتونستن بگ نیباا

 دستش رو پشت سرش گذاشت . کی داد و هیتک یبه پشت  بابا

 .  ادیم رونیب یا افهیو ق  پیبا چه ت ستیزرنگ و باهوشه و معلوم ن نجاست، یمشکل ا -  بابا

 ؟! میچکار کن دی؟ ما با هیچ میحاال تصم  پس معلومه کارش رو خوب بلده . : بلند شد و گفت مامان

 کنه ؟!... یرو م  نکارایراست باشه چرا ا نای؟!... اگه ا هیبابا حرف بزنه گفتم : بابا هدفش چ نکهیاز ا قبل

 .  دیکش شاشیدفعه به ر نیاز پشت سرش برداشت و ا دستشو

 ...یکه باشه مثل تالف  یهرچ دونم،یبازم نم -  بابا

 رو حرفش .   دمیپر

 .  یمسخره باز  ایانتقام  - من

  نمیفقط مراقب باش دخترم که تو هم سرنوشتت به اون ختم نشه . تا بب الی خ یب  اصال، یهرچ  -  بابا
 ؟! یدیفهم یخونه باش دیشب بشه با نکهیقبل ا بکنم . تونمیتو چکار م  یبرا

 چشم .-

 نشسته بود به حرف اومد.  یکه تموم مدت کنار  عثمان

 باشه و بخواد مارو بکشه ؟!  ینکنه داعش - عثمان

 . رخندهیحرف عثمان زدم ز نیباا

 . گهید گمی؟ خب راست م یخند یگفت : چته چرا م با تعجب عثمان

چه  مردم تا آدم بکشن، یجلو انی م ،یگوگول ی افهیق نی با ا  ایآخه داداش خل وضع من، داعش - من
 .  یزن  یم  ییحرفها

 ؟! هیگوگول  افشیق ی گیم  یکش یخجالت نم  د،یچشم سف یچشمم روشن دختره  -  بابا
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 . گهید گمیخجالت بکشم ؟ دارم راست م  یچ یبرا  ه،یآره گوگول  : لوچمو جمع کردم و گفتم لبو

؟ به   یر یگ  ی نم یموضوع رو جد  کیوقت  چیبود گفت : عسل چرا تو ه ستادهیکه همچنان ا مامان
 برداره ؟  ینظرت االن موضوع شوخ

. تو هم مراقب خودت باش   هیشکل   نیدختر هم نیا سا،یجوابش رو داد و گفت :ولش کن مهد  بابا
عالمه کار   ک یکه فردا   ن،یاری ب نینرو . خلوتم بود که اصال نرو . حاال اگه شام حاضره بلند بش  ییتنها جا
 دارم .

 گفت و...  یچشم مامان

مگه   اون مرد داخل عکس بود . ” یحواسم به چهره  ی شستم، همه یکه ظرفها رو م  یحال  در
به نظر   ی، آدم خوب دمیکه از بابا شن ییبرعکس حرفها فهمم ” ی؟ من که نم امکان داره یز یچ  نیهمچ

 ،«پوست گندمگون.  به ظاهرش نگاه کرد دیطرف» به قول بابا »نبا کی. هرچند هم از  دیرس یم
اون  داشت . من برعکس یدست نخورده ا یابروها نیخوش فرم، و همچن  ین ی و ب  یتوس یچشمها

تر از من بودند . مامانم هم که    دیچون اونا سف . رمیبودم، البته اگه بابا و عثمان رو فاکتور بگ دیسف
 سبزه داشت .  یپوست ال،ی خیب

 داشت .  یروبه روم نگاه کردم، چشمام تو نور برق خاص   کیکوچ ی نهییآ به

  یخاص عسل  بیرو کم کرده بود ؛ چشمام از دوترک یروشن تر شده بود و رنگ عسل سبز چشمام رنگ
به ارث برده    امرزمیبزرگ ، و رنگ سبز هم از بابا بزرگ خدا ب  یاز عمه  یبود . رنگ عسل یشم یو سبز 
 بودم .

 رفتند ”.    ایسالم بود، از دن شی ش یوقت م یتاسفانه تو بچگفرشته بودن که م ”جفتشون

بهش وابسته بود، بعد سه ماه تو تصادف فوت    یلیسارا جونم هم چون خ تو چاه افتاد . عمه بابابزرگم
 . شد

متفاوت بودم . مامانمم رنگ  نشونی بود . فقط من ب  یشمیو بابا، رنگ چشاشون سبز  عثمان
 بود . یچشماش قهوه ا
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رو تخت دراز   . آب، به اتاق خوابم رفتم  وانیل کیبا حوله خشک کردم و بعد از خوردن   دستامو
 شدم . رهی کنار پنجره خ یرنگ یو به شرشره ها  دمیکش

که دخترها    یمرد یطرف هم قصه  کیاز  . ارمیکنجکاو بودم تا از کاراش سر در ب  یلی پوش... خ شنل
 .  دیدزد یرا م

هوا به بدنم خورد و مورمورم شد ؛ تک   یتخت بلند شدم و پنجره رو باز کردم . بالفاصله سرد یرو از
 زد .   یبهم چشمک م آسمان بود و یباال میدوست داشتن  یستاره 

کردم ؛ آرزو کردم که دوباره   یزدم و آرزو م  یباهاش حرف م شد، یستاره هروقت که مهمون من م نیا
خوش طعم اش بخورم . خندم   یاز اون قهوه ها گهیبار د کیش هم . بعد نمیاون شنل پوش رو بب

  بودم ؟! یک  یشکمو گرفت .

که از اون خونه   ییها یادگار ی ادیشدم .  رهیبه سقف خ تخت پرت کردم، یرو بستم و خودم رو رو در
 آوردم، افتادم . با فکر به همون برگا خوابم برد .  بیعج ی

** 

خم شدم و بعد   . دمیعکس اون مرد رو د نی زم یراه رو  نیب شدم که به مدرسه برم، یآماده م داشتم
 گذاشتم . بمی نگاه گذرا داخل ج

 . میمدرسه شد یاز مامان ، همراه عثمان راه یبرداشتم و بعد خداحافظ   فمویک

  ؟! یکن  یتو چکار م اد،ی ب شمونیاگه اون مرد پ  یآبج : گفت عثمان

 مگه نه ؟!   د،یپرس دیسوال رو از تو با نیگفتم : ا باخنده

 من هنوز آرزو دارم .  یکنم . آبج یخوب من فرار م - عثمان

  یمراقب من باش  دیکمرم گذاشتم و با اخم گفتم : چشمم روشن آقا عثمان، مثال تو با یرو رو دستام
 ؟! یو خواهر تو تنها بزار  یفرار کن  یخوا  یم  طیشرا نی. بعد تو ا فتهی برام ن  یاقاتف

  من ،یدفاع کن یتونی. بعدش هم ،تو از خودت م یترس  یتو از اون نم  یخب آبج  : و گفت  دیورچ لب
 ؟یچ
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  منو بترسونه . یو داداش ترسو  ادیو گفتم : خوبه... خوبه پس خدا نکنه که ب دمیخند

داره  فیهم ترسو تشر یلیها ! خ ه ی. بهش نگاه کردم . چه خنگول میرد شد ابونیگرفتم و از خ دستشو
  یسر  کیالبته  دختره خانواده مونه« نیمونه . به قول مادر جونم »عسل شجاع تر ندهیمثال مرد آ .

 .  رمی فاکتور بگ دیمثل سوسک رو با ییزهایچ

  یخنگول و ب یرفتم ؛ دوباره پسرا خودم یوندم و خودم هم سمت مدرسه رس سشرو به مدر عثمان
 . درست کرده بودند یپاتوق مخ زن  کار، کنار مدرسمون

  نیا نی. ب فتادیباغ وحش م  مونیم دای اونا،  دنیداشتند . اه...اه...آدم با د یحال بهم زن ی افهیق چه
 اخالق نداره . فیح که پهیخوشت  شونیک یپسرا 

توجه از مقابلشون رد شدم .  یکرد . ب  ینشسته بود و به دخترا نگاه م نیزاده رو کاپوت ماش حالل
 .  دمینشن یخداروشکر چرت و پرت 

دوست   ایرو . دمیو سمتشون دو دمید یمدرسه شدم ؛ پاتوق شنگوال رو کنار آبخور  اطی ح وارد
 .  دیبغلم پر سمتم اومد و دنمیمن، با د  یو جون جون  یم یصم

 . دیجون تو، دلم پوس به دمتیعسل، عشق خودم، دوروزه ند یوا -  ایرو

نگران نباش عشقم، هم   عقل . یگفتم :جون خودتو قسم بخور ب  یرو لمس کردم و به شوخ  لپش
 بهش زدم(   یاز او سود ببر . )چشک یتوان   ی. تا م ستادهیدر کنارت ا با،ی عسل ز نکیا

 ژون . ی،خواهر  میشمام هستو گفت :مخلص  دیخند  ایرو

 . می رفت سنایو دست به دست هم، به سمت بهار و  میدیدومون خند هر

.  شمیم یرت ی ، من غ دیدست_مست ند ی. ول  دییبدو دیگفت :بچه ها عشقم اومد، سالم کن ایرو
 خوره، بعله .  یبر م رتمیکه به غ دینگاهش نکن دتون،یسف یحواستون هم باشه، با اون چشما

 .  میدیخند یم  زیر  زیهم ر و بهار سنای من و  ایرو  یحرفا با

 اخم کرد و به سرم زد . ایرو
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جا با   نی ؟! بزنم نفلت کنم هم  یخند  یچهل نفر آدم نامحرم م ستیب یجلو  روشن، چشمم –  ایرو
 ؟!  یبش  یکی  یآبخور 

 .  دمیشدم و لب ورچ  مظلوم

 ام مظلوم عشقم . یآ – من

 . ادینماز، االن آقا م می:خوب عشقم بر و بعد گفت  دیخند  ایرو

 . میو به طرف نمازخونه رفت می گفت یبچه ها فعلن  به

.  میو نشست میهم دوتا مهر برداشت و باهم صف اول رفت ای از کمد برداشتمو سرم کردم . رو چادرو
 . میشده بود یکامال جد گهید

 ؟  یخوند یاجتماع !..؟ بشم  قربونت خبر چه خوب –  ایرو

رو   یشنل پوش، همه چ ی هیرو پنهون کنم و به جز قض  یز یچ  ایاتفاقات، نتونستم از رو یادآور ی با
 کردم .  فیبراش تعر

پلکه و هنوز   یداره دورو اطراف محلتون م  یآدم  نیبا تعجب گفت :واقعا ؟! مگه ممکنه ؟..همچ  ایرو
 لنگه ؟!.. یکار نم  یجا   کینکرده ؟!..به نظرت  یکار  چیه سیپل

  ره”یهنوز نتونسته اونو بگ سیپل  که بهیعج  واقعا گه،یخودم گفتم”راستم م با

 واقعا ! ارمیمن که سر در نم  ا،یرو دونمینم  : گفتم

 .  شافیق نمیا ن،یمانتوم در آوردم و به دستش دادم . گفتم : بب  بیاز ج عکسو

حرفارو در موردش   نیا یکه، دوساعت دار  هیهمون مرد  نیگرد نگاهش کرد و گفت :ا یبا چشما  ایرو
 خوره .   یوجود اصال بهش نم نیاما با ا ،ینگاه کن  دی؟! درسته که به ظاهر نبا ی زنیم

 معروف رو گفت .  یگفتم، اما اون جمله  نویکردم و گفتم :آره منم به بابام هم دییحرفشو تا  منم

انسان  کیبندازن . مگه  رشی گ ازش عکس دارن، نتونستن نکهیبا ا یحت ن، یبب   –ادامه داد  ایرو
به قول خودت آدم   ایبمونه و هم دختر بدزده ؛  یمردم مخف سویچقدر باهوشه که هم از دست پل
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  یم ف. بعدا درموردش حر  می کنه، ما از اوناش فکر نهی نب یک ی بتیعکسو، بزار تو ج  ری بگ  ایبکشه ؟! ب
 .  میزن

 گذاشتم... بمی و منم عکسو داخل ج میاهلل اکبر مکبر نماز، بلند شد یصدا با

** 

 جواب سوال سه رو بگو ؟  عسل– سنای

 .  فهمهی االن خانم م وونهید سیه–من

تا به سوالش جواب بده، و منم از   ستاد،یا یو کنار مومن گه یرفت طرف د خانمو نگاه کردم .  یچشم ریز
 رسوندم . سنایفرصت استفاده کردم و جواب رو به 

سواالرو  یبود . منم همه  ی داد . انگار از سواالش راض ینگاه کردم . با لبخند به سواال جواب م  ایرو به
 رسوندم .  ی، مکتاب رو دوباره باز نکرده بودند یو بهار تنبل که ال سنایبه  دیجواب داده بودم، اما با 

خانم گذاشتم . به خانم نگاه   زیم ی رو که زد از جام بلند شدم و برگه رو رو دییبهار نگاه کردم، مهر تا به
 ؟ رونیب  میکردم و گفتم : خانم اجازه هست بر

 . دیراحت باش  دییدخترم بفرما یلبخند بهم گفت : خسته نباش  با

 با اجازه .  ممنون–من

سالن رو پر کرده بود . انگار معلم  ،ییکالس روبرو یخنده  یدم . صدالبخند از کالس خارج ش با
 باز بود . مهینداشتند . رفتم سمت کالسشون، در ن

مدرسه  رون ی ب یآوردند و از پسرا یهم ادا در م گهیچند تا د کینشسته بودند،  زیتا دختر رو م  دو
 نشستم . یفتم و رو سرکور   اطیتاسف تکون دادم و به سمت ح یبه معنا یزدند . سر   یحرف م

 نخونده بودم، سواالش چقدر آسون بود” .    نکهیخودم گفتم”با ا با

 با خنده، به سمتم اومد و کنارم نشست .   ایرو  همچنان

 بود عشقم ؟! چطور–ا یرو
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 . یبا طعم پرتقال   یعاول – 

زده  یدور  کیداد گفت :من نخونده بودم، فقط  یکه به بدنش کش م یرو پا انداخت و در حال پا
 بودم . اما راحت بود، خدا رحم کرد . 

 اهوم، منم نخوندم بودم . –

اون  یوقت گهید یدون یاومده بود، نتونستم بخونم .م ی)محمد( از سرباز یممل نکهیمن به خاطر ا –ا یرو
 درس بخونم .  زارهینم  ای دهیحرصم م ای ادیم

 .و گفتم: اهوم.. دمیخند

 ؟  یکرد و گفت :کوفته اهوم، باز شروع کرد اخم

 هم به جمعمون اضافه شدند .  سنا یجوابشو بدم که بهار و  خواستم

 نخونده بودم . یچ یبه من گفت :دمت گرم عسل دستت طال، ه  سناینشستند و  نیزم  یرو روبرمون

 کتاب رو هم باز نکرده بودم . یال گه،یراست م  سنایعسل،  یکرد وگفت :وا دییحرفشو تا  بهار

سرکالس حواستون به فک زدن باشه، گوش   یوقت گهیاخم کرد و جوابشون رو داد و گفت : بله د ایرو
 . دی ماسماسکتون و دوست پسرتون هست ری. تو خونه هم درگ نیدینم

هار  . هر چ زنگ خورد  نکهیتاا م،یرو کش ندادند و مشغول چرت و پرت گفتن شد  ایحرف رو اونام
 .  دمیآب نوش یآب رو باز کردم و با کمک دستم کم ری. ش میرفت  یو به سمت آبخور  میبلند شد  ینفر 

 یسرد نیبه ا  یبود . هوا شعوریب  یای . کار رو دمیکش یخفه ا   غیآب روم، ج یمقدار  ختنیبا ر ناگهان
 کرد .  یکار  ن یکه همچ بود ضیمر

 یکه با صدا میبود یهامون شروع شد . مشغول آب باز  یباز   آب استارت ا،یکار رو نیکه با ا بماند
 .  میسوت خانم ناظم به خودمون اومد

 ستادهیما با اخم ا یاز دخترا که پشتش بودند، روبرو ی با تعداد کم نگاه کردم ؛  یار ی خانم اسفند به
 بود .
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 ؟ نی شد دهیموش آب کش  هیچه خبره ؟ چرا شما شب نجایا نمیبب –  خانم

  تیاهم یموضوعات ب  نیا ری خودتونو درگ ادیخانم، ز ستین  یز ی: چگفتم مظلومانه  دمویورچ لب
 .  دی. فقط مارو عفو کن دینکن

 . دندیبچه ها خند ی همه

  ری سوتش همه رو خفه کرد . دوباره به من نگاه کرد و گفت :که خودم رو درگ یبا صدا یار ی اسفند خانم
 راحت ببخشم ، آره ؟   یلینکنم، آره ؟ بعد هم شمارو خ  تی اهم  یموضوع ب نیا

خانم   شد . شتریاخماش ب یگره  کردم و اون هم دییتکون دادم و حرف خانم رو تا یسر 
گفت : اجازه   شیلوت  یول مدرسمون، با صدادختر فوض یع یاون شف یکه به جا حرف بزنه خواست

 . دیکن هی اونارو تنب  دی؟ با خانم 

 ؟  دیکن یم  فیتکل نییمن تع ینگاه کرد و گفت : االن شما برا یعیبه شغ  خانم

 شد و من هم خنک شدم . ی دبه آب رو سرش خال  کیحرف خانم  نیا با

 نخود هر آش ”  ،یزنیداره که حرف م یفوضول به تو چه ربط  یآخه دختره  ”

که   ییتو بحثا یادیکه ز ندادن ادی شدم و دست به کمر گفتم :بادمجون خانم» بهت  ری حرف خانم ش با
 ؟  ینداره، دخالت نکن یبهت ربط 

  یدفعه اخماشو باز کردو گفت :بس کن عسل باز دعوا راه ننداز  نی. خانم هم ا دندیها مجدد خند بچه
مگه عقلتون کمه که مثل بچه   ،یسرد نیبه ا یهوا دختر، کنم . یدفعه انضباطت رو کم م نیکه ا
 ؟  دیکن یم  یآب باز  کیکوچ یها

خواست . شما از   یو دلمون آب باز  میشد  طونیش هوی د،یدر جواب گفت : خانم شما ببخش ایرو
 . م یش  یکه واقعا ممنونتون م د،یگردنمون بگذر

 در عذابه . که انگار هنوز آدم نشده بود گفت :عقل نباشه جون یع یشف 

؟ جز   یدار   یتو پس چ  ؟ اگه من عقل ندارم  یزن یحرف م  یگفتم :هنوز دار   یع یکردم رو به شف اخم
 .  نمیب  ینم یژگیادب بودن، درونت و ی ب  نیکلمه به اسم فوضول بودن و همچن  کی
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که باد  یدر حال یعیقطع شد . شف  دند،یخند  یبچه ها که تمام مدت م یسوت خانم خنده  یصدا با
حرف، صد تا   کیپررو با  ی. دختره  دیبهش بگ یز یچ  کیکرده بود، به خانم نگاه کرد و گفت :خانم 

 . دهیجواب م

که بعد   یکن  یدخالت م  یایم یکن یجا م   یبا خشم نگاهش کرد و گفت :خب دختر جون ...تو ب  ایرو
 .  یکن هیو گال یبسوز 

 . دی،همه تون کم دار دی و گفت :تمومش کن  دی خند یار ی اسفند خانم

 خانم . میو گفتم :مخلص شما هم هست دمیخند

  یبعد پوست همتون رو م ی. و إال دفعه  دیکرد ای بچه باز نیاز ا نمینب  گهیرو به ما کرد و گفت: د خانم
 کنم .

و چند   یعی . خانم هم بچه ها رو پراکنده کرد و دنبال کارش رفت و تنها شف  میگفت  یچشم ینفر  چهار
 دوستاش موندند . تا از

 !؟یدونست یم یلبشو کج کرد و به من گفت: تو چهل متر زبون دار  یع یشف

 امتحانش کن ؟ یخوا یو برنده هم هست، م زیو گفتم: زبونم ت دمیخند

  یکن یپولم م یپولت کنم تو منو ب  کی ی سکه بخوام دفعه هر.  کنم امتحان بکنم غلط من – یع یشف
 زبونت به من هم بده . نیاز ا  یکم م،ی. حاال خودمون 

زبون از ما   یکه تقاضا ستین یکله پاچه فروش  نجای! ا ده یورپر یو گفت :هوو دختره  دیداد کش بهار
 . یدار 

 زنم .  ی؟ دارم با عسل حرف م یدیاخم کرد و گفت :از تو نخواستم فهم  یع یشف

 دختر جون .  ...!یحاال هر   یجوابتو گرفت ،یبود  یگفت :با هرک  یعی جلو اومد و به شف بهار

 .  دیبابا بس کن  یبهار و گرفتم و نوچ نوچ کردم و رو به جفتشون گفتم :ا دست

 تکون داد و به همراه دوستاش رفت .  یسر  یع یشف
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 عسل حرف بزنه ؟!  یچرا فقط گذاشت ،یبه بهار نگاه کرد و گفت : تو که زبون دار   ایرو

بود که از اون دختره بدم   نیو گفت : چون زبون عسل بهتره . االنم حرف زدم به خاطر ا  دیدخن بهار
 . ادیم

  نیبه دوس پسرت چشم داره ،وگرنه تو همچ یع یشف نکه یکرد و گفت :آره اونم به خاطر ا ینوچ  ایرو
 .  یستین  قاتیاصال طرف رف ییموقع ها

 داره .  یچه ربط  اد یتر شدوگفت :منم ازش بدم م  کینزد سنای

. تو خودتم   ی کنی م ینطور ینکردم ا یحرفش غم لونه کرده بود، گفت :من که کار   ونیکه م یدرحال  بهار
 .  یحرف نزد ادیز

 خب ؟ تموم شد رفت .   دی؟ دعوا نکن تونهی حال   د،یتمومش کن گمی داد زدم :دارم م بایتقر

درب  یجلو  یو موضوع بسته شد. زنگ آخرهم خورد . چهارنفر حرف رو کش ندادن  گهید اونام
 که چشمم به عثمان خورد . میبود ستادهیمدرسه ا

ازش   فیخودش ها، ح   یبرا ییآقا  کیکنه ؟  یچکار م نجا یعسل داداشت ا یذوق زده گفت :وا  بهار
 کردم .  یم یبزرگ ترم وگرنه خودم ازش خواستگار 

بعد چشمت دنبال  یدار  یکی خودت  خوبه  ببند، چشماتو هوو: گفتم اخم با  و زدم  کلشپس  یکی
.   یدادم که تو زنش بش ینم یاجازه ا  نیاست ؟..اگر هم بزرگ تر از تو بود، خودم همچ  گهید یکی

 دوستش داره .  میلیرو تو قلبش داره که خ   یکی اون خودش 

؟ داداشت ماله خودت، من خودم    یزن  یا حاال انقدر حرف مخوب بابا، چر  یلیخ:   گفت کردو اخم بهار
 . شمیقربون اون م رمیرودارم م  رمیام

 اون  شو . یکردم و گفتم : باشه برو فدا یشیا

  یز ی؟ خوب چ  یکن یم  یچته ؟ دست بلند یروان یوگفتم: دختره  دادم یتو سرم بزنه جا خال  خواست
 ها .  یگرفت ادی

 ؟! ی دیشد و گفت: به عشق من نگو  فهم  یحرص
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 .  نمتیو گفتم : باشه . گمشو فقط نب  دمیورچ لب

هم   ایمن و رو که اون طرف تر منتظر بود رفتند ؛  ریسمت ام گهیگرفت و باهمد سنارویدست  بهار
 . میسمت داداش خل وضعم رفت

 .  خورهیانقدر حرص م یه آدمکم داره ، به خاطر چ یلی بهار خ نیگفت: ا دیخند  یکه م یدر حال ایرو

  میستین شی وص لی خواد بکنه بزار انجام بده، وک یم  ینداره هر غلط یبابا، به منو تو ربط  الی خیب  –من
 . خودش مامان و بابا داره .

 ؟!  کنهی چه کار م نجایعثمان ا  یراست اهوم، –ا یرو

 . یآبج  دونمینم  منم – من

 ؟! یکنی چه کار م نجا یباشه ، ا ری سرتا پاشو برانداز کردم و گفتم : سالم دادا خ ؛  میدیعثمان رس به

  نجایپسرا هرروزا  نیا یکرد، گفت: سالم، آبج  یکه به بزمچه ها)پسرا(نگاه م یکرد و در حال  اخم
 هستن؟

 ؟!  یپرس   یپسرا نگاه کردم و گفتم : آره چرا م به

 .مگه نه ؟ کارنیآهان، پس چقدر عالف و ب  -عثمان

 ؟  یکنیچکار م   نجایا یو گفتم: آره گلم، خوب نگفت دمیخند

 ؟ ی و گفت : به به آقا عثمان گل و گالب خوب دیوسط حرف پر   ایخواست زبون باز کنه ، رو یم

توراه حرف   م،یبر  نجایاز ا دیای خانم ، خوبم ممنون، ب  ایو گفت : سالم رو دیبه روش پاش یلبخند عثمان
 .  میزن یم

 . میدیخند یهم بهش م  ایمنو رو عثمان جلوتر از ما قدم گذاشت ؛   نیبنابرا و

 شده ها .   یرتی آروم گفت: مثال غ  ایرو

 شناسم .   یجلبکو خوب م  نی، من ا رهی م در هم حرف  ری از ز یاهوم، ول  –من
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 ؟!  یچه حرف ر یگفت: از ز متعجب

 یبرا ده،یکولمو گرفتم و شونمو باال انداختم و گفتم: احتماال به خاطر داستان اون مرد ترس ی دسته
 من اومده . یجا نیهم

 .  آهان –ا یرو

. ناگهان عثمان به حرف   میو منو داداشم، به راهمون ادامه داد میکرد یخداحافظ   ایاز رو ابونی خ سر
  . امیبه بعد من دنبالت م نیاز ا  یاومد و گفت: آبج 

 ابرومو باال دادم و گفتم: به علت؟  یتا کی

مدرستون پاتوق درست کردن ، و من دوست ندارم به تو نگاه   یپسرا نکهیداد و گفت : به علت ا ادامه
 کنند . 

 بافه” ی به خاطر ترسش چه دروغا که نم ن،یخودم گفتم”جلبکو بب  با

  ای کنند ؟! درثان ینگاهم نم گهید یای نوازش کردم و گفتم : قربونت بشم دادا جون، اگه تو ب سرشو
 دردسر داره .  یخوشگل

 و گفت : اعتماد به سقفت تو حلق اون آدم کش .  دیخند

 چرا اون پسره؟ حاال –من

کردم   یکه اخم م  ی؛ درحال  ستادمیبفهمم موضوع از چه قراره وارد نقش شدمو صاف ا نکهیا یبرا
 ترسو خان آره ؟ ینکنه تو به خاطر اون دنبالم اومد نم،ی بهش گفتم : بب

  یمشکل ام،یخودم خواستم ب گفته ؟! یک  رمیو به من من افتاد : ن... ن...نه خ  دیبه وضوح پر رنگش
 .  امیبه بعدم م  نیداره؟ از ا

ست کوچولو فکر کرده  حرفو کش ندادم ؛ قشنگ مشخص شد که چرا دنبالم اومده بود، آفتاب پر گهید
 کنه . اهی تونه س یمنو م

 **** 
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 .  دیمثل برق و باد گذشت وروز جمعه فرا رس چندروز

اون   ریاز فکرم هم درگ یداد و تنها بنده، سرگرم درس و امتحانات بودم ؛ کم یهم رخ نم  یاتفاق چیه
  یچرا سرو وضعش اون شکل  کنه ؟ اصال یگفتم” االن کجاست ؟ چکار م  یشنل پوش بود، با خودم م

 بود ؟ ” 

 کردم .  یطرف هم به داستان مرد دختر دزد و آدم کش فکر م  کی از

از برف    اما م،یوسط زمستون گهید سرد شده بود، یلی پالتوم گذاشتم ؛ هوا خ بی رو داخل ج دستم
 .  ستین یخبر 

  ی. از وقت شه یمامان شروع م یزدم . باز به خونه برسم غرغرا یم  تنها قدم یتنها ابونیبود، توخ شب
 . دهینشون م  تیشده و حساس  شتر یب  اشیری سخت گ ده، یموضوع رو شن نیا

قبل اعصابم بهم   یبحث سر  یادآور ی شدم که چشمم به چشم چرون افتاد و با   یرد م  ییکنار نونوا از
 . ختیر

تا بناگوش باز   شعوریب  یمثل رضا ششینگاهش کردم ؛ سرش داخل ماسماکش بود و ن   یچشم ریز
 بود .

 توجه رد شدم که ناگهان، متوجه حضور من شد و با صداش متوقف شدم . یب

 مجدد رو داشتم .  یدار یبه خانم کوچولو، افتخار د به –محسن

موقع شب تو  نی؟! ا یدینم بابا چرا محل یگذاشتم که دوباره گفت: ا یرو داشتم م  یبعد قدم
 لقمه چربت کنه . کیداره هاا، ممکنه  ادیطرفا گرگ ز نیاون هم تنها نوچ، نوچ، ا ابونیخ

 . دیبه حرف خودش خند بعد

بهتره به کار   ندارم ؛  یمثل شما کار  ییروان یمحترم من با آدما یبه سمتش و گفتم : آقا برگشتم
الاقل   یکیوجود داشته باشه، از تو   نجایا ی. ضمنًا هر گرگ دیبرس ییمخ زدن در نونوا یعنیقشنگتون، 

 بهتره . 
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گفت : جوجو حاال حاال ها باهم   یاومد که م یزدم و قدمامو تند تر کردم ،. صداش م یخند  شین
 .  میکاردار

بهم دست داده  یب یعج   احساس کیبود .   کیرفتم ؛ کوچه خلوت و تار یحرص به سمت خونه م با 
 دونستم . یرو نم لشیبود و دل

شدم   هدیکش یکه ناگهان به سمت دم یکش  یم یق یسکوت شده بودم ؛ نفس عم ن یعاشق ا ،یسکوت چه
 . ضربه خوردم.. یو به جسم محکم 

** 

تونستم   یکه نم  یطور  بود، کیتار  یلیخ   ؛دونستم موضوع از چه قراره  یزده شده بودم و نم  وحشت
 . نمیکار بوده ،رو بب  نیکه باعث ا رو  یشخص

نفسم   دهنم رو محکم گرفته بود . گرش،یبا دست د بود و دو دستام رو به باال گرفته بود ؛ روم  روبه
وگرنه   اد،یصدات در ن  سسی دهنم برداشت و آروم گفت :ه یشد که دستشو از جلو یداشت حبس م 

 .  ینیب  یبد م

 اومد . یکردم به خاطرم نم   یم فکر ی برام آشنا بود و هرچ  یلیخ  صداش

تر کرد و دم   کیبود . خودش رو بهم نزد دنیقابل د ریبرام غ   افشیق  ،یکی تار به خاطر  بد بود ؛  یلیخ
 ؟  یکن یچه کار م  ییتنها نجایگوشم زمزمه وار گفت : ا

 خودم گفتم” واا خوب بتوچه مردک”  با

 زد و وحشت زده شده بودم .   یتند م یطرفم قلبم مثل چ کی از

  نجایوقت شب ا نیا ی بگ دیداره و با یادی ز ربط به من نجایذهنم رو خوند وگفت :االن بودن تو ا انگار
 ؟  یکن  یچکار م 

 آشنا .  یباز هم صدا و

 که...  میهستم ؟ من همون آدم یمن ک  یبدون  یکنجکاو یلیگفت :زبونتو موش خورد ؟ خ  دوباره
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اگر حدسم درست باشه  ،یهست  یتو ک  ستیمن مهم ن ی؛ به حرف اومدم و گفتم: برا دیچرخ زبونم
 تو...

 . منه یهستم ! چون االن جون تو، تو دستا  یمهم باشه من ک دیتو با ی:اتفاقا برا  دیحرفم پر وسط

 گفتم :جونم ؟! متعجب

،  و پشتم رو که به خاطر ضربه بد، کوفته شده بود   ستادمیشد ؛ صاف ا دی از روبروم ناپد ناگهان
 تو دلم به اون مرد فحش دادم . و   دمیمال

دوباره    ام،یکجا رفت ؟ تا به خودم خواستم ب ییهوینبود،اما نگاه کردم .   دیهرچند قابل د اطراف
 اومد .  یم رونیشده بود که، شبونه از لونه ب  یهمچون خفاش ،یاهی شد ؛ درون س داشیپ

 ؟  یترس ینم من از چرا: گفت  انهیشد و وحش   کینزد بهم

 کنم .  ینم  دایپ دنیواسه ترس یلیباال رفته گفتم :چون من دل یابروها با

 دروغم گفته بودم و خبر نداشت .  یچ مثل

مثل توست .   ییام که عاشق دخترا یمرد ؛ من هم اون ی هست  بایدختر ز کیتو  ،یبترس   دیاما با -مرد
که تو فکرته، براشون   یز یاز اون چ یسرنوشت بدتر  فتن،یکه تو چنگال من م یی بدبختانه دخترا یول

 خوره . یرقم م

 نیا یفکر کرد  ؟ یف یبدتر از کث  ی؟ چه سرنوشت  یو گفتم : چ دیحرفش برق از سرم پر یادامه  با
 ؟  یرسی م یبه چ یطور 

نگاه   روشن شد . بهش  یام داد ؛ متوجه شدم برق ساختمون هیتک  واریو دوباره به د دیکش دستمو
کرد، چون من کامال کور    یرو مشخص نم یز یاما خوب بازم چ  شد، داریاز چهره اش پد یکردم، کم 

 دارم .  فیتشر

  یز یکه بهت زدم ؛ به من چ ییحرفها   نیو همچن امثال توئه، دنیمن، دزد یگفت :قصه  نانهیخشمگ
رو  نی. و من هم ا رسهی م یف یو کث یو شکست، خوار  ید یهمچون تو نا ام ییرسه اما، به دخترا  ینم
 دوست دارم .  یلیخ
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 ؟  یکار رو دوست دار  نی: چرا اگفتم 

  . تهیبا بدبخت یمساو گهید داریحرف نزن ؛ د  یادیز –

تونست   یم  یکارها چ نیا لیحرف از مقابل چشمانم دور شد ؛ مبهوت مونده بودم . دل  نیبا زدن ا و
 نکرد ؟ ی؟ چرا االن کار  میبا بدبخت  یمساو یبعد داریباشه ؟ د

شد . چرا باهام   یبودم ؛ باورم نم دهید کیاز نزد دزد رو یقصه  اون تیشخص  ،ی،جدیجد یعنی
 ؟  اوردی به سرم ن  یینکرد ؟ چرا بال یکار 

باهات بکنن . احمق، به قول  یکار  کیخاره  یم  تنت  هم تو انگار عسل، یگی م یخودم گفتم” چ با
 .”  ارهیسرم م ییبال ک ی یکنجکاو نیرضا ا

 ؟ خدا نکنه من هنوز آرزو دارم . شهیعد کلم کنده مب  داریواقعا د ایخدا

کردم ؛  یفکر م شی سست،به طرف خونه قدم برداشتم و به تمام اتفاقات چند لحظه پ یپاها با 
نفر بهم   ک ی نکهیمزرعه که در حال تکون خوردن بود، افتاد و احساس ا یناگهان چشمم به بوته ها

 کنه .  ینگاه م

 نداشتمو تند تر از قبل به سمت در رفتم .  گهیوحشت د کی یحوصله  گهید

  دینفر رو کم داشتم . در حال کل ک ی نی. آه از نهادم بلند شد، هم دمیرضا رو د نیخونه، ماش   کنار
دادن من  کیدر حال کش یکردم . ک یانداختن درون قفل در بودم و همون طور هم به مزرعه نگاه م 

 کنه .  ریبود ؟ خدا بخ 

 ***** 

 بهم نگاه کرد .  یبرزخ یچشما با  و دیمقابلم پر یرانبا نگ  مامان

 ؟  یفهم ی؟ من دق کردم عسل، م ییمعلوم هست کجا دختر–مامان

بچگونه گفتم  یملوس شدم و با صدا یوپاش روجمع و جور کنم ، مثل گربه ها ختیر  نکهیا یبرا
بهم  یه برسونم، کممن هنوز عادت ندارم خودم رو زود به خون گه،یشد د ریمامان جون د دی:ببخش

 دلم .  زیفرصت بده عز



 نبرد عشق عسلی 

31 
 

تکون دادم و گفتم :تو چته ؟نکنه تو ام به  یدر آورد وبا اخم بهم نگاه کرد ؛ سر  یسرشو از گوش  رضا
 ؟ یقول خودت نگران شد 

  یزبونت درازتر هم شده ؟ آره نگران تو ب ،یهم اومد ریچشمم روشن، د نیجواب داد :آفر  ییترشرو با
 نشم ؟ یکه بابات زد، انتظار داشت ییشدم . با حرفها اقتیل

خاره که، اون هم    ی؛ انگار تنش م هیکنه بچه باز یفکر م  گه،یفهمه د یبا غضب گفت :نم مامان
 رو دچار بشه .  چارهی ب یسرنوشت دخترا

ندارم . خودم مراقب   یهم به امرو نه  یاز یو ن  ستمیچه ن...! من ب دیگفتم:ِا...! تمومش کن  تی عصبان با
  برهیم یآخه مگه از من چه سود  ره،یمنو بگ  ادیب  ستی ن  کاریاون ب  د،یخودم هستم . نگران من نباش

 .  دیکن یم زرگش ب  یالک اد،یم بدم انقدر هستم، سالمکه بنده  دینیب  یجفت چشماتون م ی!؟حاال جلو

زدم ؛ تالش کردم به خودم   یدادم . نفس نفس م هی. به در تک کم بستم به اتاقم رفتم و در و مح تند
 .  دمیکش یق یرو خوندم و بعد نفس عم یالکرس تیآ.  داشتن یا دهیاما فا مسلط بشم،

  فیما تشر یکه رضا خونه   ییوقتا شال و مانتو با رو نکردم ولباسم یاومد ؛ توجه  یآروم م صداشون
 داشت عوض کردم . 

امشب چه  بفهمن، نایارو از پالتوم در آوردم و به تخت پناه بردم ؛ با خودم گفتم” اگه مامان  یگوش
 .” شمیم مهیق - مهیمالقات کردم ق  ویکس

 بگذرون .  ریخودت بخ  ایخدا داد . ی رو م  ندهیآ داریآخر کالمش که نشون از د دی طور اون تهد نیهم و

طور که زانوم   نیهم  خارج کرد ؛  الیبابا من رو از عالم فکر و خ  یصدا  نیو همچندر  یتقه  یصدا
 بود، نگاه کردم .  ستادهیا نهیدست به س بغل کرده بودم، به بابا که کنار در، رو

 ؟  یداشت یزدم و گفتم :جانم بابا کار   ینیغمگ  لبخند

  طونتیشده دخترم، چرا نگاه ش یکرد و گفت :چ  یتخت نشست ؛ لبخند خسته ا یاومد و رو کنارم
 کنه .  یرو از تنم خارج نم ینگاه، خستگ نی؟ ا نهیغمگ

بابا    ستین  یز یچ –من و کنار گوشم دادم  دمیکش بود،  گرفته رو  تمصور یکه جلو ییبه موها یدست
 ممنون . یبهتره بر  ،یکن حتمی به خاطر اون موضوع نص یاگه تو هم اومد جون، نگران من نباش .
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 کنه ؟ رونیخواد ما رو ب  یاز اتاقش م  اخم کرد و گفت :چشمم روشن . عسل خانم، ی شوخ به

 نگفتم . یز یچ  دمویورچ لب

 اره .،اون مرد واقعا وجود د یباور کن دیبرات آوردم که شا یخبر   –  بابا

 ست” یاثبات ن  ی جا گهیخودم گفتم”باور کردم بابا جون، د با

 ؟ ینگاهش کردم و گفتم :خب چه خبر  یسوال

نفر اون آدم رو در   کیزد گفت : چند روز گذشته،  یم  ین یکه لبخند چروک یو درحال  گرفت رو دستام
  هوشیاون دختر ب  ی. انگار  دهی برد،د  یم ییدختر کول کرده بود و با خودش به جا کیکه   یحال

 هم دوچرخه بود .   گشیتو دست د بوده،

 گهیگفته ؟ اگه راست م یچرت  نیو همچ  دهیاون رو د یو وحشت زده، گفتم :وا...اون وقت ک  متعجب
 نکرده ؟ یچرا کار  نکهیا ایخبر نداده،  سی چرا به پل

از فکر   واقعا ،یکار  نیبابا جان، اما تو روز روشن همچ دونمینم  نویداد : منم خودم ا جواب موشکافانه
 .  من خارجه

من   نکهی ناراحت نشو . با ا گمی م یز ی چ کیتر شدم و گفتم :بابا جون  کیخوردم و بهش نزد یتکون 
که   یچرا ؟ چون درحال یدونیلنگه ؛ م یکار م یجا کی کنم  یحرفام، اما حس م  نیتر از ا کیکوچ

ده ؛ به  یدلش بخواد رو انجام م یهرکار  ن، یو همچن کنهی فرار م  ی، اون به راحت میدار یخبره ا یسایپل
 .  دهیقول خودت هم تو روز روشن دختر دزد

مردم ظاهر شده   یجلو ،یاصال اون آدم نگفت با چه سر و وضع : کردم و ادامه دادم یحرص  ی خنده
 ؟هان ؟ کرده یکار  نی و همچ

بگم ؛ اما دخترم واقعا اون مرد   یچ دونمیو گفت :حرفت واقعا درسته، نم دی کش شاش یبه ر یدست
 وجود داره . 

 وجود داره چون... دونمیکردمو گفتم :آره بابا م  یپوف
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کنم ،چون مطمئنم  فیموضوع رو تعر نیشدم . محاله ا  مونیخواستم بزنم پش  یکه م یحرف  از
 . نمی ب یخوب نم   یواکنش

و   سایپل  نکهیساختم و گفتم :چون واقعا وجود داره، اما ا یز یچ کیحرفم بود، منم  یادامه  منتظر
 بابا جون ؟ یفهم ی . م کنهی اعصاب منو خورد م رن،ی اونو بگ نتونستن گهیهرکس د

  زیعز ،یخونه ا نیا ی؛ تو سوگل  دخترم، فقط مواظب خودت باش الی خیرو تخت بلند شد و گفت :ب  از
 .  فتهیبرات ب   یخواد اتفاق  یدل بابا ! دلم نم

 .  یدیکه حرفمو گوش م ی! مرس یشدم و بغلش کردم و گفتم :بابا جون خودم بلند

که بدون تو،   میشام بخور ایکرد، گفت :قربون تک دختر بابا، حاال ب یم نوازشکه موهام رو  یدرحال 
 . رهی نم نییغذا از گلوم پا

 *** 

؟  دهیرو دزد یدختر  اورد،یهم به سرم ن ییو بال دمید شبیکه د یواقعا تو روز روشن، اون مرد یعنی”
 ؟” شهیآخه مگه م

کرد، متعجب و وحشت زده شده بودند . به خصوص   فی تعر هیبق یرو سر سفره برا  انیجر  یوقت  بابا
  شترینسبت به من ب شیداد ؛ مامان هم نگران یمنو حرص م کهیو ت  هیکه با کنا تی خاص یب  یرضا

 بدتر از قبل شد .  شی ریشد و سخت گ

 اره« یو م برهیبه بعد خودش منو م  نیهم گفت»از ا رضا

 رم .  یهم اکنون با رضا به مدرسه م رضا موافقت کرد، و شنهادیپ نیهم با ا مامان

کرد . بهش نگاه   رونیب   الیکردم که رضا، من رو از فکر و خ ینگاه م ن،یاز ماش رونیب  یمنظره   به
 کردم . 

 ؟ اد یدختر خاله، چرا انقدر تو از من بدت م  –رضا 

 ؟ ادی من از تو بدم م یدیکردم و گفتم :اون وقت از کجا فهم یکج دهن

 فهمم . یگفت :من حس آدما رو م  گرفت،  یکه با دستش رو فرمون ضرب م یو در حال  دیخند
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 . گمیم کیبهت تبر نیزدم و گفتم :آفر  یپوزخند

 شنوم .  یخب حاال م -

فقط رفتارهات ،اعصابمو خورد   اد،ینگاه کردم و گفتم :من از تو بدم نم  رونی برگردوندم و به ب  رومو
 .  کنهیم

 مثال کدوم رفتارا ؟ - رضا

 نمونش کار اون روزت .  کی؟... یدونیچپ نگاهش کردم و گفتم :خودت نم چپ

 . دیموضوع حرص خوردم و اون هم خند نیا یادآور ی با

نبود   یبد ادیز  زی. بعدش هم چ  هیمن و امثال من عاد  یبرا  ییزایچ  نیآخه دختر خوب، همچ -رضا
 فقط در حد... 

 خوام بشنوم .  یزدم و گفتم :بسه، بسه . نم  غیج

 ؟  شی خوام، حاال بعد یبه هرحال معذرت م  -رضا

  یدلت م  یل ی. اگه خ میزن  یم  حرف موردش در بعدا باشه –من  توقف کرد .  ی؛ کنار  میدیمدرسه رس به
 پسر خاله . شمی. ممنونت م  ایدنبالم ن ،یبرگشتن داشته باشم، لطفا یخواد بهت احساس خوب

 ؟  هی؟ خبر امیباال رفته نگاهم کرد و گفت :اون وقت چرا ن  یابروها با

 داشته باشم . سی ؟ من دوست ندارم سرو یچه خبر -

 .  نیهم ارمت،ی برم و م ی؟من فقط م سمیمگه من سرو-رضا

اما من مراقب خودم هستم رضا، دوست ندارم   ،یممنون که به فکرم یلیزدم و گفتم :خ  یپوزخند
 .  امیحواسش به من باشه ؛ من بزرگ شدم و از پس خودم برم ایدنبالم باشه  یکس

اما فقط امروز دنبالت   ،یدونی هر جور خودت صالح م یو گفت :اوک دیفرش کش یبه موها یدست
 .  ستیخبرا ن نیبعد از ا  ی. روزها امینم

 فعال پسرخاله .  ست،یازت ن  یروزها هم خبر  ی هیشدم و گفتم :بق  ادهیپ  نیماش از
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رفته بود لباس   ادمی نشستم ؛  یرفتم و گوشه ا یبه سمت آب خور  میمدرسه شدم، مستق اطی ح وارد
 پاهام گذاشتم .  نیگرم بپوشم و سردم شده بود، مچاله شدم و دستم رو ب

  نیبود ؟...مگه امکان داره تو روز روشن، همچ یکه اون مرد کول کرده بود چ یبابا از دختر  ”منظور
 خصوص دختره هم مثل من، دوچرخه سوار بوده، چه جالب ! ” . به  ادی ب شی پ ییماجرا

و   سنایخندون  ینفر به خودم اومدم ؛ برگشتم و چهره   کیدست زدن  یافکارم بودم که با صدا محو
 نگاهم کردند .  ی و هر دو سوال نشستن . روبروم دمیبهار رو د

 ؟  دیکن ینگاهم م یشکل  نیتکون دادم و گفتم :چتونه ؟چرا ا هیچ یبه معنا یسر 

 .  هیافکارت چ یر یموضوع درگ م،یبدون  میخوا  ی،میکن ی م  ریس  هپروت  – بهار

 نیخواهرم، کپه ا یکارا هم بلد نیدونستم از ا یکرد و با خنده گفت :نم دیی حرف بهار و تا  سنا،ی
 .  رنیبگ می مهم تصم  یل یموضوع خ کیخوان در مورد   یکه م یشد ییدخترا

  داشیهم پ  ایرو یشدم ؛ همزمان سر و کله  رهیخنده و منم مثل جغدا بهشون خ ری دوشون زدن ز هر
 شد و کنارم جا باز کرد و نشست . 

 عشقم ؟  یبه من نگاه کرد و گفت: چطور   ایرو

 سردمه . زم،یگفتم :خوبم ممنون عز یحال یب  با

 ؟  یدینپوش یلباس درست و حساب  ک یخوب چرا  نم،یانداخت و بعد اخم کرد و گفت :بب  ینگاه بهم

 رفت .  ادمی با رضا اومدم، -

 داره، خب! یچه ربط –سنای

 ،خواهرم ! یتو دخالت نکن نکهیبا تشر گفت :ربطش ا ایجوابشو بدم، که رو خواستم

 شده ؟  یز ی دوباره چ نمی به سمت من برگردوند و گفت :بب نگاهشو

 یکردم ؛ هر سه شون با تعجب و چشما فیرو تعر یدختر دزد یکردم و به طور خالصه، ماجرا یپوف
 سرشون عالمت سوال، معلوم بود .  یکردند، و باال یگرد نگاهم م
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 ؟ میشنو یکه ما االن م موضوع چند وقته اتفاق افتاده نیا نمیموشکافانه گفت :بب بهار

  یاصال وجود داره، برا یز یچ  نیهمچ وقته . چون خودم مطمئن نبودم یلیخ  –دادم جواب
 حرف نزدم .   ادی ز درمورِدش نیهم

 ؟  دیچکار کن دیخوا یخب االن م  آهان،– بهار

 نیوجود، واقعا ا نیگفت :پس با ا شالشو از گردنش در آورد و روم انداخت و بعد نوازشم کرد و  ایرو
 جان .   یحواست باشه، آبج گهیوجود داره ؛ لطفا تو هم د یدزد

 رو مالقات کردم .  شونیگفتم: اتفاقا بنده هم ا دمویخند

 یعسل ؟ دار   یچ یعن ی: دیحرف رو کش یدنباله  ا ی(بهم نگاه کردند و رو؟؟یشون با گفتن )چ هرسه
. هاان ؟؟ اصال  یسالم نشست  نجایبوده ؟ چرا پس االن تو ا  خودش  یدختر جون ؟ مطمئن یگیم یچ

 ؟  یزنی حرف م  یدار  لکسیچرا االن ر

  یگی؟ م  فتهیبرام ب یخواست اتفاق یگفتم :نکنه دلت م  یبراش نازک کردم و به شوخ  یچشم پشت
 برقصم ؟  یچه کار کنم، بلند شم بندر 

  فیکه برام تعر ییتو ؟ فقط با ماجراها یگ یم یو اونور تکون داد وگفت :نه...نه بابا . چ نوریا سرشو
 . یحرف االنت، شوک بهم وارد کرد  نیو همچن یکرد

ماجرا منو   نی. از همه بدتر ا اورد ی به سرم ن ییکه بال نهیمهم ا الی خیو بلند شدم، گفتم :ب  دمیخند
 نکرده ؟ ی؟ پس چرا با من کار اگر اون مرد دزد دختراست  کنه،ی م تیاذ

 ... میحرف به سمت کالس رفت چی شون هم بلند شدند و بعد بدون ه ییتا سه

 *** 

 .  میزاشتیهم کنار هم قدم م ای و بهار کنار هم، من و رو سنای

 آره ؟ یکرده و تو پنهون کرد یاصال نکنه کار  نداشته . یها، جالبه ! به تو کار  میخودمون -سنای

بهش زدم و گفتم :ببند دهنتو   ی. بعد کله ا دمی؛ منم گارد گرفتم و سمتش پر دی حرف خودش خند به
 . ستمیدختر جان، من دروغگو ن
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 دردم گرفت .  ،یدار  یذره قدت چه زور   کی نیداد گفت :با ا یداد م یکه سرشو مالش م یدرحال 

 .  دنیو بهار خند ایرو

اون   دیتا االن با نکهیا خاطر به...؟  چرا یدون یباور ندارم، م انویجر نیا زمهنو من اام اگمیعسل، م -بهار
 بپلکه ؟   اونور نورویآدم چقدر باهوشه که آزادانه ا کی مگهافتاد ؛  یم سایبه دست پل

بزرگترها    دیخوره . با یاما به درد ما دخترا نم  به،ی عج کم ی هیقض  یفکرو دارم، منته نیمنم هم -ایرو
 کنند .   ری ماجرارو ختم بخ نیا

رو به بهار کردم و گفتم  کرد، افتاد . یبود و به ما نگاه م ستادهیا یکه کنار  ریبه ام چشمم
 .  فعال خواهرم،  منتظرته پسرت :دوس

  میکرد یرفتند . با تکون دادن سر ازشون خداحافظ  ریسمت ام سنایرد نگاهمو گرفت و به همراه  اربه
 ،یبرگشتن  بودم گفته هنوز من ”خوبه . شدآشنا بلند  نی بوق ماش یابزارم که صد یخواستم قدم تا ؛ 

 ؟” اومده  باز  اچر ای دنبالم ن

 .  زمی مواظب خودت باش . عز گهیپسر خالت، من برم د یآبج  -ایرو

 .  ایرو  ایب هم تو: فتمگ  زونی آو ی افهیق با

 دختر زشته . امیب  کجا من:گرد گفت   یچشما با

غول دو سر، تنها باشم . بهش گفته  نیخوام با ا یداره ؟ من نم یزشت چه: گفتم  و دمیکش دستشو
 حرفم رو گوش نداده .  ا،یبودم دنبالم ن

  یحال در رضا ؛  تهم با خجالت عقب نشس ایپاره کردن،من جلو نشستم و رو کهی ت  فبا تعار خالصه
 ؟  امروز ذشت؟ خوش گ یخانوم چطور  ا یکرد ،گفت :رو یم نگاه  بهش  جلو نهییکه از آ

 بد نبود . یممنون آقا رضا خوبم، هع یلی اما با لبخند جواب داد :خ نینگس  ایرو

 دختر خاله جان ؟  خوبه خداروشکر . )بهم نگاه کرد( و گفت : باز چرا اخمات تو همه،  -رضا

 ؟  یدون یابرومو باال دادم و گفتم :که نم یتا کی
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گاه   یگاه و ب یاخما نم  تشروند، گفت :راس ای چپ زد و به سمت خونه رو یرو به کوچه عل   خودش
 .  یبد حی برام توض  دیفهمم، با یتو رو نم

 .  ادیبدم م س ی ؟ نگفتم از سرو ایه من نگفتم دنبالم نمگ -

؟ بعد هم اومدم دنبالت چون خاله   ستمیمدرسه تو ن س یسرو من که فتمکرد و گفت :منم نگ اخم
 حرف اون بزنم و حرف تو رو گوش بدم مادمازل . ریز  تونمینم که من ،گفت

  ،یدیلباس گرم هم نپوش کی یسرد  نیبه ا ینگاه کردم . دوباره گفت :هوا نرو یندادم و به ب  یجواب
 . یلرز  یم خودت به درد از خونه شهفردا پس فردا، گو ،یر ی راه م یخانم 

 . مچپ نگاهش کرد  چپ

 مهندس ؟  جناب ،یبر  یتو منو دکتر م ای ،یدیمنو م  یحاال نه که تو خرج -

از   ای؛ رو میدیرس ا یرو یبه خونه  ینگاه کردم، عه ما ک   رونیب بهتوقف کرد و جواب منو نداد .  یکنار 
.  دادم دست باهاش ونکردم   یتوجه یو به سرد دم یکش  نییشد، منم پنجره رو پا ادهیپ  نیماش

دونم هر  ی ممن ن شتره،یب  تتیامن یایاگه با پسر خالت ب  یول  ،یج آب دیزد و گفت :ببخش یلبخند
 فقط مراقب خودت باش .  ،یوندیطور خودت م

 .  ستیدرست بشو ن  ادی بال سرش ن نی آخه، تا ا فهمهی :نمگفت ای در جواب رو رضا

  بخاطر بخواد کهبوده، واقعا سخته  یآزاد دختر االن تا عسل  رضا،  آقا:بهش نگاه کرد و گفت    ایرو
طفا خواهرم رو ناراحت  ل  د،یایب راه باهاش  و  دی. بهش حق بد رهی تحت نظر قرار بگ ،ییماجرا نیهمچ

 ؛ فعال .  دیکه من رو رسوند ممنون د، ینکن

 عشقم . یگفت گل  یآ د،یشن  دیخانم با ای رو زرو ا   یو گفتم :جواب منطق دمیخند

 مواظب خودت باش .   زم،ی گفت :خداحافظ عز د،یو لپمو کش دیخند

 .  زمیعز نی باوش،همچن- من
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اومد ؛ به  یم کیموز یو فقط صدا مینزد یحرف مدت تموم  و میما هم به سمت خونه رفت خالصه
مواظب خودت باش   ،یتوقف کرد و گفت :شرمنده اگه با اومدنم ناراحت شد یکنار  میدیکوچه که رس

. 

 ؟ یای نم تو مگه: گفتم و شدم خم و  شدم  ادهیپ  نیماش از

 ؟  یدعوتم کن یاخو یباز م  ،ی کن  یم رونی از خونتون ب که منو یتهس  یو گفت :تو همون دیخند

 ؟ یچ  یعن یو گفتم:  دمیخند

وجود   یست یبه بعد مجبور ن نیو از ا میخونه اجاره کرد کیکه، منو دوستم  نیا یعن ی- رضا
 .  یکن  تحملمنو 

 ؟  یگیم  ی؟... جد یکه رضا زد، شاخ در آوردم و با تعجب گفتم :چ یحرف با

 دارم ؟  یمن با تو شوخ  ینکنه فکر کرد گه،یداد و گفت :آره د یتکون  سرشو

طرف   کیاما از  کنم،ی م یخوشحال شده بودم، باالخره تو خونه خودمون آزادانه زندگ  نکهیبا وجود ا ”
 حرفا .”  نیشده بودم و از ا  بهش وابسته نکهیهم ناراحت بودم بخاطر ا

  یایب  یتونیهروقتم دلت تنگ شد م  ،یکن  یزندگ یو خوش   یمبارکت باشه پسر خاله، به خوب -من
 . یتعارف نکن ؛ برات خوشحالم که مستقل شد

 حاالحاالها .  شمی دختر خاله، چشم مزاحم م میو گفت :مخلص شما هم هست دیخند

تکون دادم و اون هم به سرعت از کوچه دور شد ؛ عقب گرد   یخداحافظ یبستم و دستمو به معنا درو
بزرگ داخل مزرعه، که درحال تکون خوردن  یکردم به سمت خونه برم که ناگهان چشمم به علفها

 باشه ؟”   تونهیم یک  یعنیکردم که دوباره تکون خورد . ” یبودند، خورد ؛ با تعجب به علفها نگاه م 

 توجه برم که... یب خواستم

زدم، ناگهان دستم به درون  یمتوجه بشه، به سمت علفها رفتم و تا علف هارو کنار  یکس  نکهیا بدون
 دهنم گرفته شد ... یبزنم جلو غی ج نکهیشد و قبل ا  دهیاونا کش

 .  یکنی ساکت باش . االن جلب توجه م س،ی کردم . گفت:ه یتعجب و وحشت بهش نگاه م با
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مالقات،   نی از من فاصله گرفت و شنلشو درست کرد ؛ دوم یدهنم برداشت . کم یآروم از جلو دستشو
 اونم بعد چن هفته...

که  هیچه وضع  نیگذاشتم ؛ بهش نگاه کردم وگفتم :ا نیو وضعم رو مرتب کردم و کولمو رو زم سر
   ؟یکش یمنو م ینطور ی؟...مگه من کش شلوارم ا یدرست کرد

بود که  یباز  بای تقر یبه دورو برم نگاه کردم ؛ فضا نمش،یدرست بب تونستمیکه نم بد بود   یلیخ
بدون علف بود و ما درون اونا   ن،ی از زم ی بزرگ احاطه کرده بودند و تنها کم یاطرافمون رو علفها

 . میبود

نشسته بود و دستاشو رو هم قالب کرده بود،  یتخته سنگ یصداش برگشتمو نگاهش کردم . رو با
 گفت: 

؛ اونم به خاطر   نمتیالزم بود بب  یول   ،یخوشحال نش ادیخانم کوچولو ؟..فکر کنم از مالقات دوممون ز  -
 که حتما به گوشت خورده . ییماجرا کی

 ؟..  یتعجب گفتم :مگه تو هم خبر دار  با

صدا شباهت به کدوم صدا   نیکه ا ارمی ب ادمی دم، کر یآشنا بود و هر چه تالش م یل یصداش برام خ ”
 بود .” دهیفا یرو داره، اما ب 

که از   نجامیا نیخبرم ؛ منم به خاطر هم  یب یراهم دوره، از همه چ نکهیداد : فکر نکن با ا ادامه
 محافظت کنم .  تو

 ؟ محافظت ؟ اونم تو ؟  یچ -من

 ؟  هیبی عج زی رو تخته سنگ بلند شد و گفت :آره..چ از

شنل پوش هم که دور برش داشته، عاشق  نیخوان محافظ ما باشن، ا ی جالبه واقعا، همه م ”
 محافظت از من شده” 

 ،یکه با اون مرد روبرو شد دمی باشه، اون شب خودم د  یکنی که م یگفت :حواست به هر کار  دوباره
  ،یشناسی مرد رو نم ، اون هینطوریبعد هم هم یدفعه  باهات نداشته، یاول کار  داریفکر نکن که د

 چقدر باهوشه . یدون ینم
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حرفش رو بدون وقفه ادامه دادم و گفتم :اما تو هم حواست به خودت باشه، توقع نداشته  ی دنباله
بهت اعتماد کنم و تو رو محافظ خودم   ،یشیمن ظاهر م  یجلو یمدل نیکه ا یباش در حال

انجام   ییچه کارها نیو همچن کنمی القات مم یبه خودم مربوطه که با چه کس ًا،ی در ثان بقبولونم. 
ممنون از  یلیبه شما ندارم، خ   یاز ی ماجراها فکر کنم و ن نیا یدرباره  تونمیدم . خودم مخ دارم میم

 .  تونینگران

خودت   یبرا  یالک ستم،یرفت گفت : من نگران تو ن یکه به سمت علفها م یمکث کرد و در حال یکم
 .  ینکن، فقط بهت هشدار دادم دور و برش نباش  یپرداز  الیخ

 .  یکرد میکه خودتو از ملت قا یی؟ شما یدور و بر شما چ  -

  ینداره، دخالت ب  یکه به تو ربط یز یچ صداش خشن شده بود . گفت :خانم کوچولو، واسه  برگشت،
 .  دمیدارم کارم رو انجام م و میمخف  سیپل کی من  دیجا نکن . شا

تا   نمی؟ خوب مدرکت رو بب  یهست یمخف  س یخندم ادامه دادم :جالبه، واقعا پل یو دنباله  دمیخند
 . یمخف  سی پل ای شنل پوش   یمطمن بشم . آقا

علفها گم شد و من دوباره تنها   ن یدوباره ب  یحرف  چیبگه که حرفشو خورد و بدون ه یز ی چ خواست
 شدم .  رهیخ  داشت حضور قبال که  ییشدم ؛ به جا

داره  ای؟.. هیمخف  سیدونست ؟..واقعا پل یرو م  یکه همه چ هی؟..ک هیآدم ک نی خودم گفتم”واقعا ا با
 بنده ؟..  یم  یخال

 .  رفتم خونه  سمت به وکولمو برداشتم  سردرگم

اون مرد شنل   یزل زده بودم . همش به رفتارا و حرفا واریتخت نشسته بودم و به د یاتاقم رو داخل
کردم، ذهنم پاسخگو نبود   یفکر م  یچقدر صداش برام آشنا بود و هرچ نکهیم ؛ به اکرد یپوش فکر م 

. 

با خوردن خودمو   یخواست . بهتره کم  یدلم لواشک ترش م  می. بدجور خواستی بدجور لواسک م  دلم 
 مخم ارور بده . هوی ترسم ی مشغول کنم تا کمتر از مخم استفاده کنم . م
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و من بدبخت رو   کجا رفتن  ستی بودند ؛ معلوم ن  ومدهیو بابا و عثمان ن هنوز مامان  رفتم .  ییرایپذ به
و   رفتن رونی خودشون ب یحاال برا فته،ی ب  یمبادا برام اتفاق که دنیترس یتنها گذاشتن . خوبه هنوز م

 .  دنیزنم جواب نم  یهم زنگ م یهر چ

 یسرد نیبه ا یهوا دی. پوف حاال با نشد دایسمت آشپز خونه رفتم و دنبال لواشک گشتم . اما پ به 
 . اه...اه. یبرم سوپر 

 کنم . خدا شفام بده .  یکه تحمل نم زایلواشک چه چ کیمغز خر خوردما، واسه  منم

  نی پول و همچن یسادمو هم رو سرم انداختم و بعد از برداشتن مقدار  یتنم کردم، شال کرم پالتمو
 مزرعه بود، رفتم... یسر کوچه که روبرو ی به سمت سوپر  د،یکل

 .  دییپا یو منو م  دنبالمه یکه تموم شد، در حال برگشت به خونه بودم که احساس کردم، کس کارم

دفعه   نیشدم ؛ دوباره قدم گذاشتم که ا  یاالتی خ دینبود، شا یبه دور و بر نگاه کردم . اما خبر  برگشتمو
 بابا امشب ُخل شدم .”  یپا اومد .” ا یداشتم، صداشک ن

برگشتم و دوباره   عیسر تر شده، کی بهم نزد  یلیخ شدم، احساس کردم که یم کیبه کوچه نزد داشتم
 . به اطرافم نگاه کردم، کوچه خلوت بود . با تعجب نگاهش کردم .  دمیچشام د  یخفاش شب رو جلو

 ؟  یکن  یچکار م  نجایتو ا -من

که   یکوچه ا یک یدست منو دنبال خودش به سمت تار ، یبعد از مدت  و به اطرافش نگاه کرد . برگشت
 محل رفت و آمد نبود، کشوند .

 افتادم . . به داد ستادی داد و خودش هم روبروم ا هیتک  واریبه د منو

 ؟ زده به سرت ؟  یشد  وونهیتو ؟ د  یکن یم  نیبابا چرا همچ  یا -

 باش فقط، خوب ؟!!. سی دختر، ه سیخشم گفت :ه با

 اعصاب تر بودم .  یمتاسفانه من از اون ب یاعصاب نداشت، ول انگار

به   یاج یساکت باش، جناب دور برت داشته هاا . خوبه امروز بهت گفتم من احت ویچ  یچ -گرفتم گارد
 جناب تجسس ؟  ،یکارا رو راه انداخت نیمن ا یمحافظ ندارم، باز برا 
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  یساعت نی همچ ،یفهم  یتمام گفت :منم بهت گفتم حواست به خودت باشه . انگار اصال نم  ییپررو با
 .  یبش یگرگ نی همچ یانگار واقعا باعث افتخاره برات که طعمه  . یپلک یم رونیب

تر شد،   ک یپا اومد و به وضوح مشخص بود، شنل پوش وحشت زده شده . بهم نزد یصدا ناگهان
 دو تا انگشت بود . یکه فاصلمون اندازه  یجور 

 .  ادیگفت :صدات در ن  آروم

 ؟ ه یآشنا متعلق به ک یصدا نیبو، ا نی. ا زدیتنش هم برام آشنا م یبو

بود .  ختهی صورتش ر رو  ختشیبهم ر  یاشنلش کال افتاده بود و موه دمیصورتم رو برگردوندم، د تا 
 . نمی پشت شنلو بب ی افهیق نی چقدر دوست داشتم ا

 چند تا مرد بود .  یصدا دم، یرو شن ییکردم که صداها زی ت گوشامو

 ؟ شهی مگه م دمش،ید نجای ا خودم االن من - مرد

 بود، پس کجا رفت ؟  نجایخب اگه ا-صدا   یکی اون

 . ستیکه معلوم ن یز ی هم چ یکی تار نیمن چه بدونم، تو ا- مرد

  .  میانداز یم  رشی باالخره گ میبر ایب  ا،ی ب مایافتاد یر یبابا،عجب گ یا -

  ی چیخدا من ه یشنل پوش ؟ ا بودن ؟  یدنبال ک یعنیشد، اومد ”  یپا که هر لحظه دور م یصدا
 ؟ ”  هیمرد ک نیشد . ا  میقا یطور  نیدنبال خودش بودند که ا گه،یفهمم . البد د ینم

شنلشو   عیدور شدن، به خودش اومد و ازم فاصله گرفت و سر دیفهم یفاصلمون کوتاه بود، وقت هنوزم
 درست کرد .

 ؟  یکن یچکار م  نجایشد و آروم تو گوشم گفت :ا کیبکشم، که دوباره بهم نزد قینفس عم خواستم

 ”  افتادم یعجب آدم ریخدا، من گ یا ”
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؟ اون   یکن  یچکار م  نجایاصال خودت ا نمیکنم . بب  یچکار م نجایا نداره  یتم به تو ربط_منم گف من
تو   ینجور یوگرنه ا  گه،یزدن ؟ جواب خودمو دادم :حتما د یحرف م یآدما دنبال تو بودن که اون جور 

 جناب محافظ .  ی شد ینم میسوراخ قا

. اونا دنبال من نبودن،دنبال اون   ی نی ب ینداره، دخالت نکن بد م  یکه بهت ربط   یتوکار  : دیخشم غر با
 یم شهیلو بدم، برام بد م یرو به هرکس تمیشخص تونمینم  م،یمخف سی دزدن ، منم چون محافظ و پل

 ؟  یفهم

 .  یبکن یتون یچه کار م نمی کنم، بب  یرسوات م رمیمنم باور کردم، اصال م ی:آره تو گفت دمیحرص خند با

 من رو کوبوند .  واریو به د دیقدم بذارم که ناگهان دوباره دستم رو کش خواستم

نکن، مخم   ینکن . انقدر هم زبون دراز  مونیرو به تو گفتم، منو پش تمیشخص  نکهیکوچولو، از ا نیبب -
 از دست تو . دیسوت کش

  دایمشکل پ ری چشمات اون ز یمحترم ، تو کم  یآقا ستی تمام جواب دادم :زبون من دراز ن ییپررو با
  یمحافظا یو ادا  یمن ظاهر بش یور و ور جلو یستی ؟ مجبور ن دهیکرده . بعدشم مخت سوت کش

 برام .  یار یشجاع رو در ب 

که کار دارم وگرنه برات داشتم،  ف یشده بود، با غرش گفت :ح  یحرص  یلیمشخص بود که خ قشنگ
  برات ،یمنو لو داد ی. بعدشم اگر بفهمم به کس یکه خودت باور نکن  کنمیکوتاه م یاون زبونت رو جور 

 ؟  یصدقه سر منه، اوک یکه االن سالم نی؛ از ا شهیگرون تموم م 

  یمجبور نبودکه  یگیتمام گفتم :جون سالم من صدقه سر توئه ؟ اگه روز تصادف رو م یچشم غره  با
 .  برهی م نیخوب رو از ب  یبعدشم منت گذاشتن کارا ،ینجاتم بد

چشماش،   دنیکه با د میدرست رخ به رخ هم بود افتاد . نییکمتر کرد و همزمان شنلش پا فاصلشو
 . خت ی ر نییپا یدلم هر 

رو متحمل شده بود ؛ زبونم به کل   یشب، برق خاص و وحشتناک  یک یتو تار ،یتوس یجفت چشما دو 
 شد و توان حرف زدن نداشتنم . دهیبر
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گرگ گرسنه  کیبهم زل زده بود که انگار  ی. جور  ستیمرد خوب ن  نیخدا شفا بده، اصال حال ا ”
دزد بدتره . حال  از اون نیچرب کنه . خدا شاهده ا یلقمه   کیرو   ییخواد بّره کوچولو  یاست و م

 داد .” یشد و قلبم گومب، گومب صدا م یتر مخودمم هر لحظه بد 

 سرش انداخت .  یفاصلش رو باهام قطع کرد و دوباره شنل رو رو باالخره

  ستمین یجالب  ادی . به خصوص من رو که آدم ز یتو هنوز نه من، و نه اون مرد رو نشناخت  -پوش شنل
  ستیکن . ضمنا خوب ن  یچی نکن و زبونت رو ق یمن بلبل زبون یجا ادیو فقط کارم برام مهمه، ز

دختر   یبش اتیلجباز یکه خودت شرمنده  ادی ب ش یپ ی؟ نزار مشکل  یدیفهم  یکن  یطون ی من ش یجلو
 جون .

چشمام تنها دو جفت چشم  یحرف ازم دور شد و گم شد ؛ اما من هنوزم داغ بودم و جلو نیزدن ا با
راحت    یلیکه خ یکرد ؛ جور  یم دی از خودش تول یبد یصدا  بود . مغزم از کار افتاده بود و قلبم یتوس

 تونستم حسش کنم . یم

** 

خوبه شما به من گفته  د،یمعلوم بود کجا رفته بود چیگفتم :ه تی به مامان و بابا کردم و با عصبان  رو
 و گذار ؟ گشت نیر یمن م ید براخودم رو داشته باشم و فالن حرفا... بع یهوا دیبا دیبود

بعدشم مگه دختر، دزد   شه،یتکرار نم گهید میگفت :ببخش دخترم مجبور شد نیبا لبخند شرمگ   بابا
 ؟ جات تو خونه امن بود .  ادی داخل خونه م

  شنوم ؟  یم  دیبگ د،ی_به هر حال بازم. خب کجا بودمن

تو   یکن یم  نی گفتم :وا...بابا چرا همچ خواست حرف بزنه که بابا گوششو گرفت ؛ با تعجب  یم عثمان
 ؟

 تولدت مبارک خاله ها و...بلند شد .   نیدر و همچن یصدا ناگهان

(  کمیبود)خاله کوچ یدوسه تا بادکنک رنگ  د،یتعجب به تک تک شون نگاه کردم ؛دست خاله مهش با
)  میکرد ؛ رضا و رح یم  یمپ یداد و هپ  یرو سر خاله محنا)خاله بزرگم( کاله بود و دستاشو تکون م 

  یگفتند و دست م یم  مبارک خاله محنا( هم تولدت یبزرگ خونواده  یپسرا نی هم و همچن یداداشا
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کرد و   یم  یبردار   لمیبود و داشت ف  یبردار  لمیف نی ( دستش دوربد ی)دختر خاله مهشدایزدند . ش
دختر   ایکه حور ی( در حال م ی)دختر خاله محنا و خواهر رضا و رح  حانهیزد ؛ ر یهمچنان لبخند م 

 خوند . یرو م یمپ  یسه سالش بغلش بود، همچنان اون هم شعر هپ یکوچولو

  تونستم تولدمو فراموش کنم ؟ یآره،امروز تولدمه . من چه جور  یبابا مگه امروز چه خبره هان؟ وا یا

  مد کنارم و با لبخند گفت : تولدت مبارک جزقاله .او رضا

 حرف رو تکرار کردن .” البته به جز جزقاله . ”  نیهم هم هی بعد از حرف رضا بق  و

رو مرتب کرد و به مامان اجازه داد، تا  زی نشوند . م یو منو پشت صندل  دیمحنا دستم رو کش خاله
 بزاره .  زیم  یخوشگلم رو رو کیک

  »تولدتییکاکائو  یبایز یبه نوشته   نیکه در حال سوختن بود، نگاه کردم . همچن میسالگ ۱۷شمع  به
بود ؛  دهی دونه زنبور هم باالش چسب  کیگل زرد هم کناِر نوشته بود . و  مون«دوتایمبارک عسل زندگ 

 بود .  یخوشگل کی خالصه ک

تا شمع رو خاموش کنم .   شتنزدند و اصرار دا یو دست م تکشون دورم حلقه زدند و نشستن تک
  نیری و ش  یبه طعم اسمم، عسل میکه زندگ  کنمیمنتظرشون نزاشتم و چشمامو بستم » آرزو م  ادیمنم ز

 اومده جون سالم به در ببرم «  شی که برام پ ییگرفتار نیاز ا نیباشه، همچ

تر شد ؛   سوت و دست بلند یشمع رو فوت کردم . صدا  زمی منتظران عز یباز کردم و جلو چشمامو
ممنون   یل ینشست . به مامان نگاه کردم و با شوق گفتم :خ  گمیمامان کنارم نشست، بابا هم طرف د

 رفته بود . ادمیمامان جون، من به کل تولدمو 

 .میرو بغل کرد گهیهمد

 بوده دختر گلم . فمینکردم، وظ  یمن کار  زمیعز کنم یخواهش م  -مامان

گفتم: شرمنده بابا جون سرتون   دمو ینگاه کردم . لب ورچ پمیخوشت یاومدم و به بابا رونیبغلش ب از
 . دیدیزحمت کش یل یداد زدم . از شما هم ممنونم، خ

 .  یینوازش کرد و گفت: قابل تک دخترمو نداشت ؛ نوش جون بابا سرمو
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 زود باش عسل .  که،ی نوبت برش ک با خنده گفت: دایش

تکون دادم و   نیدورب یبرا یبود ؛ دست شی بردار لمیف  نیهمچنان با دورب خنده بهش نگاه کردم،  با
رو هم داخل دهنم  کی از ک یرو برش زدم . کم  کیبنفش، رو برداشتم و ک یون یخوشگل پاپ یچاقو

 غرق لذت شدم .   شین یریگذاشتم . از ش

 گفت: خوب عسل، حاال کادوها .  میبار رح  نیا

و کنارم   کادوها رو آوردند یعاشق قسمت باز کردن کادوها بودم . عثمان و مامان، همه  شهیهم
 که منتظر باز شدنشون بودند . یمنگ ،یرنگ یعالم دسته بند هیگذاشتن .

 بود .  دهی(برام خریکادو از طرف بابام رو باز کردم . تاب شلوارک ست )کالباس  نیاول

 تشکر کردم .  دموی به روش پاش یلبخند

از   یلیکه عکس من رو توش قاب زده بود . خ کینسبتا کوچ یتابلو کیکادو از طرف مامانم،  نیدوم
 خوشم اومد و دوباره تشکر کردم .  شی طراح

  کی دیشلوار ِاسلش، از طرف خاله مهش  کیتک تک کادوهارو باز کردم ؛ از طرف خاله محنا  یتند
تا الک   شی هم ش دایبود، از طرف ش یه بسار عال رژ و تاب دامن سرخ ک حانهیاز جانب ر  وان،یدست ل

  یوداد و موند کاد یآب یروسر  کیهم بهم   میشده بودند، رح  یو خوشگل که داخل جعبه جاساز  یرنگ
 و کادو رو پرت کردم .  دمیکش  غیرضا که با باز شدنش ج

  یکه داخل جعبه بود نگاه کردم، سوسک اسباب باز  یز یکردند ؛ با لرز به چ یبا تعجب بهم نگاه م همه
 بود زدم . دنیچندش بود . از جام بلند شدم و جعبه رو برداشتم، تو سر رضا که در حال خند اریبس

کادو من بود خب !...چکار کنم ؟ هر   نمیو گفت: وا...ا دی خنده بلند شد ؛ رضا با خنده سرشو مال  کیشل
 برات بخرم .  یچ که ومدیفکر کردم به خاطرم ن یچ

 آره ؟ یدیرو خر یز ی چ نیحرص گفتم: تو هم برام همچ  با

 ... یگفت: اون که آره، ول دویخند

 جون .  عسل نهیا یاصل  یدر آورد و گفت: اما کادو بشیکوچولو از تو ج  ییکادو
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من واقعا   ،یمنو بترسون  یخوا  یاز دستش گرفتم وگفتم: نکنه بازم م  دیرو با ترد  کیکوچ ی جعبه
 ؟  ارمیم  نییرو پا  ونتیو دکوراس ندارم  یشوخ

 ها .  یباش  دهیمحنا رو به رضا کرد و با اخم گفت: پسر جان نقشه مقشه نکش  خاله

 . هیدفعه جد نیا : نه مامان جون، نگران نباش،دیبه خاله نگاه کرد و خند رضا

 دفعه . نیندارم ا  یمن نگاه کرد و گفت: باز کن عسل، شوخ به

بهش وصل بودند،   یک یکوچ یخوشگل که قلب ها یدستبند نقره ا کیجعبه رو باز کردم و با  دیردت  با
کارا   نیممنون . تو از ا  یلیبه رضا نگاه کردم و گفتم: دمت گرم پسر، خ   یمواجهه شدم ؛ با خوشحال

 مگه ؟  یهم بلد

 .  دمشیدوست دخترم بود، منم خر شنهادیپ  نیگفت: نه ا ی و به شوخ دیخند

 ؟  میببر ضی ف قشیاز سل  یکم یکنیبه دوست دخترت، مارو باهاش آشنا نم   نیآفر- من

 بند رو برداشتم و به دستم بستمش .  دست

 .  زهینگران نباش،مبارکت باشه خاله ر یشیباهاش آشنا م شاهللیا گهید یحاال دفعه   -رضا

 ممنون پسرخاله . -

 داداش ؟  یو اخم گفت: پس من چ  یبه شوخ   حانهیر

 و گفت: حساب ما موقع تولدت خوشگله . دیکنارش رفت و لپشو کش رضا

با اون لحن بامزش گفت: منم   ایخوام . هم زمان حور یو گفت: اما من االن کادو م   دیهم خند حانهیر
 کادو دوس . 

 کادو دوس ؟  ، ییجان دا یرو بغل کرد و گفت: ا  ایحور رضا

 ون داد .سرشو تک ایحور

 .  مایکرد یر یخرم، عجب گ یشما هم م یچشم برا-رضا
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 .  میدیخند یبهشون م زی ر زیر ماهم

شد ؛ ” باورم   دهیاز خاطرات خوبم در ذهنم گنج  یتموم شد و بخش یو خوش  ی تولدم به خوب خالصه
  یشنل پوش و اون مرد بودم که به راحت یماجرا ریشد که تولدم رو فراموش کرده باشم”انقدر درگ ینم

 از خاطرم محو شده بود .

** 

  نی گرفت، زم میباالخره؟...باالخره آسمون تصم  یعنیاز گلم شکفت .” دم،گلیکه روبروم د یصحنه ا با
 کنه؟...” دیشهرمون رو سف

رضا به خودم   یاومد نگاه کردم . ناگهان با صدا یه از آسمون مک ییبه گوله برف ها یخوشحال با
 اومدم

 .  نیبب   ،برفارویوا  -رضا

 منتظر تولد من بود که برف هاشو رسوا کنه . قیباز گفتم: آسمون دق شی نگاه کردم و با ن  بهش

 .  یهم هست یبه طعنه گفت: حاال نه که موجود خاص دویخند

 ؟  دیدار یمحترم، شما مشکل  یبه وجود منه آقا  یکردم و گفتم: اصال همه چ یز یر اخم

 زود باش .  ا یداشته باشم خانم . ب ی تکون دادو گفت: من غلط بکنم مشکل یسر 

رضا و خاله محنا و   شبیرفتم و سوار شدم .” د نیبه سمت ماش  بعد یرفت و منم کم نشیماش  سمت
 با آقا رضا به مدرسه برم ”  دی ما موندگار شدند و االن صبح زود دوباره با  شی پ حانهیر  نیهمچن

به   یحواسم حت دیواقعا انگار عقلم سر جاش اومده . با شبید یاصال ناراحت نبودم، از ماجرا راستش
 .  زنهیمشکوک م  ادیاون هم ز  نکهیشنل پوش هم باشه، به خاطر ا

 کردم .  ی به برفها نگاه م ن،یمن هم از داخل ماش روند و  یبا سکوت مطلق به سمت مدرسه م رضا

 صداش به خودم اومدم . با

 جون . یدخ گهید یمواظب باش  ام،یعسل من برگشت دنبالت نم   -رضا
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 کنم . یم ینداره، منم برف باز  یمشکل-رخش نگاه کردم  میو به ن برگشتم

 ها .  یسال بزرگتر شد کی شبید نیگفت: مثال هم  دویخند

 .  ستیبچه ها که ن یفقط برا ی؟...برف باز  هیو گفتم :خب مگه چ دمیورچ لب

 خانم . دییفرما  یبله بله شما درست م -

 قشنگه .  یل ی_بازم بابت دست بندت ممنونم، خمن

 دل . زیقابلتو نداشت عز-

  نیبود به خاطر هم یخال   اطیبه سمت مدرسه رفتم ؛ ح  یو بعد خداحافظ مید یبه مقصد رس باالخره
  نیو همچ  تیوضع نیداد تو ا  یاصال اجازه نم  یار یبه سمت کالس رفتم . ”خانم اسفند یبدون مکث 

 بپلکه” رونیب  یکس ،ییهوا

آشنا بلند شد .  یخنده ها یاز پشت بهم خورد و صدا یک یدر کالس رو باز کنم که ناگهان  خواستم
 ؟  ایرو  یخدا، مرض دار  ایبرگشتم و با حرص گفتم: 

بچه ها بلند بود . گفت: عشق من،  یهمهمه  ی. صدا میپشتم گرفت و باهم به داخل کالس رفت از
 .  یامروز بد اخالق

 بد اخالقم . میلیآره خ -

  ینشستم، اونم رو زیم یکردم و بعد هم رو زونیآو می صندل یاز پشتم در آوردم و به دسته  کولمو
 نشست .  میصندل

  بابا، چه خبر عشق جان ؟ یا -ایرو

  گلم . ستین یخبر  چ،ی_ ه

 ؟  یاز اون ماجرا چ -ایرو
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موضوع رو بهش بگم، من قول دادم و تا  نیا تونستمینم  یحالم گرفته شد،ول  یکم  شب،ید یادآور ی با
از طرف شنل   یچه سرنوشت دونمی کردم و نم  یبزرگ   اریبس سکیادامه بدم . هرچندم ر دیآخرش هم با

 . پوش، برام رقم خورده 

 زد و گفت: عسل با تو ام .  یبشکن   ایرو

 ؟...  یگفت یشده ؟...چ  یز یخودم و اومدم و گفتم: جان...چ به

 ؟  ستی ن یاز اون ماجرا خبر   گمیکرد و گفت: م اخم

 .  ستین  یاومدم و گفتم: نه فعال که خبر  نییپا  زی م یرو از

 ؟ یچرا تو فکر رفتموشکوفانه جواب داد: پس  ایرو

  خواهرم مالحظه کن . کنمی هام شروع شده، خواهش م یر یمن پاچه گ ای حرص گفتم: رو با

  شرمنده اعصابت رو خورد کردم .  زم،یبلند شد و گفت: باشه عز  یصندل  یرو از

 و بغلش کردم .  دمی به روش پاش یلبخند

 ؟.  یکنیچرا م گهید ی. عذرخواه ستی ن یمشکل  زمی نه عز -

 با ورود خانم نصفه موند .  ایور  حرف

** 

اومد . خدا کنه فردا  یزدم . هنوزم داشت برف م یقدم م اطیتو ح  ،یبهداشت  سیسرو یبهانه  به
 .  میبرف یایل یتعط نیاعالم کنند، من که عاشق ا یل یتعط

  ادشینگفت . نکنه  کی تولدم رو بهم تبر یحت  تی ترب یشده . ب  ری امروز اونم حال گ ومد،یباهام ن   ایرو
 .  یمن دارم هع ییرفته باشه ؟...عجب دوستا

 کالس پناه ببرم . گرفتم از قدم زدن دست بردارم و به آغوش گرم میزنگ که اومد، تصم یصدا

کنار سالن، بغل شفاژ پاتوق درست کرده بودند  -از بچه ها گوشه یآروم به سمت سالن رفتم . اندک آروم
 زدند .  یف م و حر 
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 به سمت کالس برم که ناگهان بهار سد راهم شد و گفت: عسل... خواستم

 تعجب گفتم: هان، چته ؟ با

 بوفه، من تنهام . میبر ایگرفت و گفت: ب دستمو

 خواهرم .  زارمیاز خودم ب  کنه،یکردم و گفتم: به جون تو حال ندارم، دلم درد م ناله

 .  گهی د ایو گفت: عع لوس ب  دیبا اخم منو کش بهار

 ؟  یکجاست که دنبال من اومد سنایگفتم: اصال  مثل کش شلوار به طرف بوفه کشوند . منو

  

برات   یخوا ینم یز یامروز تنبل شده، تو چ سنایداد، گفت:  یکه درخواستشو به فروشنده م یدرحال 
 بخرم ؟ 

 نه ممنونم .  تکون دادم و گفتم: یسر 

رو به طرف من گرفت و گفت:    پسی . چ میهمراه هم به سمت کالس رفتکه تموم شد، به  دشیخر
 بردار . 

 چند تا برداشتم و دونه به دونه تو دهنم گذاشتم .  کیپاره کردن،  کهی تعارف ت بدون

 .  میعشقم، االن کالس نر میقدم بزن  یکم تا موقع  ایگفت: ب  دوباره

 ؟  یفهمی م کنهیباو،من دلم درد م  یگیم یچ -

  یچکار م نجایبه بهار زد و گفت: ا یدختره، چشمک  زدی به طرفمون اومد . مشکوک م  سنای ناگهان
 . م یکالس بر دیایب  د،یکن

امروز منو   ده،یکه به تو چسب شهیکشونه، هم یمنو دنبال خودش م یبهار روان  نیغرغر گفتم: ا با
 نشونه گرفته .

بچه ها رو به   ی؛ در کالس رو که باز کردم، حلقه  میو با هم به سمت کالس رفت دندیو بهار خند سنای
 . دمیهمراه کف زدنشون د
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 جلو اومد و بغلم کرد . با شوق گفت: تولدت مبارک جزقاله .  ایو مبهوت مونده بودم که رو مات

 ...”یرفته ول  ادشی دوستم،من فکر کردم  نیاز طرف بهتر گهید زیسورپرا کی ”و

اخم کرد و بهشون گفت: حق   ایکه دوباره رو  رندیغلم جدا شد و بعد بچه ها خواستن در آغوشم بگب از
 . د یچشم سف ینامحرما د، یدست و بغل رو ندار

 گفتند . کی طور بدون لمس، تولدم رو بهم تبر نیو هم  دندیها خند بچه

 کشوند . ینسبتا بزرگ یدستم رو گرفت و منو به سمت جعبه  ایرو

 کادوت بازش کن .  نمیخوب عشقم ا -

  یبسته  یجعبه   کیبود بازش کردم . اما داخل جعبه  نیزم  یخنده جعبه رو همون طور که رو با
 تر بود، قرار داشت .  کیکه از اون کوچ گهید

 ...گهیز کن دنگاه کردم،گفت: با ا یرو  طونیش  یتعجب به چشما با

 کرده .  نی چرا همچ  ایرو نیبابا ا یاتفاق افتاد . ا یرو دوباره باز کردم که اتفاق قبل جعبه

 نگاه کردم .  ایبه رو  دوباره

 ؟ نمی جعبه بب  دیبا یمن تا ک  -

 . یفهم یوگفت: باز کن خودت م  دیخند  ایرو

کوچولو تر داخل بود . خندم گرفته  یجعبه  کی دفعه،  نیا.  کردم باز  رو جعبه  زون،ی آو ی افهیق با
 چه کارا که نکرده . وونه،ید یایبود...رو

 ...که کردم باز و جعبه رو ستادمیا صاف

درون جعبه نگاه   یگفت . هاج و واج به تخمه ها یم یز یچ کی  یخنده بلند شد و هرک  کیشل یصدا
 کم بود.”  نمی کردم”هم

گردنم اومد و   یاز پشت، به جلو یکهدست  زمیبر ایسر رو یگرد کنم و تخمه هارو رو عقب خواستم
 شد .  ختهیبه شکل اشک به گردنم آو روزهی ف یگردنبند نیهمچن
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  نیا زم،یتولدت کردم عز   یچاشن  یمسخره باز  یگفت: کم ایکردم که رو یتعجب به گردنبند نگاه م با
 رو نداشت.   قابل ات ت،ی اصل یهم کادو

  یول ،یکرد  میهم عصبان ی. البته کم یکار رو کرد ن یجونم، بهتر  ایممنون رو یلیکردم و گفتم: خ  بغلش
 .  دیارز یات م زیسورپرا نیخوب به ا

 : دیخند

 کردم . یکارو نم  نیدونستم امروز اعصابت لغزندست، وگرنه ا ینم  -ایرو

 .  زمیعز هیعینداره، طب  ینه بابا اشکال-

 رو به دستم دادند .  ییو بهار جلو اومدند و جفتشون کادو سناید از بغلم جدا شد و بع ایرو

 دونستم . یات رونم قهیسل ادیز گه،ید دیببخش  -بهار

گفتم: پس   . )اخمام روتو هم کردم(و نیکه برام گذاشت ه یو گفتم: مهم ارزش دمی روش پاش  به یلبخند
 .  یستیکارا بلد ن  نیتو که اصال از ا ،یبرد یو اونور م  نوریبگو چرا امروز من رو با خودت ا

 مجبور شدم .  گه،یو گفت: آره د دیخند

 . یر ی مثل عسل راه م یگفت: از خدات هم باشه با شخص  یتو سرش زد و با اخم تصنع ایرو

برام بزرگ بود .   یبود که ازش خوشم اومد، اما کم دهی برام خر بهار روباز کردم . شلوار اسپرت یکادو
 بود .  ینخ  یشال زرشک  کیهم  سنای یکادو

رو   نیبه سمتم اومد و گفت: خوب عشقم، حاال زود باش ا ای کردم که ناگهان رو یجفتشون تشکر  از
 گاز بزن . 

 دستش با تعجب نگاه کردم .  ازیپ به

 رو بخورم ؟  نیمن ا -

 زود باش .  گهیآره د  -ایرو
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 یبهش زدم . صدا یرو به دستم گرفتم و با خنده گاز   ازیکردند . من هم پ  ینگاهم م ها با تعجب بچه
  یکارا نی با ا  ایرو  یر ینم  یاشکم در اومده بود، اله شی به خاطر تند و هورا بلند شد .  غیدست و ج 

همه  ری دب ودو با ور دیبه اتمام رس  ای رو ی. خالصه جشن تولد کوچولو و مسخره باز  تی باز وونهید
 . میسرجامون نشست 

  ای و بهار کنار هم، من و رو سنای  شهی؛ مثل هم میاز مدرسه رفت رونی به ب  ینفر  آخر خورد و چهار زنگ
 . میداشت یکنار هم قدم بر م

 عسل پسر خاله ات کجاست ؟   -ایرو

 داشت .   اد،کارینمامروز دنبالم -

 آهان .- ایرو

تا   شهاش یبه سرم اصابت کرد . برگشتم و با بهار که ن ی غرق بودم که ناگهان گوله برف  خودم عالم تو 
 طور بهار خانم .   نیبناگوش باز بود، روبه رو شدم . با حرص و خنده گفتم: پس که ا

گلوله کردم و دنبال بهار کردم . نشونه گرفتم و درست به صورتش زدم   برف جمع کردم، نیماش  یرو از
. 

رو با گوله   گهیو هم د میکرد یم  یبرف باز  قهیدق نیچند بای بلند شد . تقر  ایو رو  سنای یخنده  یصدا
 خورد .  ریکه ناگهان چشمم به ام  میگرفت یبرف نشونه م

سمت ما اومد و کنار بهار رفت . با خنده بهش گفت: سالم   . ادیمبشر انقدر بدم  نیدونم چرا از ا ینم
 ؟  ابونیخ یاون هم تو  ،یکن یم ی؟ برف باز  یعشقم خوب

عسله، اون استارت   ری خوبم ممنون . همش تقص  ز،یجوابش روداد: سالم عز انهی مظلومانه و پررو بهار
 . میکرد یو باز  میرو زد، ما هم گول خورد یباز 

عشق من  ابونیخ  یبه من نگاه کرد و گفت: سالم عسل خانم، خوب تو چندش، نگاه کی با  ریام
 ؟  دیاریدر م یکه بچه باز  نجایا ختهیچقدر پسر ر دینیب  ینم د،یکن یکارها م نیمجبور به ا رو
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به من  دیخار  یآقا، دومًا عشق شما جونش م  ریهم که کامال بهم برخورد جواب دادم: اوالً سالم ام من
.   ستیهم برام مهم ن هیو نظر بق  رمی گ یکنم، اجازه نم  یکه م یهر کار  ینداره، سومًا من برا یربط

 .  دیزن یحرفهارو به من م نیلطفا بار آخرتون باشه که ا

 کی؟  یزن  یحرف م  یطور  نیگفتم که ا یبهار رو گرفت و با خنده گفت: مگه من چ یکوله  ریام
 .  یست ین یجنبه ابود، معلومه آدم با   یشوخ

  دیروشما بهم بزن   شیدونستم هر چند شوخ  ینم  یلزوم د،یکه گفت  یرو گرفتم و گفتم: هرچ ای رو دست
 .  ریخدا نگه دار آقا ام م،یکن  یکه باهم شوخ میباهم دار ی. بعدشم مگه ما چه نسبت

 . میصحنه رو ترک کرد ر یام یگرد شده  یسرعت در مقابل چشما به

 یبرا که هیجلبک فکر کرده ک یهم بکن، پسره   یبا من شوخ ایاون وقت ب  اد،ی ازت خوشم م یل یخ ”
 .”  دهیمن نظر م

 ؟ یحرف زد  ریبا ام  یطور  نیعسل، بهار ناراحت نشه که ا - ایرو 

 نکنه، تا جوابش رو نشنوه . یخواست شوخ  یبهش انداختم و گفتم: به قول خودش م ینگاه تک

 عشق کردم .  یکه بهش داد یبا جواب یچه بدونم خواهرم، ول و گفت: دیخند

اصال   اد،ی ازش بدم م نقدریچرا ا دونمینم  شییو گفتم: مخلص شما هم هستم . خدا دمیخند منم
 بهش ندارم .  یحس خوب

 خوره .  یازش بهم م حالم  گهیمنم د ،یرو گفت   نیشونم زد و گفت : به خدا از بس ا به

  یکه انتخابت درست بوده، من حس خوب  یفهمی ادامه بده، از آخر م یمدل نی و گفتم : هم دمیخند
 ندارم .  بهش

 بگم واال .  یچ-

 . میبه هم نگاه کرد م،یشد که دست هم رو گرفت یراهمون از هم جدا م گهید

 کنم .  یجبران م  تیانشاهلل تو عروس زم،یممنون بابت کادو و جشن امروزت عز یل یخ -من
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 نکن دختر جان .  نیمن رو نفر نقدریا شم،یم گفت: من عروس نماخ با

 ؟  زمیعز یندار  یبابا، خب کار  یچشم نشو ا-

 نه قربونت، مواظب خودت باش . -  ایرو

 رفتم .  ییراه رو به تنها  ی هیکردم و بق یخداحافظ  ایرو از

  چیریق چیری ق یاومد ؛صدا یاز دهنت بخار در م یکرد یکه ها م  یسرد شده بود، به گونه ا یلیخ هوا
 کرد .   یم فای رو بهم ا یشد، لذت خاص  یم دیبرفها که به خاطر قدم گذاشتنم تول

اون چشم چرون،  یبه داخل انداختم که تعجب کردم ؛ به جا یخورد . نگاه ییراه چشمم به نونوا سر
 اومده بود . گهینفر د کی

  خوام یجوان تازه وارد کردم و گفتم: سالم آقا، معذرت م م و رو به مرد فراوان به داخل رفت یکنجکاو با
 ؟  دیپرسم، شما تازه کار هست یسوال رو م نیا

 .  شهیم یداد، گفت: بله خانم، دو روز  ینون م یکه به خانم  یحال  در

 ؟ دی اون آقا اومد یشد که شما به جا یآهان، چ-

کردند و    تی کرد، جواب داد و گفت: اخراج شده، ازش شکا یدرست م ری که خم یاون، مرد برخالف
 هم اون رو اخراج کرد . سی رئ

 آهان متوجه شدم . -

 . یا ی بهم انداخت و گفت: به نظر آشنا م یمرِد نگاه موشکوفانه ا همون

 .  امی آشنا م  از نظرتون نیهم یاحتماال برا دم،یخر  یم  نجاینون از ا یدادم: خوب،گه گدار  جواب

که عامل اخراج محسن شده  یهست یکنم تو همون دختر  یحس م   یکرد و گفت: آره، ولمکث  یکم
. 

 من ؟  به خاطر  د،یگرد گفتم: ببخش یچشما با

 آشوب به پا کرد ؟  نجا یا شی که چند وقت پ یستی ن  یآره، مگه تو همون-
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 جواب دادم: آره خودم هستم .  شیادآوری با

 ؟  نجایجوان گفت: چه خبره ا مرد

شماره داده، ناراحت شده   یبه دختر  محسن نکهیبه خاطر ا  شیخانم چند وقت پ  نیگفت: ا یکی اون
کنه و  ی م  تیو شکا ادیبا مشخصات نا معلوم م ییو طوفان به پا کرده . از اونورم چند روز بعد، آقا

 دنبال نخ دادنه . کار طیده و تو مح  یگه که محسن کارش رو درست انجام نم  یم

 یمن مرد یکارا رو انجام نده، ول  نیکار ا طیتعجب گفتم: درسته من خواستم ادبش کنم که تو مح با
 کنه .  تی رو نفرستادم که ازش شکا

بود، اما از صورتش غرور و وحشت   یپ یگذاشت و گفت: مرِد خوش برخورد و خوش ت یرو کنار  رای خم
 .  دیبار یم

که به خاطر برخورد من، باعث شده   هیمرد ک  نیا یعنیاومدم ؛   رونی ب ییواتکون دادم و از نون یسر 
کارش رو تکرار کرده که داد مردم  ن یعسل ؟ حتما دوباره ا یگ  یم یاون رو از نون خوردن بندازه ؟ ” چ

 ”  نمشیب  ینم گهینبودم اما خوشحال شدم که د یراض  نکهیرو در آورده، با ا

.  دمینا آشنا رو د ی؛ برگشتم و مرد دمیرو شن  ییقدم ها یشدم که ناگهان صدا تر  کیخونه نزد به
 .  ستادمیعقب گرد کردم و به راهم ادامه دادم که با صداش ا

 ؟   رمیتونم وقتتون رو بگ یلحظه م کیخانم،  دیببخش-

  ،یتوس یچشمها ،یمشک  یبود . )ابروها یمرد نگاه کردم . آدم نسبتا خوش چهره ا و به اون برگشتم
  پوست گندمگون ( 

 ؟  دییبله بفرما -من

 ؟  امیگفت: به نظرت آشنا نم  یطوالن  یکرد و بعد از نگاه ینگاه بهم

 ؟  دییا یآشنا ب دیبا ر،یفکر کردم و گفتم: خ یکم

 جالبه . یلی تکون داد و گفت: خ یسر 

 ؟ دیسوالتون، وقت من رو گرفت  نیتعجب،ابروهام رو به هم گره دادم و گفتم: به خاطر هم  با
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 ؟  یگفت یکرد: چ یو هاج و واج بهم نگاه م  دیاز جا پر نیهم یتوخودش بود، برا  انگار

 . دیببخش الی خیب  یکردم و حرفم رو دوباره تکرار کردم که گفت: نه، ول  یپوف

 از مقابل چشمام دور شد و رفت .  حرف نیاز ا بعد

که با تعجب   عثمان به خودم اومدم ؛ برگشتم و بهش یکردم که با صدا یتعجب به رفتنش نگاه م با
 گذروند، نگاه کردم .  یم دیمن رو از د

  ؟ یستادیا نجا یا چرا یآبج  -عثمان

که به  ین رفتم . شونش روگرفتم و در حال به محل رفتن اون مرد انداختم و کنار عثما گهید ینگاه
 گفتم .  میرفت یسمت خونه م

 .  یداداش جون، خسته نباش  ستین  یز یچ  -

  ؟ یومدیکرد، گفت: خوبم ممنون، مگه با رضا ن یدر رو باز م دیکه با کل یتکون داد و در حال یسر 

 نه، رضا کار داشت . -

  . میاول عثمانو سپس من به داخل خونه رفت م،یو کفشامون رو در آورد میداخل رفت به

 !  یامروز تنها اومد که هیگاردی رضا عجب باد -عثمان

دوست   اد،ی برف داره م یماه و خورده ا کیبعد  ومد،یچه بدونم داداش، اتفاقاخوب شد دنبالم ن -
  کنم . یداشتم برف باز 

و    یصورتی مشک راهنیمن هم به اتاق رفتم و لباسام رو با پ  لباساشو در آورد. نگفت و  یز یهم چ اون
  عوض کردم . یشلوار ورزش کی

 بود...  یاون مرد ک واقعا

** 

پوش   دیاومد و همه جا رو سف  ی از آسمون فقط برف م بهمن ماه بود . یگذشت و آخرها یروز  چند
دلم براش تنگ شده بود   ییجورا کی نبود .” یرو روال بود و از شنل پوش هم خبر  یکرده بود، همه چ
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از مرد دختر دزد   گهید یبابا هم خبر   نمش”یبب و دوست داشتم با وجود هر چند رو اعصاب بودن،
  یکردم، ول یماجرا فکر م نیو بحثش بسته شده بود ؛ گرچه من هنوز هم به تمام ا  اوردی برامون ن

 شد . ی نم رمی دست گ یز یچ

شال و کاله کردم و به زور عثمان رو هم با خودم به  ن یسر رفته بود، به خاطر هم یبدجور  حوصلم
عثمان برگشتم و بهش نگاه کردم ،   یبا صدا بردم ؛ به اطراف نگاه کردم، خلوِت خلوت بود . رونیب

سبزش روشن تر   یزد، چشمها یهمه برف رکورد رو م  نی ا نیب  دشیبامزه شده بود ؛ پوست سف   یلیخ
  قرمزش بامزه ترش کرده بود . ین یاما ب تر کرده بود . یو داداشم رو خواستنشده بود 

  . میدرست کن  یآدم برف ایب  یآبج - عثمان

 کردم، گفتم یانتخاب م یآدم برف   ساخت یرو برا یکه گوشه ا یحال  در

با   مین یچند تا دکمه هم داخل کشو هست، تا بب ار،یاز خونه ب چیدونه هو کی قبوله، حاال زود برو  -
  . می شال و کالهش چه کن 

  باشه من رفتم . -عثمان

بهش   مدل ی بدنش درست کردم . کم ینسبتا بزرگ برا یگلوله   کی برف ها رو جمع کردم و  دستام با
  بدنه گذاشتم . یسرش درست کردم و رو یکوچک تر برا یگلوله   کیدادم و بعد، 

  . دیزمان عثمان هم سر رس هم

  . یدرست کرد ع یچقدر سر ه،یچند ثان  نیو گفت: تو ا دیخند

  . گهید مینیو گفتم: ما ا دمیهم خند من

چشمهاش،   یهم برا رهی ت یآب یتا دکمه   «دوینیرو وسط گوله برف گذاشت»به عنوان ب چیهو عثمان
  بدنش»به عنوان لباس«  یداشت، برا یمدل  کیدکمه ها که هر کدوم  ی هیو بق

  ؟ میدهنش چکار کن  یحاالبرا  -عثمان

 تو فکر رفتم . یکم

  دهنش خوبه . یربان افتاده، اون هم برا کهیت  کی زی م یعثمان رو -



 نبرد عشق عسلی 

61 
 

 چه حرف گوش کن شده . زمی عز  یاله گفت و دوباره رفت . یباشه ا عثمان

بدنه نگاه کردم، خب تا   نییدم . به پاکر تموم فاصله گرفتم و قشنگ بهش نگاه مهی ن یاز آدم برف  یکم
 براشکفش درست کنم .  ادیکه عثمان م  یوقت

  یض یبدنش» ب  نییشدم و نشستم . برفها رو کنار هم جمع کردم و به دو طرف پا کینزد یآدم برف  به
 شکل« کفش درست کردم .

ردم و گفتم:  نگاه نک  نیبه خاطر هم رو کنارم احساس کردم . فکر کردم عثمانه یوجود کس  ناگهان
 ؟ یآورد

 که... یبا تعجب برگشتم و گفتم: مگه الل دم،ینشن ییصدا

 وقت ظهر ؟  نیپوش ؟ اون هم ا شنل

 بلند شدم و با تعجب نگاهش کردم .   آروم

  ؟ یکن  یچه کار م  نجای... تو انجایتو، ا -

  . ایپوش_باهات کار دارم، دنبالم ب شنل

که باهام   یبه خاطر کار  ،یقدم بزاره که با چشم غره گفتم: اون وقت تو از من انتظار دار  خواست
  ؟! امیدنبالت ب  ،یدار 

  انتظار ندارم . نیاز ا ر یغ یز ی چ-پوش شنل

 چرا ؟ - من

 ؛ دادم بلند شده بود .  دیپالتوم گرفت و من رو کش یگوشه  از

  . امیم جا ن چ یمن باهات ه ؟ یروان  یکن  یچه کار م  -من

پالتوم رو ول کرد و با   کاره برد .  مهیحرف، من رو به سمت ساختمون ن یبدون ذره ا یطور  نیهم اما
  تونم انجام بدم . یکه بخوام، م ینداره . من هر کار  یکه حرفات اثر  یدی: ددیخشم غر



 نبرد عشق عسلی 

62 
 

  یو مجلس کیانقدر ش  نیهم یبهت رو دادم، برا  یلیو گفتم: ِا... نه بابا ؟ خ ستادمیا نهیبه س دست
 یآقا شه یرو رسوا کنم که اون جرئتت موش م تتی؛ اگر شخص یکن یم  یدوست دار  یهر کار 

  محترم .

رو برداشت ؛ سپس به سمتم  یک ی از ساختمون رفت و پالست یتوجه به حرفم، به سمت گوشه ا بدون
 . ستادیاومد ودر مقابلم ا

  توئه . یبرا نیا -پوش شنل

  ماریخواد من رو بترکونه ؟ ”نه بابا ب یم دستش نگاه کردم ؛ نکنه بمب باشه ؟  کیتعجب به پالست با
 نداره .” فیکه تشر یروان

 خودم برات بازش کنم .  قهوه نکن که ی هیچرا ماتت برده ؟ مثل قض گه، ید ریبگ  -پوش شنل

عصاب خورد کن، قورتش دادم . شنل پوش ا نیا  یجلو  یاون روز خندم گرفت ؛ ول یادآور ی با
 ؟ گهید هیچ نیرو از دستش گرفتم و داخلش رو نگاه کردم . چشمام چهار تا شد، ا کیپالست

قشنگ بود، تا حاال   یل یخ شییدر آوردم و بازش کردم ؛ خدا کیتعجب، شنل قرمز رو از داخل پالست با
 بود ؟  یحاال مناسبتش چ  ینگرفته بودم . ول زایچ نیاز ا

 ؟ هیچ نینگاه کردم و گفتم: محافظ عجق وجق،ا   بهش

 خانم باهوش ؟   ستی کرد و گفت: مشخص ن یپوف

 ؟ یرو بهم داد نیچرا ا یول  ه،یدونم چ یم ستمی چپ نگاهش کردم و گفتم: خنگ ن چپ

تولدت هم   یو؛ در ضمن کاد شهیروز مبادا الزمت م  یداد گفت: برا یم هی تک واریکه به د یدرحال 
 هست . 

  یگفت: از کنار خونتون که عبور م   نیهم یمن تولدمه ؟ انگار فکرم رو خوند برا  دونهیاز کجا م  نی...اوا
به عنوان محافظت، برات   نیهم  یبرا متوجه شدم تولدته . دم،یرو که شن نایتولد و ا یکردم، صدا

 .  دمیکادو خر

 قبولش کنم .  تونمیمن نم ی. ول ،ممنونیاوک-
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 خانم کوچولو . شهیداره شروع م  یباز   ش،یری بپذ دیبا ینخوا یبخوا -پوش شنل

 من گوش بده، ساختمون رو ترک کرد . یبه حرفها نکهی رو گفت و بدون ا نیا

 شنل داره ؟  نیبه ا  ی؟ با تعجب به شنل نگاه کردم . خب چه ربط شهیشروع م داره ی؟ کدوم باز  یباز 

آدم  دنیبا د  یتموم رفتم . ول مهین  یبه سمت آدم برف ه تو ذهنم داشتم، ک ییتموم سواال با
 زد .  خشکم یبرف

 طور دهن قرمزش، خوشگلش کرده بود . نیبود و هم امیو شال گردن قرمز که مال بچگ کاله

 کرد برگشتم .  یعثمان که با اخم نگاهم م یصدا با

 ؟ یکجا بود -عثمان

 دستاش بگردم .  یگشتم که ناگهان گفتم: خواستم دنبال چوب برا یحرف قانع کننده م کی دنبال

 هیکه، اصال اون چ نمی بی نم یز یتو دستت چ  کیپالست ک یدستام نگاه کرد و گفت: پس کو ؟! جز  به
 هان ؟  کیداخل پالست

 کو ؟  ی؟...چ یزدم: چ یهان و هون افتاده بودم و مشنگ م به

  ای. نگفت گهید یکه گفت یی؟ چوبا یزد و گفت: باز عقلت رو جا گذاشت شیشونیکف دستش به پ  با
 ؟  هیچ کیپالست یتو

تولدم رو داد ؛    یرد شد و بعد کادو  نجایاالن از ا نیدوستم هم یچ ینکردم . ه  دای..آ...آهان . خوب پ -
  گهیبار د کیمنم  م،یری عکس بگ  یاز آدم برف  اریرو ب  می. فعال تو برو گوش  دمیخونه بهت نشون م میبر

 دنبال بگردم . 

 گفت و دوباره رفت .  یا باشه

به دست، دنبال چوب گشتم و از آخر، کنار   کیپوش، من رو به عالم هپروت برد ؛ پالست شنل یحرفها
  یرفتم .چوبا رو به کنار بدنش وصل کردم ؛ آدم برف  یدو تا برداشتم و به سمت آدم برف  یتنه درخت

 شده بود...  یخوشگل
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 ... میو با داد مامان به خونه برگشت میعالم عکس انداخت کیجونمون   یبا عثمان و آدم برف صهخال

** 

 که حرف من دوتا نداره .  یدونیکه گفتم . م نی : همبابا 

 اما بابا ج... -

 نه، عسل بفهم .  یعنیگفتم نه، -

 .  دیاجازه بد دیخوام...شما با یخوام...نم   ینم-

 اون وقت چرا ؟ اخم بهم نگاه کرد و گفت: با

 چون که من دخترتم . -

 قانع کننده تر .  ل یکرد و گفت:دل  یپوف

گربه   نیرو ع  افمیو ق  دمیتو دل برو شما هستم . )لب ورچ نی دخمل ناز و همچن کیچون...چون، من -
 ملوس کردم(  یها

  ،یستینکن، بچه که ن یهم اون طور  افتینه . ق گمیچپ نگاهم انداخت و گفت: از دست تو، م چپ
 تولدت بود جزقاله . شیچند روز پ  نیهم

 داد زدم: ِد به من نگو جزقاله بابا...ا بایتقر

 . گمیخوبش هم م گم،یرفت گفت: م  یکه با خنده به سمت آشپزخونه م یحال  در

 بزار برم .  یباشه بگو ول-

 ن...ه گمیو گوشاش رو گرفت: م دیکش یآه

 کرد که(  شیاضر شهی جوره نم  چیبابا ه ی)ا
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  یداد . کنترل رو برداشت و در حال  هیرفتم، از آخر رو مبل نشست و تک یمثل جوجه ها راه م دنبالش
  زینه، اعصابمم به هم نر یعنینه  گمیکرد گفت: انقدرم دنبالم نباش، م  یعوض به در م که شبکه هارو

 کنم .  یدختر جان، که سرت رو از تنت جدا م

 بابا جون ؟  یتا حاال قاتل شد یباال رفته گفتم: عع نه بابا، اون وقت از ک  یانشستم و با ابروه کنارش

تا حاال   یشدم . )بله کامال معلومه از ک رهی اکشن خ  لمیکه بلند شد، برگشتم و به ف یو یت یصدا
 خشن شده( 

  یگاه شنل پوش و درمورد اون حرف  یبرم مخف  دیبرم، با د یکنم خدا ؟ من با شی راض  یچه جور  حاال
 مرحله عبور کنم .  نیاز ا دیبوده . اما اول با یبفهمم منظورش چ  دیزد حرف بزنم ؛با  شیکه چند روز پ 

 زدم: بابا  داد

خطرناکه باز تو مثل    رونیگم ب ی من م پاشو برو به درس و مشقت برس . دی کوفته بابا، چشم سف-
خونه رو قدم بزن،    نیدور هم ،یمشتاق قدم زدن  یل ی ؟ خ یمن قدم بزن  یبرا  ،یبر  یخوا  یخنگا م

 چشمام هم نباش .  یحرف هم نزن، جلو گهید

زل زدم   واریتخت نشستم و به د ی راه غرغر کردم . رو یکرده به سمت اتاق خوابم رفتم و دنباله   بغض
 چه کار کنم ؟ رونیوقت شب من ب نیا گه،ید گه ی؛ خوب راست هم م

تک عشق    یو من بدبخت رو به خاطر درسام نبردن . )نامردا روستا رفتن روزیو عثمان هم د مامان
 وحال( 

  یزنگ در بلند شد، توجه  یخودمو مشغول کردم ؛ صدا به دست   یو گوش دم یتخت دراز کش یرو
 کردم . یدلخواهم رو پل  کیرو به گوشم زدم و موز ینکردم و هندزفر 

 جور باور ندارم...حالم بده...منو دورم زده... چیندارم..رفتنت رو ههفتاد روزه که من از تو خبر -

 ها، از داخل گوشم کنده شد .  ی از گوش یک یبردم که ناگهان  یم  ضیآهنگ داشتم ف با

 کرد که حد نداشت . ینگاهم م رغضبیکار نگاه کردم، بابا بود . چنان م نیشخص عامل ا به

 گوش بدم ؟  تونمیآهنگ هم نم ه،یگفتم:چ یدلخور  با
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 .  یکنه متوجه بش یمثل بابات، صدات م یآدم کی یگوش بده، وقت  یجور   ی: چرا ولدیغر

 ؟  دییشدم، نشستم و بهش نگاه کردم: خب،بفرما بلند

 ؟  یزن ی حرف م یچرا مجلس -

 آقا ؟  دیحرف بزنم رش یخودمون یدار  انتظار: گفتم و کردم اهشچپ نگ چپ

 . میمهمون دار  ،ییرایپذ ای فعال بپوش ب م،یزن  یم  حرف موردش در بعدا: گفت و  مهربون تر شد لحنش

 ؟  هیک-

 .  یفهم  یخودت م   ایرفت، گفت: حاال ب یم رونیکه از اتاقم ب  یحال  در

  هیمهمون ناخونده ک نیکردم و بلندشدم، سمت کمد لباسام رفتم و در رو باز کردم ؛ )خب حاال ا یپوف
اسپرت بود خوب بود   یِ چون مشک در آوردم و تنم کردم، شلوارمم یرو از جا لباس  می؟(مانتو بلند گلبه ا

 کم حالم رو هم برداشتم و سرم کردم...  ی؛شال صورت

 بابا به خودم اومدم . یکردم، با صدا یتک نفره نشسته بود نگاه ممبل   یکه رو یتعجب به فرد با 

 عسل جان، سالمت کو دخترم ؟ -

  یگفت یخودم رو جمع و جور کردم و رو به بابا کردم و گفتم: جانم بابا، چ یتته پته افتاده بودم، ول به
 ؟

 گم سالمت کو ؟  یبهم رفت و گفت: دارم م یغره ا چشم

 مبل نشسته بود نگاه کردم . یکه رو یو به مرد  دمیبه شالم کش یدست

 آقا . دیس...سالم، خوش اومد -

 گفت: سالم عرض شد، ممنون خانم .   د، یکش یم یدست الشیبه سب  که یحال  در

 . زم یبر ییسرعت جت به سمت آشپز خونه رفتم و قبلش هم گفتم: من برم چا به

 کنه ؟ یمچه کار  نجایآدم ا نیمن، ا یخدا یوا
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 ؟  یشناس   یکه مشکوکانه بهم گفت: منوم شیاومد از چند روز پ  ادمی

  یبودم، چ  یم ری گینبودم . حاال پ ریگ یپ گهیاز کارهاش متعجب شده بودم، اما د که  نیبا ا راستش
 بهی آدمه عج کی نکهیشنل پوش رو درک کنم،چه برسه به ا یشد ؟ من هنوز نتونسم ماجرا  یم دمیعا
شدم . اما  وونهی«هوف،دیشناس  یو بگه»منو م رهی خود شنل پوش سر راهم قرار بگ یکپ چشما گهید

 ؟  هیحاال قصدش از اومدن به خونمون چ

هم کنارش گذاشتم و به  گذاشتم . قندون رو ینیس یو رو ختمیمعتدل ر ییچا وانیل دو
 رفتم . سمتشون

 آقا .  دییبفرمابه بابا تعارف کردم و بعد به سمت اون مرد رفتم:   اول

 کرد و من هم تنها به تکون دادن سر اکتفا کردم .  یتشکر 

 کنم . یجان معرف  نیتا تو رو به آرت ن،یبش  ای: خوب دخترم، حاال ببابا 

 کردم . زیبود ؛ کنار بابا نشستم و منتظرانه گوشام رو ت  ن یاسمش آرت پس

که  رفتنی جان پذ نی تو دخترم، آرت ؛ و اما دیشناس  یکه شما دخترم رو م جان، مشخصه  نی: آرتبابا 
رو دارن   یمخف  نیو هم چن ژهیو  سیمدرک پل شونی. ا  رنیمحافظت از شما رو بر عهده بگ تیمسئول

. 

 محافظ ؟  ،یچ-

 د،یبه حرف اومد: بله خانم کوچولو، بنده محافظ شما هستم و هر کجا که هست نیدفعه آرت نیا
 .  ادین  شی براتون پ یکنم تا مشکل یم تونیهمراه

مثل شنل   نمیاش نگاه کردم .ا  یهم خاکستر  دیشا ای  ،یتوس  یباال رفته به جفت چشما یابروها با
 خواد محافظ من بشه هه .  یپوش، م

  حی هر چند هم از ماجرا گذشته، اما من هنوز هم صر  ومده،ین شی ام پبر یاما من تا االن مشکل  -
 سالمم .  و

 .  میکن یر یشگیافته، بهتره پ  یبار م کی و گفت: اما اتفاق  دیکش  الشیبه سب یدست
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 .  زمی عز ستین  یجان کارش رو خوب بلده، پس مشکل نی : دخترم، آرتبابا 

 کردم .   ینگاه م نیموشکوفانه به آرت  نگفتم و یز یچ

اگر   یحت دم،یاز فردا تمام کارهارو انجام م که نگاهش به من بود رو به بابا کرد و گفت: یدر حال نیآرت
  . شمیعسل خانم م یشخص سی سرو دیبخوا

 شد ؟(  داتیاصال از کجا پ ،یبش سمی مونده تو، محافظ و سرو نمینه، هم ی)وا

  دوارمیانداخت و گفت: ام ی؛ به من نگاه دیفرا رس شونی کرد و وقت رفتن ا دیی رو تا نیحرف آرت   بابا
 نگه دارم . یبتونم شما رو راض

 جناب...اه( شمیم  یراض  هیراض ،یکه گورت رو گم کن نی)تو هم

شنل پوش،    ی هیبه هد چشمم ارم،ی نگفتم و بعد به اتاقم رفتم .خواستم مانتوم رو در ب یز یچ  بازم
 کردم و اون رو برداشتم .   یجالباس  زونیافتاد ؛ مانتو و شال رو آو

بعد کالِه شنل رو   ختم،یو شنل رو تنم کردم ؛موهام رو باز کردم و دو طرف شونم ر ستادمیا نهییآ یجلو
 سرم کردم . 

رنگه  نیبه ا  یز یچ نیاول نیاومد، اما تا االن ا یرنگ قرمز بهم م میاومد، از حق نگذر یمبهم   یلیخ
 که دارم .

 میشخص  گاردیحاال شده باد دمش،ی د شی که چند روز پ یرفت ؛آدم  دیجد یماجرا نیبه سمت ا فکرم 
به   ده،یجا قد نم چی. هوف من که ذهنم به ه گهیکار رو کرده د نیشده ؟البد بابا ا  ری؛ اصال از کجا َاج 

 . میر  یجلو م خدا دیام

** 

  یبه مدرسه برم ؛اکنون کنار  دمیمحافظ جد نیشد بنده با ماش  نیوقرار بر ا  دیروز بعد فرا رس  صبح
 هستم .  شونیو منتظر ا ستادمیا

  یبندون کل خی کرد ؛ درسته به خاطر  یمن رو خوشحال م یلی موضوع خ نیاومد و ا  یبرف م  هنوز
 خوب بازم کمه .   یول  م،یداشت یل یتعط
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شنل پوش هم نرفتم...اه ؛ خندم گرفت از حرف اون   شی پ   بودم، من هنوز  شده رهیاونور مزرعه خ  به
 هم...   یکی  نیا ب،یو غر بی عج یکی روزش که گفت: من هم محافظم . ماشاهلل دوتا محافظ، 

سر در   نی ش من از مدل ماششدم، راست رهی خ  نیخارج شدم و به ماش الیبوق از فکر و خ یصدا با
 بود .  یفقط بگم که مدل باال و مشک  ارم،ینم

خان،جناب   ن یآرت  ؟یشد،اون هم ک  انینما پی مرد خوش ت کیشد و  دهیکش نیی پا نیماش ی شهیش
 .دمیمحافظ جد

 . دییسالم بانو،بفرما -

در جلو رو برام باز کرد   نیعقب؛از آخر آرت ای نمیو اونور نگاه کردم،مونده بودم جلو بش نوریبه ا یکم
 .گهیبپر د  یکن یودوباره گفت:استخاره م

وضع سوار شدم و جوابش رو محکم دادم:سالم عرض   نیبا ا یول  شدم یحرص ی کم شیم یلحن صم از
 نیاز محافظ و ا ام،منی ون کنار باول راه باهات نیکه هم  دیشد جناب محافظ،انتظار نداشته باش

داتون  یشما از کجا پ  دونمیبار هم به بابام گفتم اما گوشش بدهکار نبود؛نم  اد،هزاریبدم م  ایمسخره باز
 محترم.  یآقا امیدلتون خوش نباشه که من باهاتون کنار ب یشده ول

ندارم،دور برت نداره   یروند گفت:من هم انتظار  یکه به سمت مدرسه م یخونسردانه در حال  یلیخ
 تر بگو مدرست کجاست تا برسونمت خانم. قیدق دم؛حاالیبانو،من فقط کارم رو انجام م 

منظورم   یمدرسه رو بهش دادم،بعد گفتم:من دور برم نداشته شما اشتباه قیکردم و آدرس دق  یپوف
 فقط... د،منیرو متوجه شد

 م،یهم رو بشناس شتریب  یکم د ی.حاال بزاردییفرما  ی شما درست مخب،اصال ی لی :خد یحرفم پر وسط
 هوم؟

 رو.  یگذاشته همه چ ارتونیفکر کنم بابام کامال در اخت م؟ههیرو باال انداختم و گفتم:بشناس ابروهام 

 .ینشونش نداد ادیکه ز شبی.دیدار  یبهم انداخت و گفت:اما نگفته بود،زبون دراز  یتک نگاه   نیآرت

 شبید دارید ن یهم چن ش،ویپ یاز مالقات سر  دیچپ نگاهش کردم و گفتم:انتظار نداشته باش چپ
 تون هنگ نکرده باشم. 
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 کردم.  یمالحضگ یب  ی:بله،کامال معلوم بود؛شرمنده اگر اون روز کمدیخند

 باشم،آره؟ دهید ییشما رو جا دیبا ؟انگاریشناس  یمن رو م دیبه من گفت ؟شمایمالحضگ یب-

 یباشه برا ییم،آشنایدیفکر کنم رس دم؛خوبیپرس  یطور  نیکر رفت و بعد گفت:نه،همتو ف  یکم
 شه؟یبرگشت،ساعت چند تموم م

شدم گفتم:ساعت   یم ادهیپ نی که از ماش  ی . در حالمید یرس  عیقدر سر دم،چهی و مدرسه رو د برگشتم
 محافظ. یپنج، فعال آقا

 راحت ترم.   یبگ نی نگاهم کرد و گفت:آرت طنتی ش با

 نباشه،خدا نگه دار. یدم خودمون یم حی اما من ترج-

از کوچه دور  یحرف چیکنه،اون هم بدون ه یخداحافظ  یرو بستم و مهلت ندادم که حت نی ماش در
 شد.

که جلوم رو گرفت و درمورد   شی پ  یسر  برم،ناگهان دوباره دختر اطیگرد کردم که به سمت ح  عقب
 رضا باهام حرف زد،سد راهم شد.

پولدارا  یبرا  یپهن کرد یکنم تور خوب  یفکر م  ،یمدل باالتر اومد کیتشر گفت:به به امروز هم با  با
 . یایم  نیماش کیپسر و با  کی بار با  کی که هر چند وقت 

گل   تینگذاشته که امروز هم فوضول ری روت تاث  ادیز یکه حرف قبل نیرفتم و گفتم:مثل ا یغره ا چشم
 کرده،نه؟

بار عوض   کی  یاومد،حاال چرا ماه یکارا بدت م نیکن دختر.تو که از ا ر؟بسیکرد و گفت:تاث یا خنده
 خوشگال رو؟  یکن  یبه در م

  ؛بدویبرس  نجایا یفشنگ ِپاتوق زده  ینکن بهتره به دوس پسرا یکنارش رد شدم و گفتم:فوضول از
 بدو. 

 و با حرص گفت:حرف دهنت رو بفهم.  دیرو کش دستم
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 .زمیعز  ستین  تیتو حال  یفهمم،منتهی رو باال انداختم و گفتم:من م ابروهام 

ور ور جادو نکرد و گورش رو   ادیکنارم،اون هم ز ایرفتم،با اومدن رو  اطیو به سمت ح  دمیرو کش دستم
 گم کرد.

 بود ها.  دهیو بعد گفت:سالم عشقولکم،دلم برات تنگ دیبغلم پر  ایرو

 رو بشنوم.  یدلتنگ یمن اصالً سرم خلوت نبوده که صدا شییو گفتم:خدا دمیهم خند من

 سرت شلوغ بوده،هان؟ التیکه انقدر تو تعط یچه کار کرد شعور،مگهیبه شونم زد و گفت:ب   یشوخ با

 . دم،دلبرمیم حی توض کالس،برات میبر ایبه بدنم افتاد و گفتم:ب  یلرز 

 باشه. -

 گاهیبه سمت جا  ای از بچه ها اومده بودند؛من و رو ی خلوت بود و تک و توک م،هنوزیکالس رفت به
 نشستم. ا یرو  یز،روبرویم یاما من طبق معمول رو م،یو نشست میخودمون رفت

 آره؟  شهیشنوم،نکنه ماجرا دوباره به اون دزد ختم م ی:خوب م ا یرو

خواهرم،اون کم بود حاال   یانداختم و گفتم:هع ایکنار رو ،یخال یصندل  یکردم و کولم رو رو یپوف
 محافظ هم شروع شد. 

 ؟ یچ یعنی گرد گفت: یچشما با

من حس   ی کرده،ول دایدونم بابام اون رو از کجا پ یمحافظ دارم،نم تمیامن یبه بعد برا نیا ،ازیچ یه-
 بهش ندارم.  یخوب

 .یدکتر خودت رو نشون بد   کی دیکنم با ،فکری+دست بردار دختر،تو که به همه حس بد دار 

 کار کنم خوب؟!  ا،چهیحرص گفتم:ببند رو با

 .دندیسر رس سنا یدهن باز کنه که بهار و  خواست

 ؟ یمگول چطور  یبه من زد و گفت:گوگول یتنه ا بهار
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 . یو گفتم:مثل پلو تو دور  دمیخند

 پلوتم من. نیو گفت:جون خراب ا بر داشت  یالت بهار

 ؟یخودت عشق ندار  ر،مگهی:هو...و کپک جون از عشق من فاصله بگدیغر ایرو

 .رخندهیزدم ز یپق  ای حرف رو نیا با

من   یدونی؟نمیخند یگفت:هرهر نمکدون،م شیوزق یباال نگاهم کرد و با چشما یبا ابروها  ایرو
 نه؟ یخندت رو بب  یکس شمیم ی رتیغ

شور دست به   اریدفعه من گارد گرفتم:هو...خ نیزد،ا ای با خنده به سر رو سنایحرف بزنم که  خواستم
 .وار یبه د  یتابلو نش یها،حواست باشه از من که خورد یدار  یزن بد

 :جم کن بابا. سنای

 رو جم کنم؟  یچ-

 :آشغاالتو. بهار

 مثال. میزد یحرف م  میمسخره ها،ما داشت دیگورتون رو گم کن دی:برا یرو

 انیکه جفتشون مسخره ان،هر وقتم م ناینشستم:ا  یخال یصندل   یو رو دمیپر نییپا  زی م یرو از
 . ارندیمارو هم در م یمسخره ها

 م؟؟یار یبود گفت:مسخرتو در م   برهی و یکه رو  یو بهار درحال دندیخند شونییحرفم سه تا نیا با

 خنده.   ریزد ز  دوباره

 ...ی خاص  یب یکپکا دیکوفت،حناق،رو آب بخند-

 که به سرم زده شد نصفه موند.  یحرفم با ضربه ا ی ادامه

 نکن ها.  یمن رو قاط  شعوری:با یرو

 پشت سرمون نشستند. سنای ورود خانم،حرفامون نصفه موند و بهار و  با
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** 

  نورویست رو با خودم اکه مثال محافظم ه دیآدم جد کی دیخاطر اون دزد،حاال با ،بهیآره خواهر -
من دوست ندارم،مگه فقط من تو اون محله  یشده ول  داشیدونم اصال از کجا پ یاونور حمل کنم،نم

 کنم؟  یم  یزندگ

  ادیز  یآبج یکرد تا گرم بشه، گفت:ا  یدهنش گرفته بود و ها م یکه دستاش رو جلو یدر حال ایرو
باشه،مگه  ی آدم خوب یزنی که ازش حرف م  ینیواقعا آرت  د یخواد،شای رو نم تیکه بد ر،باباتی سخت نگ

 . ارمی حرفات شاخ در م نی.هرچندم من خودم از االیخ یپس ب ه،خبیمخف سیپل  یگینم

 چه بدونم،هو...ف. -

  بامونیو دستامون داخل ج میبود ستادهیا یکنار  اطیح  یشد،تو دایدوباره سرو کلشون پ سنایو  بهار
 کرد؛  یز دهانش دستاش رو گرم م که فقط با استفاده ا ا یبود،رو

 د؟ یکن یچه کار م نجایا یسرد نیبه ا ینم،هوایگفت:بب دیخند یکه م یدر حال  بهار

 بسته آخه.  خیگفت:مخشون   سنایحرفش  ی دنباله

  میدونست ینجا،نم یا میگفت:ما از شر شما اومد ایگفتم که رو یدیتکون دادم و به جفتشون ببند یسر 
 به ما،بر خر مگس معرکه لعنت.  دیقفل

 ها. میکه پاتوق نیکرد و گفت:مثل ا یشیا بهار

 همش.  میری گ یما،از هم فاصله م میهست یپاتوق باحال  یل ی:خسنای

 . دینکن شه،شکینم دایکجا پ  چیو گفتم:مثل پاتوق ما ه دمیخند

حرفا،باهاتون کار   نیدور از ا یبه خدا؛ ول مینخور شم،چشمییداد و گفت:آره خدا هیتک واریبه د بهار
تولدم که   یبرا زهی ببره ،»گفت سورپرا  ییخواد منو جا یم ریام گهید یداشتم بچه ها؛هفته 

 باشند.حاال اومدم نظر شما رو هم بدونم. شمیدوستام هم پ خوامیهم گفتم که م که«،منینزد

که شده عسل محاله قبول   هم ریبه خاطر ام  یوندیگفت:تو که م ایباال انداختم؛ قبل از من رو  ابروهامو
 . امی کنه،من هم بدون اون اصال ب
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 . ادیاون  خوشم نم از زم،ی کردم:بله درسته عز دییعشقم رو تا  حرف

 خب!  د،یخواد شما هم باش یننداز دختر؛دلم م نیکرد و گفت:عسل به خاطر من،روم رو زم  یغرغر  بهار

  ریرفتم گفتم:من تولدت رو هرکجا بدون ام یکه به سمت سالن م  یگرفتم و در حال  واریام رو از د هیتک
 ؟ یچه کار کن  یخوا یاره،م ی سرت ب ییبال کی ؟اگریکن  یتو چرا بهش اعتماد م  ؟اصالیاوک رم،یگ یم

 میهست ششیما هم پ یخواد چه کار کنه وقت  ی؛م یزن یم  یتکرار  ی:اه...عسل تو هم همش حرفاسنای
 ها؟

 کنه که. یباهام نم یکار  چیاون ه دیشما هم باش ،اگری:آره آبجبهار

  یکارو م  نیهم هم ای شفاژ گرفتم تا گرم بشند،رو یرو باال ستادم،دستانمیکردم و کنار شفاژ ا یاخم
 کردند.  یورور جادو م  سنایکرد،اما بهار و 

 کنه؟ بابا ذهناتون کپک زده ها. ینم یکار  چیه میو اگر ما هم باش ترسه یاون از ما م دیفکر کرد-

 .یرو درست کرد و گفت:آبج...  افشیشرک ق یگربه  نی ع بهار

 نکن.  یهم اون مدل افتی،قیکوفته آبج -

خواهر   کیگفتم تو واقعا   ریدم جبران کنم برات،من به ام  یالتماس کرد:قول م شتریرو گرفت و ب دستم
و   شیبشناس  شتریب  دیشا یطور  نیم؛اکن یشرمنده بشم،خواهش م ششیپ  ،نزاریخوب برام هست

 کنم.  یمن قبول م یزد  یاونجا هر حرف

 اگر بگم باهاش تموم کن... یعن ی؟یکن یگفتم قبول م یز یهر چ-

 کنم.  ی اهوم،تموم م-

براتون   شمیکنم،اما انتظار نداشته باش ن  ینبودم اما گفتم:باشه قبول م یراض  نکهیفکر کردم،باا یکم
 ؟ یدیباز باشه،فهم

 . ،حلهی:حله آبجدیپر نیی باالو پا یخوشحال با

 هست که انقدر خر ذوق شد.  م یمهم زیگفت:انگار چه چ ایکردم که رو یاخم
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 ندارم.  ی حس خوب ست،چونی ن ینگاه کردم و گفتم:هنوزم دلم راض  ایرو به

 هست؟  یبهار نگاه کردم و ادامه دادم:حاال ک به

 .گهید هفته ید:دوشنبه جواب دا  بالفاصله

 .شهیم  یچ نمیکنم بب  یم  یز یبرنامه ر  ،منیاوک-

 . میهم با هم رفت ای جلوتر از ما به کالس رفتند و من و رو یبا خوشحال  سنایو  بهار

  م؛یقدم بردار ادیز یدلشوره  یهر چند دارا حی تفر نیبه ا ره،تایهم قرار شد از خونوادش اجازه بگ ایرو
 . ری ؟امیاون هم با ک

** 

 :چه خبر خانم خانما؟مدرسه خوش گذشت؟ ن یآرت

 که نگاهم به جلوم بود،گفتم:ممنون،بد نگذشت.  یحال ،دریخنث

 ؟یهست ینطور یا شهی؟همیهست یمدل نی:خوب،حاال چرا هنوز هم اگفت 

  اد یها ز بهی ربا غ  یانداخت و دوباره به جلوش نگاه کرد:نه منته  ینگاه کردم که اون هم تک نگاه  بهش
 . ستمیراحت ن

 گذره،نگران نباش.  یکرد و گفت:م  یخنده ا تک

رو انجام    د،کارتونیکش بر یمیکه از من رفتارصم  نیا یجناب،شما هم بهتره به جا ستیبرام مهم ن-
 .دیقدر رواعصاب هست نیشما محافظا ا ی د؛همهیبد

 ی گهیکه نصف موهاش طرف د دی فرمون برداشت و به موهاش دستش کش یراستش رو از رو  دست
 نوشته بود.  vice یس یبود و به انگل سرش موهاش کمتر  ی خت،کنارهی صورتش ر

سرش برگشتمو به جلو نگاه کردم،گفت:مگه تا حاال چند تا محافظ  یرو ی کلمه  نیاز ا متعجب
 ؟ یکه جمع بست یاعصاب خورد کن داشت
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دونم کدومشون  یشناسمش،نم  یمرد نم  نیاز ا شتریکه ب بی و غر بیآدم عج  ک ی،شنل پوش ی)وا...
جونم رونجات داد؛و هر لحظه با   یروز  کیکه   یشنل پوش  ایکه بابا برام فرستاده، ینیواقعا محافظن،ا

 کنه؟!(  یسخت بهم اضافه م  یمسئله  کیحرفاش 

 ؟یشمار   یم ی،دار یشد؟،تو فکر رفت  ی:چن یآرت

 داره؟  یحرص گفتم:هر چه قدر محافظ داشتم،از دستم در رفته،به شما چه ربط  با

 بحث رو بست.  الیخ ی ب کی کرد و با  یپوف

 بست و رفت.  یفردا قرارداد  یرو به خونمون رسوند و برا من

تا برگشتم،کنار همون ساختمون متروکه شنل   کردم،  یشلوغ پلوغ به محل رفتنش نگاه م یفکر  با
 . دمیپوش رو د

همه  نیا ن یب شه؟اصالً یم نی سره همچ  کیچرا  می محله اومد نیتو ا ی!کالفه شدم؛از وقتا؟یخدا
 من؟  نجاست،چرایکه ا یدختر 

کنه،باتعجب به حرکات موزونش   یداره با دستش اشاره م  دمیسمت کوچه برداشتم که د به یقدم
 شد.   یمخف  عیسر نیماش کیکردم که با اومدن  ینگاه م

 ده؟یکارش رو انجام م  یو معمول   یشخص پیکه انقدر با ت  ینیآرت  ای هیمخف  سی پوش پل شنل

 که رد شد، دوباره ظاهر شد و همون کار رو ادامه داد؛)برم؟...نرم؟(  نیماش

اون به سمت شنل   میپاهام روبه سمت ساختمون هل داد و من هم تسل شعور،یکنجکاو ب   نیآخر ا از
 پوش راه افتادم. 

 واریکرد،پشتم آروم به د تمیهدا  دیناد یوار یبه داخل و کنار د دیدستم رو کش که شدم،ناگهان  کینزد
دهنم رو گرفت و مثل   عیشدم،خواستم دهن باز کنم،سر یش یبه خاطر کار احمقانش آت یخورد؛ ول 

 فاصلش کمتر از دو انگشتم قرار گرفت.  شیپ یسر 

شنلش   نیکنه،اه...ا یم  رو نگاه  رونی ب کیکوچ یشدم که داره با استفاده از سوراخ  متوجه
 خواد خفش کنم. یبدجوراعصاب خورد کن شده،دلم م
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ولم کرد،اما فاصلش همون قدر بود؛دوباره...دوباره،همون حس   نی هم یزدنش تموم شد، برا دید انگار
سراغم اومد و  ضی فکر مر نیسراغم اومد؛بدنم داغ شد و قلبم به شمارش افتاد،دوباره...دوباره،ا یلعنت

 گذاشت.  یمن رو تو سردرگم

 !؟ یاومد یخودم که اومدم،ازم فاصله گرفت و زبون باز کرد:تو با ک به

 اومدم و با تعجب گفتم:هان؟ رونیهپروت ب  از

 ؟یومد از مدرسه ا یگم تو با ک یداد زد:م  بایتقر

اومده باشم،به تو چه  یصدام روبلند کردم:با هر خر  یعکس العملش بدم اومد و من هم کم  نیا از
 داره؟  یربط

  شیتوس  یدهنش رو با شال بسته بود،فقط چشما یجلو  رکانهیز  یلیخ  یعقب تر رفته بود،ول شنلش
 شد. یم دهید

صورتم قرار   یرش رو جلوصداش خشن شد و دوباره فاصلش رو باهام کم کرد و انگشت اشا  یکم
 بود؟!  یخوام از خودت بشنوم که اون مرد ک یم ارم،امای تو سر در م یکارها یمن از همه  نی داد:بب

 برسم؟  میتونم برم به بدبخت  یده،خوب تموم شد؟م یکردم و گفتم:مثال داره کار تو رو انجام م یهوف

 ؟ یچ یعنیبعد دوباره گفت:کار من؟  یقطع شد ول صداش

 گفتم:محافظه،محافظ من.  یکردم،قدم برداشتم و حرص  ادیزدم و فاصلش رو ز نشیس به

  ب،امایو عج  انه یاعصاب خورد کن نداشتم؛ تو مخف  یمحافظا نیموقع تا حاال از ا چیزدم:ه  یخند زهر
 اون آشکارا و رو مخ. 

دفعه   نیعادلم رو از دست دادم و محکم بهش خوردم؛ ااومد و بازوم رو محکم گرفت،ت  کمینزد دوباره
بودم؛   نشیس یدستاش پشت کمرم بود و سفت گرفته بود،اون قدر قدش بلند بود که من فقط تا جا

 از حصار دست هاش رو نداشتم. ییتوان رها دم،امایخجالت کش  یبدجور 

 پنهون بود. یاش رمز مرموز شدم،انگار تو چشمه  رهیراز آلود خ  یبلند کردم و به جفت چشما رو سرم
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هم  ش،اونی توس  یجفت چشما دن یتموم بدنم رو فرا گرفت،از د  بیحس عج  کی  یچرا،ول دونمینم
 شدم.  ینم ریبار دوم س  یبرا

 کردم.  یحال خودش رو هم درک نم یکردم،حت یرو درک نم حالم

 .دمید یرو م  یتوس  یچشمام،جفت چشما یآزاد شد و به خودش اومد،اما من هنوزم جلو حصارش

 . امیآدم مسخره به نظر ب  نیا یجلو  دیببازم،نبا  دینبا اما

  یآخه؟بهم بگو تو ک  یبی انداختم و گفتم:تو چرا صورتت از من پنهونه؟چرا انقدر عج نیی رو پا سرم
 ت؟ ی زندگ  یپِ  یر ینم  ؟چرایبامن چه کار دار   ؟اصالیدونی من رو م یکه همه چ  یهست یک ؟تویهست

 بلند کردم که...  سر

برام آشنا    یموهاش بدجور  نی رخ چشم هاش و همچن میسرش افتاده بود، ن یاز رو شنلش  کاله
 . ستین یکن  یکه تو فکر م  یآدم ر،اونیترم اومد و آروم تر گفت:ازش فاصله بگ کیبود؛نزد

  یقابل اعتماده که من رو از اون منع م یل یبود؟حتما خودش انگار خ یگرد شد،منظورش چ  چشمهام
 کنه؛

تو  ی به امر و نه  یاز ی گردم،ن یکه بخوام م یزل زدم و گفتم:من با هر کس شی توس یچشمها به
که آدم نتونه  ستیسرش ن یرو یشنل  کنه، ینم  یکار  انهیمخف ندارم،در ضمن اون مثل تو

 ؟ یبگ یخوا یم  یبابام اومد و حکم محافظ من رو داد،حاال چ  شی پ نتش،اونی بب

  یرو بفهم   یهمه چ یخوایم ،اگریش یم مونیپش یبا اون مرد باش  نکهیبازوهام رو گرفت:از ا  دوباره
  یکنم،مبادا به کس  یگاهم.دوباره بهت گوشزد م  ی هم مخف نمت،اونیب  یبعد م یآخر هفته 

 .شهیخودت گرون تموم م   یبرا ،وگرنهیبگ

 حرف رو زد و از ساختمون رفت... نیا

رفتم و در  اطی رو به در زدم و بازش کردم،به داخل ح دی به سمت خونه رفتم؛کل  یاز سردرگم ییایدن با
من و بابا جا   یدوچرخه  ی که فقط برا کینسبتًا کوچ اطیح  کیروبستم؛ دور و بر رو نگاه کردم،

 کردم اش.  ،جفتیکردم و کنار  زشیتم  یکفشام رودر آوردم،کمبرداشتم و  یداشت.چند قدم
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 ...ش.ی گرم ونرم،آخ  ی خونه

از مدرسه فرار   نکهیا یعثمان هم برا نیعثمان و مامان تنگ شده بود،ا یمن خونه بودم؛دلم برا تنها
 داشت. فیهم که سر کار تشر ؛بابایکنه بدو_بدو با مامان رفت،هع...

 ستش عوض کردم. شلوار نیگرم،وهمچن  یلباس ورزش دست   کیبا  اتاقم رفتم و فرمم رو  به

  ریگ  یفی کادو خوشم اومده؛بالتکل نیچرا انقدر از ا دونمیدوباره به شنل قرمز خورد،نم  چشمم
که به شنل    یحس  نیا ده؟اصالیکه نشون م  ستین  یاون نینه؟آرت ایکردم،حرف شنل پوش صنم داره 

شم،آخه چه   یم یمدل نیا نمشیب  یدارم که هر وقت م یبهش آلرژ  دونمیه؟نم یچ  نیپوش دارم،ا
 از صورتش،هه. یهم فقط بخش ؟اونیدنید

 گرم خواب شد،به سمت تخت رفتم و بالفاصله خوابم برد. چشمام

** 

  یکه مجبور بودم چند ساعت یکردم،روز  ینم  قیتزر یکه من ازش حس خوب  ی روز   د؛یفرا رس دوشنبه
 خواد فقط خودم رو محو کنم.  یرو تحمل کنم؛دلم م ریام

  دینبا م؛ی کن رشی تا غافل گ میریم  سنای یتولد بهار به خونه  یمامان و بابا اجازه گرفته بودم که برا از
و دروغ گرفت،اما   یپنهون کار  نیآدم نفهم هم باهامون همراه باشه،گرچه دلم از ا  کیقراره  دیفهم یم

 رو بگم.  قتیدم بعدا بهش حق یقول م

رو جمع کردم و با کش   دم؛موهامیپوش دمیسف کیشلوار تون رو به همراه پورمیبا طرح گ  یکرم  مانتو
  موهام روبافتم و کنار شونم گذاشتم؛ ی هیبستم، بق

 شونم انداختم.  یرو سرم کردم و گوشه اش رو رو  دمیآخر شال سف در 

غر   یازش استفاده کنم، مامان کل امروز رو داشتم دم؛دوستیسمت تخت رفتم و شنل قرمز رو پوش  به
 نیا یکه برا یکادو و دروغ نیتعجب مامان بابت ا یاومد برا ادمی کردم. شی زد اما من باالخره راض 

 داده... « هیبهش گفتم؛»دوستم بهم هد هیهد

  یعسل ها...ا()اله یچه جذاب شد ییسرم انداختم)وو... یو کاله رو رو  ستادمیا نهیی آ یروبرو
  یروبرو یای ناناز بودم)صد البته،هر وقت م یجون خجالتم نده من خداداد نهییممنون آ -قربونت برم( 
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  قیجون،تو رف نهییبابا خدا نکنه آ  یا-بشکنم( یهمه خوشگل نیترسم از ا ی کنم،م  یم ستیمن ا
م،روز به روز بزنم به  چه کن گهی)د؟ی بشکن یخوا  یم ،حاالی ساله کنارم هست ،چندیو خوشگل من  شیش
 جون،بو...س من رفتم. نهیی آ  میمخلص-( یشیجذاب تر م ،یلعنت  زیم نیا

  یقرمزم رو که بندش رو بافته بودم رو رو د،یسف یدست فیرو تموم کردم و ک  نهییبا آ یباز  وونهید
 از اتاق رفتم. رونیبه ب  میکادو روهم برداشتم و به همراه گوش کی شونم انداختم؛پالست

  یبرگشت و بهم زل زد، جور  نی متوجه من شد در همون ح یدر حال ظرف شستن بود، وقت مامان
من عسل   رمیبود.)خب صد البته خوشگل و فرشته هستم،نه خ دهیکه انگار فرشته د کرد ینگاهم م
 هستم(. 

 دختر.  ادی بهت م با ذوق گفت:چقدر قرمز مامان

 . ادیکردم بهم ب یمامان، آره خودمم فکر نم  یوگفتم:مرس  دمیخند

 مامان.  یخور یوضع چشم م نیدخترم،با ا اریعسل،برو درش ب-

 . گهیمن رفتم د گه،خبیکردم:مامان قرار نبود د اخم

 کرد. یکاشتم،اون هم تالف شیشون یپ یرو یرفتم و بوسه ا کشینزد

 ؟یکرد  شی:چرا آرامامان

 کردم که االن بکنم؟  شیآرا یرفتم و گفتم:وا،من ک یغره ا چشم

 .یکرد  شی لحظه فکر کردم آرا کیکه  ی:آخه انقدر خوشگل شددیخند

 جون.  یمحشرم مام شی گفتم:ممنون واقعا،من بدون آرا ی شوخ به

 اصال اومده؟   نی صد البته،حاال برو،آرت-

 فعال. گهیاسمش اخمام تو هم رفت:آره بهش گفتم،خوب د دنیشن  با

بودم که چشمم به شنل پوش    نیکردم و به سمت سرکوچه رفتم،منتظر آرت ییمامان خداحافظ  با
 .شهینم دمیعا  یچی اما ه رمیبا خودم کلنجار م یل یگذره،خیمالقاتمون،اون هم تا االن م نیافتاد؛از آخر
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  شیچند روز پ  یحرفها اینشون بدم، یز یچه چ زنهیکه شنل پوش م ییدر مقابل حرفها دیبا دونمینم
ظاهر  گهید یچهره  کی حرفاست و ممکنه با  نیباهوش تر از ا  یلیگفت»اون دزد خ یکه م  نیآرت

 شه؟یم  یبدونه،چ یز ی بشه«حاال اگه از شنل پوش چ

چرا  دونمیهست؟نم یظاهربشه،منظورش چه جور چهره ا گهید یبا چهره  گهیم  نیآرت نکهیا اصال
 . دیون حرف،فکرم به سمت شنل پوش پر کشبالفاصله بعد ا

 نداشته؛اصال اون جون من رو نجات داده و... یبود اون باشه،اون که تا االن با من کار  محال

  نییرو پا شهیش شهینگاه کردم؛مثل هم  نیآرت یِ مشک ی مدل باال نی بوق برگشتم و به ماش یصدا با
 بشم.  نیمن بود،سوار ماش و به انتظار دیکش

رو باز کردم و سوار   نیکه شنل پوش حضور داشت کردم، بعد در ماش ییب جا یا گهید نگاه
 . یشدم.بالفاصله گفت:سالم خانم خانما،چه خوشگل کرد

 ممنون؛خوشگل هستم.  یل یجوابش رو دادم و گفتم:سالم،خ یمعمول

واقعا   شی رفت،گفت:اون که صد البته،تو بدون آرا یم  سنای یکه به سمت خونه  یو در حال  دیخند
 . یجذاب

 دادم. شدم و مطمئن بودم لپام گل انداخته؛جواب حرفش رو فقط با سکوت یحرفش خجالت  از

 ؟ یچرا شنل تنت کرد سوال بپرسم؟ کیتونم   ی:من یآرت

 خوشم اومده.  ،ازشیطور  نیو بهش نگاه کردم:هم برگشتم

 بگذره عسل خانم.   م،خوشیدیهم خوب!...خب رس یل یآهان،خ-

 پارک کرد؛  یرو کنار   نیماش

 ممنون.  یل یخ-

 دنبالت؟  امیب  یکه گفت:ک  بشم ادهیرو باز کردم و تا خواستم پ در

 دم.  یبهت اس م -
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 شدم و در رو بستم.  ادهیپ  نیتکوت داد،من هم از ماش یسر 

 دهیکش یرو زدم،هم زمان صدا  رفتم و زنگ  سنای ینگاه به سمت خونه  یو ذره ا  یخداحافظ بدون
 اومد. نی ماش کیشدن الست

 اومدند،جفتشون خوشگل کرده بودند. رونیو بهار هم ب سنایباز شد و  در

هم سرش کرده بود و اون هم باز    یشال مشک کیکرده بود و باز گذاشته بود؛  ز ی موهاش رو فر ر سنای
 گذاشته بود.

ساده بود و فقط ضربان قلب   راهنشی طرح پ بود، دهیلو بازش پوشمانتو ج ریهم ز دیسف راهنیپ کی
بود،کفش هاشم اسپرت   دهیهم پوش  یشلوار کتون مشک کیبود. یمشک بود،مانتو جلو بازش هم

 هم داشت،بود. یرنگ یرنگ   یکهبندها یمشک

کرده   دهیکم نزاشته بود؛خط چشم بلند که چشمهاش رو کش  یز یچ یعنیبود، تهیفرمال سنای شیآرا
کرده بود انگار   شی آرا یکرده بود؛خالصه جور  غیج ی گر یچشمهاش،لباشم ج  یمشک ی هیبود،سا

 بره.  یخواست عروس  یم که 

قرمز بود،شالش هم طرح دار بود.مانتوش   شیریز راهنیست کرده بود و فقط پ  سنایهم کال با  بهار
 بود؛ برخالف اون موهاش رو لخت نگه داشته بود و باز گذاشته بود. سنایهم کپه 

 . میبهتر بود،البته کم هم نبود؛ بگذر سناینسبت به  ششیآرا

 کجاست؟!  ای بود.برگشتم و بهشون گفتم:پس رو ومدهیهنوز ن  ایدور و بر نگاه کردم،رو به

  ی( و گفت:به نظرت چطور د ی.)با ذوق چرخشهیم داشیپ گهیدونم االن د ی و داد:نمجوابم ر سنای
 شدم؟ 

 . یستی ،بدنیهع-

 ستم؟ی بد ن  یچ یعنیشده نگاهم کرد: زونیآو

 . گهید ید یکه شن نی هم یعنی-
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  ادیاسپرت زده بود و ز پی شد.بر اندازش کردم،ت دایجونم هم پ ای رو یحرف بزنه که سرو کله  خواست
 نکرده بود،فقط به رژ اکتفا کرده بود.  شیآرا

نا آشنا اومد:جون خوشگالرو   ییصدا م،کهیو ابراز احساسات کرد میدیبغل هم پر شهیهم مثل
 بدم.  ن،شمارهی بب

نکردم و   یبندازه؛توجه  کهیبود،دلش گفته ت اهی پسر زشت س کی و به صاحب صدا نگاه کردم، برگشتم
 نگاه کردم. ایرو برگشتم به

 .میآشنا بش  شهیها،م یهمشون خوشگل تر  نیتو ب یحرف زد:ول   دوباره

 کنه. یور و ور داره به من نگاه م دمیکه د شده  یبنده خداعاشق ک نم،یخواستم بب   یرچشمیز

 کنندست عشقم.  وونهیدر گوشم گفت:آخ آخ شنلت د ایرو

 کردم تنم کردم.   یعجب غلط-

 همون باشه.  ی بگ  یهرچ دمیقول م گهید میدوست بش  ای،بی زن  ی:چرا حرف نم پسر

 من حرف زد و گفت:برو رد کارت زشتو.  یبه جا بهار

 خفته. یبایز  یکن یکه دخالت م  زنمی :مگه دارم با تو حرف مپسر

 بزرگ تر رو صدا کنم. ای یر ی آمپر چسبوند:م سنای

  یتا شماره  ار،منیب یخوایرو م ی کرد گفت:برو هر ک یکه به من نگاه م  ی تر رفت و در حال  عقب پسرِ 
 خورم.  یجا تکون نم  نی از ا رمی رو نگ قتونیرف

که  ی در حال یکرده بود وهمون طور  اخم  که ناگهان گوش هاش رو گرفت؛ دمی رو پشت پسره د ریام
 .شعوری ب  یعشقم شد نی من و همچن یایمزاحم آبج  یکن  یم جایرودر آورد، حرف زد:تو ب  آخ پسرِ 

 عشقته؟!  هیجدا کرد و گفت:من با عشق تو چه کار دارم،نکنه شنل قرمز  ری رو از ام خودش پسرِ 

  یم یواقع  نکهیباشم،حالت تهوع بهم دست داد،چه برسه به ا ریجمله که من عشق ام  نیاز ا یحت
 جلبک( یش یکه عشقش نم ادی بدت ب یباو،مسلما از کس  یگیم یبود)چ
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 خفش کنم)از همونا(.  خوادی و دلم م خورهیکه حالم بهم م ییبه من کرد،از اون نگاها  ینگاه ریام

 برو رد کارت.  ای داداش،ب یخ یپسِر نگاه کرد و بعد آروم به شونش زد:ب به

 کرد.  یگشت و به من نگاه م یبر م  یاز آخر کوتاه اومد و تا آخر محو شدنش ه پسرِ 

 شده ها. یدورو زمونه ا دن،چهیم به عسل نخ میغرش کرد:ما خوشگل کرد سنای

شده   نشینداره؛پسر هم عاشق هم  یبه طراح یاز ی هم ماه هست،ن شیجواب داد:عسل بدون آرا  ایرو
 حتما. 

ترکوند، به من نگاه کرد و گفت:شنل   یبهار الو م یکه برا یتر اومد و در حال  کی نزد ریام
 ! ؟قرمز؟یهم چه رنگ اون ؟یدیپوش

 .خوادی...مخواد،دلمیافتادم،دلم م یر ی بابا عجب گ یا

 م؟یآقا،حاال قرار چه کار کن  ری نباشه ام یبهتره حرف-

 عشقم. مناسبت تولد ه،بهیهم ادامه نداد و گفت:خارج از شهر مهمون ریام

 مختلطه؟ تونیمهمون نیم؟ایای ب  یاز نهادم بلند شد:اون وقت ما با چ آ

 . میستین ادیز  یبرمتون؛ آره مختلطه ول  ی بابام رو آوردم،خودم م نی :من ماشریام

 . امی پس شرمنده من نظرم عوض شد نم-

کنم من رو تو روز تولدم   یخواهش م  ،یاومد نجایا گه،تایو گفت:عسل جون نرو د اومد کمی نزد بهار
 ناراحت نکن. 

 .ادی کردم؛ من از مختلط خوشم نم یر یچپ نگاهش کردم،عجب گ  چپ

 ؟ یهست یراض  یمهمون نینگاه کردم و گفتم:تو خودت از ا ایرو به

 خونمون.  رمیهستم، و إاّل من هم م یاگه تو باش  یتکون داد و گفت:نه ول یسر 

 تو روخدا. دیتولد عشقمه،انقدر ناز نکن دم؛روز ی بچه ها،من بهتون قول م شهینم  یز ی:چ ریام
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 .ادیاگه از جو مختلط خوشم نم  دیرفتم و گفتم:ببخش بهش یغره ا چشم

 !شه؟یم یامشب رو تحمل کن چ کیشلوارش گذاشت و گفت:حاال  ب یرو داخل ج دستش

به بهار که تو چشم هاش غم لونه کرده بود نگاه کردم؛چه کنم  ی چشم ری...وف،حاال چه کار کنم،زهو
 . یقبول کن دی با یکه باش  قیرف گهید

 باشه قبوله.-

 عاشقتم عسل. یگفت:واو   دیکش  یآروم غیج  بهار

 . دیزود باش میباشه ببند،حاال زودتر بر-

 رفت و گفت:با عشق من درست حرف بزن.  یچشم غره ا ریام

 .میهست یطور  نیاشکال نداره که،ما کال هم مهی ر،آبجیدستش رو گرفت:ِا ام بهار

 سصدویو دو دیفقط پرا ایرفت)به خدا از دار دن  دیسف دیپرا نینگفت و به سمت ماش   یز یچ ریام
 سمت ما اومد. شناسم( سوار شد و بعد روشن کردن،  یرضا رو م  شیش

 عشقم.  نیبش  ایبهار باز کرد:ب  یشد و در جلو رو برا ادهیپ  نیماش از

 (الیخی که...)استغفراهلل ب ره ی بم  شعوریب  یرضا یدم،اله یخودم ند یبرا زای چ نیتا حاال از ا اوق،

کنار پنجره پشت   سنایم؛یهم عقب نشست سنایو   ایشد و من و رو نیجلوتر از ما سوار ماش هارب
 وسط،و من هم پشت بهار نشسته بودم. ایر،رویام

 یبود،موها دهیکتش بود پوش ریکه ز دیسف راهنیرنگ به همراه پ یکت خاکستر  کی ریکه آقا ام بگم
هم زده بود)انگار داماد   رهی ت یکروات آب  کیکوتاه انگار کرده بود؛ یدست کار  کیکوتاه و بورش هم 

روشن    یلیهست،پوست نه خ یحتما قهوه ا یدونم،ول ینم قایهست(از چهرش بگم)چشم هاش که دق
 بدش نکرده.( ادیهم گذاشته که ز یکم  شیته ر کیبگم گندمگون؛ دی داره،با رهی ت یل یو نه خ

 .ادی ن شی برامون پ یع به صلوات فرستادن کردم تا مشکلراه افتاد و من هم شرو ری ام خالصه
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بهت داده؟!تا االن با رنگ قرمز  یتر شد و گفت:شنل رو ک  کیبه من نزد  ایرو  نیح  نیهم در
 بهت داده؟ یک  نمی!بگو ببادیو بهت م  یخوشگل شد  یلیدمت،خ یند

 کنم.  یم فیبرات تعر  یروز   کیدوست،حاال باشه  کی :دمیخند

 .یرو باال داد:حاال چرا االن نگ ابروهاش

 روز بهت بگم.  کی دمیقول م گه،اماید شهیبهش انداختم و گفتم:نم ینگاه

رو تور   یعسل خانم کس نمیبا خنده گفت:بب   نیهم یکرده بود،برا  زیما ت  یگوش هاش رو برا ریام انگار
 ؟ یرو کن  یخوایکه نم یکرد

 انداختم)آخه بتوچه،ابله( ینگاه  بهش

  یکیچرا؟چون  یدون یقست،م یهم خوش سل  یلی رو تور کردم؛ماشاهلل خ  یکیو گفتم:آره، دمیورچ لب
 مثل من به پستش خورده.

 ه؟ یاسمش چ ،حاالییکارا نیشما هم اهل ا دونستمیبهم انداخت و دوباره برگشت:نم   یکوتاه نگاه

  ادیب ن یروز همچ کیکارا؛اگه واقعا  نیچه به اکنه،آخه اون  یم یشوخ  ر،عسلی گفت:عع ام بهار
 کنم اصالً.  ی بگه،من باور نم

کارا، انگار اون هم آدم  نی عسل رو چه به ا یگیم نی بهش انداخت و گفت:همچ  ینگاه ریام
  یبرا یلجباز و سرتقه، وگرنه مورد خوب  یهم خوشگله، و هم خانمه،فقط کم  ه،عسلیچ ست؛مگهین

 که تورش بشه هست. یکس هر

  اجیرو گفته بود حرص هم خوردم؛اصال احت نیا ریچون ام یدم،ولیخجالت کش  فیتعر  نیاز ا دوباره
 کنه.  فیاز من تعر  یعوض نینداشتم که ا

  یعنیکه عسل چقدر، یدون  ینم ،حاالیکن  یم فیتو چقدر از عسل تعر شییبا خنده گفت:خدا  سنای
 چقدر از تو نفرت داره. 
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 هیو گفت:نظر بق   دیهم خند ریچشم غره بهش نگاه کردم،خواستم جوابش رو بدم که ام با و برگشتم
عمل   تونهیخوب هر طور دوست داره م  یول اد؛یچرا عسل از من بدش م دونمیمحترمه،حاال من نم
 کنه. مگه نه عسل؟

 گفتم:اهوم. کردم ینگاه م سنایکه به  یحال آروم،در

 . زنهیبه زور هم باهات حرف م   یحت  ای:ببهار

باهات دو کلوم   ایو   ادیازت خوشش ب یکن  یآدم رو کار  شهیزور که نم  ست،بهی ن ی:مشکل د یخند ریام
 حرف بزنه. 

خواست    ینفرت من کنار اومده،وگرنه م  نیمخ جلبکش شروع به کار کرد،خوبه با ا ی)چه عجب کم
 چه کار کنه؟( 

 .میباش   م،خوشیبخند میکارا بگ نیا ی جا بهگه،ید دی:بس کن دیهوار کش  بای تقر ایرو

  یم یبا دستاش باز  یهم گه گدار   ایآوردند،رو یادا در م  ری و بهار و ام سنایتا مقصد مورد نظر، خالصه
 کرد. یخطابم م  یو شنل قرمز  زدی و به من م کرد

 ...می(هم شدیگرفته بود)شنل قرمز  خندم

 . میدیرس یشدم:خوب بانوان گرام  ری َاج ری ام یگرفت که با صدا یچرتم م  داشت

 دونمی نگاه کردم؛هنوزم نگران بودم،اما نم رونیبه ب ن یبه بدنم دادم و از داخل ماش   یو قوس کش
 . ینگران چ

 کردم.  یجلوتر به دور و بر نگاه م م،منیشد ادهی پ نیاز ماش  یهمگ

  ری شد،و از ز یم ختم یچوب یکلبه  کی که به سمت  یپل چوب  کیجا پر درخت و سبزه زار بود. همه
 شد وجود داشت.  یپل آب رد م

  یآب به اون سمت فرو م انیشد و جر یاستخر بزرگ کنار کلبه ختم م کی آب به سمت  انحصار
 .ختیر

 بندون نشده؟!   خیبا وجود برف و سرما   نجایاستخر رفتم،جالبه چرا ا کنار 
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 زدن بودند. دیبه به و چه چه بچه ها برگشتم و بهشون نگاه کردم،اونا هم مشغول د یصدا با

 آوردمت دلبندم،حاال بگو من بدم.  یقشنگ یچه جا  ین یب  یسمت بهار رفت و گفت:م ریام

 .یتا آخر بهم خوش بگذره اونجا خوب  ،اگهیقدم رو برداشت نیو گفت:هنوز که اول  دیخند بهار

اومده،وگرنه   رونی حرف خوب تا االن از دهنش ب کی ن یهم دم،مگریر زد خندکه بها یدلم به حرف  تو
 حرف حق زدن رو نداره.  یعرضه 

 داخل.  دییکرد و گفت:باشه قبول،حاال بفرما یهم نوچ نوچ ریام

 .م یهم کنار هم از پل رد شد ایهم پشت سر اون ها و من و رو سنایو بهار جلوتر رفتند، ریام

 کرده؟ دایرو از کجا پ   نجایخل وضع،ا نی:اا یرو

 نگاه کردم:خوب برو بپرس.   بهش

 !؟یغضب شد ریام مگه،حاال چته چرا م وونهیچپ نگاهم کرد:د  چپ

 . یهمون حس قبل-

 . شهینم ی چیان شاءاهلل ه ی،ولی زد:منم نگرانم آبج یلبخند

 ان شاءاهلل. -

 هم نبود.  کینبود،کوچ یبزرگ   ادیز یکردم؛کلبه  یجا رو بررس م،همهیداخل کلبه که رفت  به

 وجود داشت. یا شهیش  زیم کیو وسط اون ها  هم یروبرو  یقهوه ا یاز کلبه دو سه تا کاناپه  یکنار 

 وجود داشت.  نهیشوم  چهیپهن شده بود و کنار همون قال کیکوچ  ی چهیقال کی کلبه یخال سمت

  ی گهیکلبه رو نگاه کردم؛سمت د ی هیکردم بق  یگرم مکه دستهام رو   یرفتم و در حال  نهیشوم  کینزد
 شد وجود داشت، وپشت همون پله دوتا اتاق بود.   یکه به باال ختم م یچوب یکلبه پله ها

 یکاناپه نشسته بودند و قش و ضعف م یبرگشتم و بهشون نگاه کردم؛رو سنای بهار و  یو وا یهع با
 رفتند.
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  کیکوچ یکلبه  نیگفت جو مختلط هست. پس تو ا ریام یبود،ازش خوشم اومد؛ ول یقشنگ ی کلبه
 ره؟ یخواد جشن بگ یم یچه جور 

  کیکوچ یکلبه   نیکرد،گفت:ا ینگاه م  ریبود و به ام یچوب یفکرم رو خونده بود؛ کنار پله ها ایرو انگار
 ؟ یر یشن بگج یخوایم یمختله؟اصال چه جور  یگفت یما جا داره،چه جور  یفقط اندازه 

 فکر همه جاشو کردم.   د،خودمینیبش  دیاینشست گفت:حاال ب یکه کنار بهار م یدر حال  ریام

 .رونیب  رمی گفتم:من م نی هم یتونستم جو رو تحمل کنم،برا  یرو باال انداختم،اصال نم ابروهام 

  ایتا بعد م یدور هم باش یکم نیجا بش   نیهم ای رون،بیب  یبلند شد و گفت:چرا بر  ری برم که ام خواستم
 هم سر برسند. 

 ؟ یفهمیجو رو تحمل کنم،م نیتونم ا یمونم،نمیم رونی نگاه کردم:تا اون موقع من ب  بهش

 از کلبه رفتم. رونی ب ،بهیکنار  کی نگفت و من هم بعد از گذاشتن پالست یز یچ

 شنل اون قدرها کلفت نبود که بخواد من رو گرم کنه. نیکردم؛ آخه ا یهوا رو حس م  یسرد

بشه  یامروز قراره چ ستینگاه کردم؛معلوم ن ختیر یکه درونش م  یاستخر رفتم و به آب ها سمت
 که انقدر من دلشوره دارم. 

عالمه درخت کاج وجود داشت،نگاه کردم؛بالفاصله   کی رو بلند کردم و به اون طرف استخر که  سرم
 درخت پنهون شد. یدرون تنه ها یحس کردم شخص 

 بوده؟!  نجا ی ا یواقعا کس ای کردم؟! الی فکرو خ یعنیشده بودم؛  رهیتعجب به همون قسمت خ  با

 اون جاست؟  یگفتم:کس بلند

  نیماش یتر بشم که صدا کیسمت همون درخت ها قدم گذاشتم،تا خواستم نزد  ومد؛بهی ن ییصدا
 اومد.

 . دمیبود رو د دیپرا شک نداشتم د،کهیسف  نی ماش کیو  برگشتم
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  نیرفتم؛تا سرم رو بلند کردم و اول نی به سمت ماش یبه سمت درخت انداختم و بعد از پوف گهید نگاه
 تعجب چشمام چهار تا شد. نم،ازی رو بب  نیسرنش

 نکرده بود و تنها پوزخند رو لبانش نقش بسته بود.  یجا!!انگار اون تعجب  نیا نی...ا...انیا

 . دندیگل منم سر رس یها قیاومد:به به باالخره رف ریام یصدا

و افتضاح   اهیس شونیکی نگاه کردم؛اونا برام ناشناس بودند، گهیمحسن چشن دوختم و به دو پسر د از
 (اه یهم چاق و تپلو بود.)چاق و الغر س  یکی ست،اونین  تیکه قابل رؤ

کرد؛چشمش به من خورد و گفت:عسل دوستانم  یبه سه نفرشون دست داد وابراز خوشحال ریام
  نیخفته؛ا  یبایز میگ  یهست که بهش م ی)اشاره به چاقه(علزیدوست عز نیکنم،ا یم  یروبهت معرف

است؛و حاال   سنایدونگ بنده که چشمش دنبال  شی ش  قیرف  لیهم)اشاره به ساله سوخته(جل یکی
بنده عسل   یخونده   یهم آبج شونیها ا م،بچهیوقته باهم دوست  یلیقشنگ من محسن که خ قیرف

 هست؛دوست عشقم بهار. 

 . ارمیچشمهاشون رو از کاسه در ب   خواستیدلم م که  یکردند، جور  یبد بهم نگاه م یل یخ  یو عل  لیجل

 کی یسکه   ییتو نونوا شی که چند وقت پ یکنه،منی باخودش فکر م یچ  ستیحاال محسن معلوم ن  و
 اومدم،اشتباه محض کردم.  یاصال نم  نه؛کاشی بی جا م نیکردم،حاال من رو ا پولش

بشم و   یمهمون نیا الیخ یکرد و من تنها موندم؛)بهتره ب  ییاون هارو به داخل کلبه راهنما ری ام خالصه
 جا کجاست. نیا دونمی! من که نم ؟یآخه چه جور  یجا برم(ول نیاز ا

 به خودت خدا جون. دمیام

** 

.)خوبه  شدیم رهی کاناپه مدام به من خ یهم رو دسته  ل ینشسته بود؛جل  ریو بهار کنار ام ا یکنار رو من
خالق(محسن هم  کنه،جللیحاال داره مثل بز به من نگاه م  یاست ول سنایگفت چشمش دنبال  ریام

  یباز  قکهم مثل خنگوال دل ید؛علیی پا  یمنو م  یچشم ریتک نفره نشسته بود و اون هم ز یروکاناپه 
 و وسط حلقه بود. آورد یدر م
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و  شهیم یروز فوق العاده ا  م؛امروزیریتا تولد عشقم رو جشن بگ  می:خوب امروز دور هم جمع شدریام
 به هممون خوش بگذره.  دوارمیام

 دست زدند و تولدت مبارک گفتند.  ی و محسن و عل  لیبگه؛جل  یدونست چ یاز شوق نم  بهار

آورد   رو یک ی کوچ  کیرفت و ک خچالی بلند شد و سمت  ر ی من تنها مشغول دلشوره داشتن بودم؛ام اما
 کنار بهار گذاشت.  زی م یو رو

 . زمی قشنگت عز کی از ک نمی:خب اریام

 .یلطف کرد یلیزم،خ یدستت درد نکنه عز  ریام یبا ذوق گفت:وا بهار

  یموز  کیک یرو در آورد و رو یسالگ ۱۷لباسش شمع   بی نگفت؛از داخل ج یچی کرد و ه یخنده ا ریام
 گذاشت. 

 بچه ها؟!  دی ندار یز یچ ی:فندک ریام

 هم فندک.  نیداداش ا ایبلند شد و با دادن فندک به دستش گفت:ب  محسن

و شعر خاموش کردن   میزد  یفندک رو گرفت و باهاش شمعاروروشن کرد؛بالفاصله ما هم دست م ریام
 .میخوند  یشمع رو م

  ایرو برش زد و از آخر نوبت باز کردن کادو بود.خواستم بلند شم که رو کی از اون هم, بهار ک  بعد
 .شهیناراحت م ینطور یا ؟بهاریبخند  یکم ستیبهتر ن  یحاال که اومد  یگفت:آبج

  شعوریب  کیدادم،گفتم:خودش کم بود  یکه با چشمام محسنو نشون م یحال نگاه کردم و در  بهش
 اومدم.  یجاست اصال نم نیا یعوض نیدونستم ا یهم اضاف شد.اگه م گهید

 ش؟ یشناس  یم ؟مگهیچ  یتعجب گفت:برا با

  فیبراش تعر یخنده دار  زی رو آروم براش شرح دادم،از خنده سرخ شده بود.انگار چ یینونوا ی هیقض
خنده  کنهیفکر م یز یچ کیاالن در مورد من  نکهیداره؟ا ،خندهیخندیم یکرده بودم. با اخم گفتم:به چ

 داره؟
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چرا همش به تو زل زده نگو دلش از دستت پره.من  گمیم  یدهنش رو گرفت و گفت:از اون وقت یجلو
 .یکرد دایپ شهی فکر کردم باز عاشق پ 

همه زدم و  یکه جلو یکنه عاشق من بشه.دومًا با اون حرف  یو گفتم:اوالً غلط م دمیخند  یحرص
. حاال من دهیدست نم  بهش یا گهیبخواد کلمو بکنه و منو بکشه احساس د نکهیآبروشو بردم،جز ا

 دوسته؟!  نیهمه آدم چرا با ا نیا نیب  ریموندم ام

 . هیجور ک ی  ریپسره هم مثل ام  نیا یجا حتما با هم آشنا شدند.راست کی ا،خوبی زن  یم یف _حرایرو

 .بهتره رنی بم ریگفتم:امثال ام آروم بلندشدمو

رو برداشتم،خواستم عقب گرد کنم که با محسن   کیپالست  یچوب یصندل   یو از رو نهیسمت شوم  رفتم
 روبرو شدم. 

  یزبون دراز،انقدر خوشگل و خواستن یکوچولو کردم اون دختر  یپوزخند گفت:فکرش رو نم  با
 . ادیام بدت نم نمت،تویب یم نجا یدادم،آخه حاال که ا  یبه تو م  دیشماررو با ه؟اون یچ یدون یباشه.م

  ی.آخ عسل با اومدنت چه افکار دی اومدم،نبا یم  دیمن نبا ای کرده!؛ب یفکر  یبا خودش چ یعوض نی)ا
 (یمردم درست کرد یرو برا

تحمل   افتی ق یحت شهیدوست دخترت.دومًا اوقم م یرو بزار برا  یفاتیتعر نیخشم گفتم:اوالً که چن با
 یداد یبهم اون کارتو م ه؟اگهیچ یدونی.میداد ی اون شماررو بهم م نکهیکنم چه برسه به ا یم

ن  یبه ا یل یبه خاطر دوستامه، وگرنه تما نجامیکردم.درضمن اگر من ا یخاکسترش م  چشمات یجلو
  جشن مزخرفو مختلط نداشتم و ندارم. 

  ی.ول میکه مورد پسند شما باش می ارز یواقعا پخم نم  ،مای چ ی ه نایکرد و گفت:حاال ا بشیدستشو تو ج
 .دهیخاطر اخراج شدنم تقاص پس م بگو،ب  یبه اون عوض  یز یچ کی

 تر از دهنت حرف نزن. ؟گندهیتعجب و خشم گفتم:کدوم عوض با

 . تی شخص یو پولدار که شده راننده  پی زد و گفت: دست بردار. همون مرد خوشت یخند تک

با   یمن چه خصومت دهیاون از کجا فهم یاون بوده؟ول یعوض نیاخراج شدن ا لین؟دلی ؟آرتی)چ
 مورد باهاش حرف بزنم(  نیدر ا دی شناخته؟با یمحسن دارم؟اصال از کجا منو م 
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 نشده. رید  یل ی.خیدیم  تویزد و گفت:البته تو هم تقاص اون بلبل زبون یبکشن 

خواد  یکرد.م تی لحظه احساس لرزش به تموم بدنم سرا کیحرفو زد و از مقابل چشمام دور شد؛ نیا
 . دونهیو کجا خدا م  یکنه،اما ک یتالف

و   ریام یگذاشتم.بهار هم اول کادو زی م یسست، سمت بچه ها رفتم و نشستم؛کادو رو هم رو یبدن  با
نگاه کردنش رو نداشتم گرفته  قیدق یحوصله  ،کهیبرق برق یلباس شب کوتاه سرمه ا کیباز کرد،

  وهم براش مانت ،منیآفتاب نکیع  کیهم  ایبهش داده بود.رو یهم تاپ و شلوارک نارنج  سنایبود.
 بودند.  دهیهم بوق خر یبودم.محسن و عل  دهیخر  یکوتاه کالباس

شنل پوش    ادیقهوه رو بهمون تعارف کرد؛ ینیبلند شد و س یکردن کادو ها که تموم شد عل  باز
آوردنش بهم دست  ادیکه با به  ی بی حس عج نیا ادی .یو باور نکردن  نیریش یاون مزه  ادیافتادم.

 افتادم. دهیم

 . یشنل قرمز   یبانو دییسمت من اومد و گفت:بفرما یعل

شنل پوش زنده   یزد که من بدم اومد؛فنجون رو برداشتم و نگاهش کردم.داخل قهوه چهره   یچشمک
 شم؟یم یمدل نیقلبم دوباره به شمارش افتاد.من چم شده؟چرا ا شد و

 ها. ی فکر همه جا رو کرد ری با خنده گفت:ام سنای

 .یدیکجاشو د ،حاالیکردم آبج   ویگفت:فکر همه چ بی عج ی افهیق  کی و  دیهم خند ریام

تونستم تحملش کنم.حس گر گرفتن   یبهم دست داد که نم یب یاحساس عج  ک یشد. شتریب دلشورم
 رو داشتم.از جام بلند شدم و همراه فنجون سمت پنجره رفتم.

 عسل؟  یر یگفت:کجا م ریام

 رم؟ ی اجازه بگ دی باکنار پنجره. رمیباال رفته گفتم:م یابروها با

 یمثل طعم اون سر  هم ن یا یقهوه نگاه کردم،مزه  ستادم؛بهینزد و من هم کنار پنجره ا یحرف 
  هست؟ 

 اومد. یبچه ها م  ینگاه کردم.صدا رونی .به بدمیترس  یتونستم لب به قهوه بزنم؛از طعمش م ینم
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 ممنون واقعا.  ری_چقدر خوشمزست امسنای

 ره؟ یبلده فال قهوه بگ ی_ک یعل

 _من بلدم. ایرو

  ادیم  ریگ یدوست دختر خوشگل کی  نیاز تو ا نمیبب  ر یخانم فالمون رو بگ ای با خنده_خوب پس رو یعل
 نه. ای

نکردم و به درختا نگاه کردم؛ناخداگاه ضربانم باال رفت.اوف من چم شده؟چم  ی حرفا توجه  ی هیبق به
 شده خدا؟

 ...دمیتار محسنو د ی افهیو تنها ق  دهنم گرفته شد یچه خبره که جلو نمیقطع شد؛برگشتم بب صداها

 #آرسام. 

  عیزنگ زدم و آدرس رو بهشون دادم که سر  سیبه پل میبا گوش عیسر دمیکه جلوم د  یصحنه ا با
  خودشون رو برسونن.

کلبه رفتم و از کنار پنجره به  کیسرم برداشتم و اسلحه رو از داخل شلوارم در آوردم؛نزد یاز رو کالهو
 نبود.چشمم به پله ها خورد،حتما اون باال هستند. چکسی داخل نگاه کردم.ه

 افتاد. یبراش م  یاتفاق دیمن بود؛نبا یطعمه  اون

  دیبا سیپل  دنیکلبه رو باز کردم و داخل رفتم.اسلحه روآماده کردم تا از خودم دفاع کنم.قبل از رس در
 زدند.   یچند تا پسر بود که حرف م یاونو دور کنم.از پله ها باال رفتم و به باال نگاه کردم.صدا

رج شدم و  مثل برق و باد از کلبه خا شهیشانس.مثل هم  یاومد.)به خشک  سی پل  ریآژ یصدا ناگهان
 . دمییپا یرو م  یاز دور همه چ یتو.دل جنگل فرو رفتم.ول

کلبه رو احاطه کردند و تونستند  یهمه جا سایافته؛پل ینم یطعمم اتفاق یبودم برا   دواریام حداقل
 . رندی پسرا رو بگ
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کردم باهوش تر از   یاومده بود؛من فکر م  نجایبه ا هیکردم که با اون هد  یم  بشی تعق شهیهم مثل
  نیشده که از فکر شوم ا یچ دونمی .نمخونهی رو از تو ذهنش م  یحرف پسر  یحرفاست که به راحت نیا

 .ده ینفهم  یچی ه ایعوض

دوستاشم   ی هیبرانکارد بود.بق یرو هوشیبودم ب که بهش داده یبهش خورد؛با همون شنل چشمم
رو به همراه دوستاش به داخل تنشون بود عسل  دیکه لباس سف ییبودند.آدما یطور  نیهم

 دور شدند. سایآمبوالنس بردند و بعد به همراه پل

با   نی خورد.با خشم دستامو مشت کردم.چرا ا نیموندند؛ نگاه کردم، چشمم به آرت گهینفر د چند
 بزارم با استفاده از عسل،درون من نفوذ کنه. دیاونو ازش دور کنم.نبا دیداره؟با یعسله؟چه نقشه ا

ام و رفتم؛پشت فرمون نشستم و به سمت   یب  یمشک نیکلبه دور شدم و سمت ماش  یطه محو از 
 عمارت روندم... 

 . نی#آرت 

 یبه درست فمویعذاب وجدان کردم؛چطور نتونستم وظ  دم،احساس ید هوشیعسلو تو تخت ب نکهیا از
من قرار نبود طبق نقشه جلو برم و حواسم به  گه؟مگهیعسل به من دروغ م  دمیانجام بدم؟چرا نفهم

 کنه باشه؟   ی که م ییعسل و کارا

 ه؟یامانه دستور چ امن و ی_قربان همه ج سرباز

رو بهتون  نجایا یچند سالم نگاه کردم،گفتم:چه کس  نیچند قیسرباز و رف ی و به محتشم برگشتم
 گزارش داده؟ 

 .دیبپرس  یاز ساالر  دیقربان،با دونمی_نم یمحتشم

کنم.اون  یپرس و جو م  امی.بعدا م مارستانیب  رمیرفتم،گفتم:فعال م یم نیکه سمت ماش  یحال  در
 کنم.  ییاومدم ازشون بازجو یآب خنک بخورند تا وقت دیمدت بزار کیرو   ایعوض

 _چشم قربان.یمحتشم

 که عسل و دوستاشو اونجا بردند رفتم.  یمارستانیشدم و به سرعت سمت ب  نیماش سوار
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  یب   لیاومدند،گفتم:حال مصدوما چطوره؟دل شمیپ دنمیدر بودند که با د یتا سرباز جلو چند
 بوده؟  یچ شونیهوش

که شنل   ی،خانم یهوش ی ب یاز سربازا گفت:سه نفر از خانما با دارو یمیم؛یرفت مارستانیب  یراهرو داخل
 شدند.   هوشی تنشون بوده با الکل ب 

 که شنل تنشون بود،بوده. یتر از خانم  یدخترا طوالن ی هیبق  یهوش یب  یسرباز:دارو یکی اون

 ؟یچ  یعنیتعجب گفتم:  با

 نجان؟یادامه دادم: همشون ا م،یستادیدر ا یجلو

 _بله قربان. ی اول سرباز

 ومدند؟ی_هنوز به هوش نمن

 شدند، االن به هوش اومدند.  هوشیکه با الکل ب  یاون خانم  گه،ی_چرا دی اول سرباز

کنارش بود و   یو من خودم داخل رفتم؛ پرستار  انی منم خوِدخودشه. با دستم اشاره کردم داخل ن طرف
 کرد.  یچک م داشت سرمش رو 

 د؟ یهست ضیمر یکه رفتم پرستار گفت:شما چه کاره  کینزد

 . رونیب  دییخانم.بفرما سمی_بنده پلدمیغر

 وان،شرمنده.جناب سر   دی_ب...ببخش  پرستار

 یتخت نشستم و گفتم:چطور از خونه   ینگاه کردم.رو راشیناز و گ یرفت؛به چشما رونی از اتاق ب و
 ؟ یدوستت سر از اون کلبه در آورد

مثل طلبکارا گفت:اوالً سالمت و خدا بدندت کو؟دومًا به خودم   شهیچپ نگاهم کرد و مثل هم چپ
 مربوطه. 

  یاتفاق  ؟اکهی فهم یکه به خودت مربوطه؟من محافظتم م یچ یعن یبه هم گره دادم و گفتم:  ابروهامو
 شد.  یم دهیمن جو یافتاد خرخره   یبرات م
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و   یمحافظ من استفا بد یعنیاز کارت، یتونی،م یدنبالم باش یست ین باال افتاده گفت:مجبور یابروها با
 بهت ندارم.  یاز ی.من نیبش  دهیکه حرفتو گوش م یک یمحافظ  یبر 

 هان؟  ارندی سرت ب ییبال کی  ایبود اون عوض ک ینزد ی فهم یچرا نم :ِد بچه،  دم یخشم غر با

 من اون جام؟  یدیفهم  ؟چطوریکرد دایگفت:اصالً تو منو از کجا پ  ییکرد و با پررو یپوف

نفر بهمون گزارش داده  کی ی.ولدم ینفهم  یز یتو چ یباال انداختم و گفتم:من خودم از دروغا  ابروهامو
 ؟ یکنم.حاال خوب  یم یدگ یکه بعدًا رس

 گزارش داده؟ یجواب داد:ک موشکوفانه

ت  بازداش  رو هم  ی.اون سه تا عوضدونمیو بلند شدم،گفتم:بهت که گفتم نم دمیبه موهام کش یدست
 گاه بردند. 

. من از مونیم  ی. نکبتارنیعذابشون بده تا بم  ول،انقدریکه دلش خنک شده باشه جواب داد:ا انگار
 خواستند بکنند. ی م ییغالطا کیاولم دلشوره داشتم، نگو 

 . رمی گ یاحظاراتتون رو م امی_فعال استراحت کن.دوستاتم که به هوش اومدند،دوباره ممن

 . نیبرم که گفت:آرت خواستم

 . ستادمی.برگشتم و منتظر اشهیم یجور  کیدختر دلم  نیچرا از حرف زدن ا دونمینم

رفتن رو   ییجا یاجازه  گهیموضوعو بفهمن د نینگو.اگه ا یچ یمورد لطفًا ه  نی :به خونوادم در اگفت 
 ندارم. 

 هست. دمیپررو،چه چشم سف ی دختره

.آخه دختر خوب دینکن  ایبچه باز نیاز ا گهیهمتون گزارش بدم تا د یبه خونواده   دی_اتفاقًا باگفتم
انگار ارث باباتو باال  یکن یرفتار م   یهنوز در تعجبم با من جور  ؟منیشناس یجامعه رو نم نیا یپسرا
 ...ال اله اله اهلل. نمیب  یباز م یدم،ول یکش
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خوام.من تا حاال   یم شد،بچگونه گفت:معذرت  شیمظلوم به خودش گرفت که دلم ر یچهره  چنان
  دونمیآدم عاقل کردم.م کیدور از  یواقعا کار  دونمینکردم،فقط به خاطر دوستم بود.م یکار  نیهمچ

 .نهیوسالمم.نکته مثبت ا  حیخوب چه کار کنم االن که صر  یول فتهی برام ب یمعلوم نبود چه اتفاقات 

 دوستات معذورم.فعالً  یبرا  یول گمینم  یچی خودت ه ی:باشه دختر خوب به خونواده دمیخند

 .یو سرشوتکون داد:ممنون به خاطر همه چ  دیبار اونم خند  نیاول یبرا

 .فستینکردم، انجام وظ  ی_کار 

.از  دمیکه از عسل درون من رشد کرده بود،کش ینسبت به حس یق یبودم و نفس عم رونیاتاق ب  از
و البته   ادیخوشم م ییدخترا نیبود و من هم ازچن ینترس اومد.آدم شجاع و یتموم کاراش خوشم م 

 .دمیکم د

  نیبرام دلنش تی مامور نیکه داشتم مثل ا  ییتایهمه وقت مامور نیکه ا نجاستیجالبش ا ی نقطه
 عاشق شدم رفت.  ی.به قول محتشمستی نبوده و ن

  زنمی رفتم؛حدس م سیپل یبهم خبر بدن و من هم به اداره   یاطالعات نیسربازا سپردم با کوچک تر به
  یجز بد نکهیندارم،به خاطر ا ییانتظارا  نیخوب از اون چن  ی.ولکهی کار آرسام باشه.اون به عسل نزد

دفعه هم    نیا دی.نباارمیازش سر در ب  دی.باهیچ دشیجد ینقشه  دونمی.نمستین یبلد یا گهیکار د
 بشه. ی قربون گهیدختر د کی

خالف   نیا یمن، به خاطر اون مجبور شدم محافظ عسل بشم؛تا بتونم باند اصل  یداداش ناتن  امآرس
 کنه؟!  یکارارو م نیو چرا ا هیکنم.تا بفهمم درد آرسام چ دایها رو پ 

  دندیکوب یکه اونجا بود پا م یسربازا و هرک یبردم و پر غرور پا به اداره گذاشتم؛همه   نگیپارک ماشنو
 . ولش یچیهم که ه یگفتند.مردم عاد یم ری و عصر بخ

 سمتم اومد و گفت:جناب سروان پسرا بازداشت گاهن.  دیتا منو د یمحتشم

 .هیاتفاق رو بهمون گزارش داده ک نیکه ا یا هیطرف قض میبفهم دیتکون دادم و گفتم:اول با یسر 

 همون شماره زنگ زدم اما خاموش بود. به گهیبار د  کی_من یمحتشم
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 خط رو شکونده. احتماال

 م؟ یچه کار کن دی_پس باگفتم

بود.جز اون سه تا پسر ودخترا هم  فتادهی گردنبند ن کیجز  یز یچ  چی_جناب، اطراف کلبه هیمحتشم
 باشه.  یگردنبند نشونه ا دینبوده.شا یکس

 _گردنبند کجاست؟ من

 تا نشونتون بدم.  د یای_دنبالم ب یمحتشم

 در آورد. کبیو بعد از داخل کشو پالست میرفت یبه اتاق  ی محتشم دنبال

 آقا.  نهی_ایمحتشم

  بیگردنبند صل نیدفعه مطمن شدم که خود آرسام اونجا بوده.از ا نیبه گردنبند انداختم.ا ینگاه
 . مینکن یتا مثال به هم حسود میدیگردنبند خر کیجفتمون با هم   میبچه بود یخودمم دارم.وقت

  هیک هیطرف قض ی.فکر کنم بدون مونهیدست من م نیخوب ا یلی از دستش گرفتم و گفتم:خ کویپالست
 بوده  یو گزارشگر ک

خوب االن مطمن شدم کار داداشتون  یبدون وقفه جواب داد:اولش هم حدس زده بودم ول یمحتشم
 بوده.

 نفهمه. یز یاشارمو جلوش گرفتم و گفتم:حواست باشه سرگرد چ  انگشت

 .خطرناکه.دیموضوع روادامه ند نیا ییبدونند.بهتره تنها دیبا شونی_اما ا

کجاست.اون    ایاون عمارت عوض نیگاهش و همچن  یفهمم مخف  یم ینباشه.به زود  تی_تو کارگفتم
 . دمیگزارش م   یکنم به سرگرد مهرورز   یموقع کهخواستم کار 

 تکون داد و دنبالم تا بازداشتگاه اومد.  یسر 

 #عسل 
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رو   جو ن یا دیو االن هم با خوردیو بوش حالم بهم م مارستان یاز ب شهی.هماطراف اتاق نگاه کردم به
که به  شدیم یا قهیبودند.پنج دق دهیدراز کش یتحمل کنم.به بچه ها نگاه کردم که هر کدوم طرف

چشم باز کرده  یسرشو بکنم.از وقت یخواست موها یهوش اومده بودند؛ آخ که از دست بهار، دلم م
هم کنار من.تخت منم کنار   ایکنار اون،تخت رو سنایخت اون کنار پنجره بود.تخت کنه.ت یم هیفقط گر
 خورد.  یاز اتاق م رونیکه به ب یپنجره ا

کرده و   بمیخودش تعق   نیبده.من اول فکر کردم آرت  رشی بوده ما رو نجات داده؟خدا خ ی...ف!کار ک هو
کنه.نکنه کار    یم بمیتعق شهیدونست.شنل پوش،اون که هم ینم  یز یچ انیاونم که از جر  یفالن ول

واقعا  شدکه بهم ثابت  نی.آرتارن یمحافظارو در نم یکه خوب ادا نی اون باشه؟آره بابا جز اون و آرت
 ! ه؟ی.اما...اما شنل پوش کسهیپل

  دیتا شه زنمیم  تونمیفقط تا م نمشون،یفقط بب  نمشون،آخیاز اون سه تا احمق اومد؛فقط بب  ادمی
 مفقوداالثر بشن.  دیبشن، با دیشه  فهی بشن.ح

.چرا آخه؟چرا؟من چه کار  کرد یکار  نیتو روز تولدم همچ ریام شهیخدا،باور نم  ی با نق نق گفت:وا بهار
 . رمیخواد بم  یکردم باهاش که از اعتمادم سو استفاده کرد؟دلم م

 ...هیدوباره گر و

خواد بلند شم و تخت   یدلم م  م،ی با حرص گفت:دهنتو ببند بهار.فقط ببند که انقدر از دستت کفر  ایرو
 .یار یرو تو لوزوالمعدت جا کنم. بعدم، انقدر بزنمت خون باال ب 

 کنه؟مرض داشتم شما رم تو باتالق ببرم؟  نی خواد همچ یدونستم م ی_آخه من چه مبهار

 ریاحمق من گفتم ام اد؟آخهیراست از آب در م گمیم ی چ  کی من یدیبهار؟د یدیداد زدم: د بایتقر
 .،توی.تو لجباز بودستیآدم ن

 م؟ یکرد داینجات پ یرو ولش،چه جور  نایگفت:حاال ا سنای

 . نیتکون دادم و گفتم:محافظم،آرت  یبه من نگاه کردند؛سر  همشون

 . یکن یصداش م میو گفت:چه خودمون  دیخند سنای
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.احمق اون فقط ستین دی کن  یخودتون انتخاب م یکه شما برا یی:اون آدمه.مثل پسرادمیغر
 من فعال نکن.   یدار خودت رو برا بی ع  محافظمه،لطفا مخ 

 . یونیپر یانگار شازده  یگیم ن یحرص گفت:همچ  با

 . مارستانهیب  نجایلطفًا ا دی:بس کنا یرو

به دخترا و بعد به من انداخت و    ینگاه نیداخل اومدند؛آرت  نیموقع چند تا سرباز و بعد آرت نیهم
کردم و حاال نوبت   ییشده.از پسراهم بازجو یکه چ دیکن یم فیگفت:خوب مو به مو برام تعر

 شماست.از کدومتون شروع کنم؟ 

 شده.  یباال انداختم و گفتم:از من شروع کن تا قشنگ برات بگم چ   ابروهامو

رو   شونیاز متهما اسم ا یکیکنم. ییاز بهار خانم باز جو  دیکرد و بعد گفت:اما با رونی ب سربازارو نیآرت
 د؟ یهست یکه دوست دخترشون بوده رو بهم گفتند.خب حاال کدومتون بهار ساران

 از آب در اومد. دهیترش میکرد یفی تعر کی ایاحمق جان؟!ب یپرس یها!خب چرا م هیشعوریب چه

 ؟یکرد و کنار من اومد و گفت:بهتر  یی بازجو از بچه ها نیآرت صهخال

 تکون دادم و گفتم:آره،خوبم. یسر 

 . یبمون نجایا گهید ستین ی از ی_خداروشکر.پس ن

 ؟یآقا پس ما چ دیبا عشوه گفت:ببخش  عیسر سنای

 . دیاومدن مرخص یشما تو راهن.وقت یبهش بندازه جواب داد:خونواده ها ینگاه نکهیبدون ا  نیآرت

 د؟ یبد  حیباره توض نیدر ا دیخوا یبه خونوادمون م یعن یو گفت:  دیرنگش پر بهار

 داشت.  دینبا یا گهی_البته،انتظار دن یآرت

 گمیم یو وضعت رو مرتب کن. به سرباز محتشم ،سریبلند ش  یتون یکرد و گفت:اگه م یمن نگاه به
 حرف دارم عسل خانم. یلی دنبالت.با تو ام خ  ادیب
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موضوع   نیبودند. انگار دوست نداشتند خونوادشون از ا دهیترس سنایرفت؛بهار و  رونی از اتاق ب و
 ببره.  ییبو

 بدم؟   یعسل من جواب مامان و بابامو چ یرو به من کرد و گفت:وا  ایرو

.فقط مثل من،  ینکرد یگفتم:تو که کار  امیب  نییکردم از تخت پا یم یکه سع ی و در حال  دمیورچ لب
رو واضح    قتیفکر نکنم حق هیپسر خوب  ن یآرت دیاحمق سوخته.در ضمن نگران نباش کی یدلت برا

 کنه. فی خونوادتون تعر یبرا

 برم.  رونیب دنی اجازه نم  گهینباشه د نطوری_خدا کنه.اگه اایرو

 ان؟ یتونم یاده با تشر گفت:اون وقت چرا خونو سنای

به   یاز یهست ن  یرو دادم:محافظم وقت سنایجواب  می . همون طوردمیسمت لباسام رفتم و پوش به
  ی.ضمنًا مقصر اصل ادیبه سرمون ب ییما معلوم نبود چه بال ی.اگه اون نبود االن همه ستیخونوادم ن

 . ییاتفاق تو نیا

 باال انداخت و گفت:چرا من اون وقت؟  ابروهاشو

 . ستمی.من خر که نیکشوند یم  ری_چون تو مدام بهار و به سمت ام

 ه،هان؟ی چه جور آدم کهی مرت دونستمی_من چه مسنای

بحث کردن باهاتون   یگذاشتم و بعد شالمو مرتب کردم،گفتم:دست بردار،حوصله  کی تو پالست شنلو
 هوا بره.  رو میروندارم.کم مونده بود کل زندگ

 سرمو بلند کنمو بهت نگاه کنم.  تونمینم ی حت گهی.دیگفت:شرمنده آبج یبا ناراحت بهار

 بگم آخه بهش؟! یهوف،چ

 من چقدر درست بودند.  یحرفا ید یفهم نکهیو گفتم:اشکال نداره.حداقلش ا دمی به روش پاش یلبخند

 ل فرخنده؟به من کردوگفت:عس یسرباز داخل اومد.نگاه کی به در خورد و  یا تقه

 د؟یهست یتکون دادم و گفتم:بله شما محتشم یسر 
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 د؟ ی_بله خانم.حاضریمحتشم

 . امیاالن م دیسیوا  رونی برداشتم و گفتم:آره حاضرم.ب  کویپالست

 _چشم.

 ... نمتونیب ی برم مدرسه م گهیانداختم و گفتم:من د ایبه رو یرو بست. نگاه در

موند  مارستانیهم ب نی به خونه رفتم؛آرت  یکردم و بعد به همراه محتشم یباهاشون خداحافظ خالصه
 تا بچه ها رو دست به سر کنه. 

قصد آزاد  نی هنوز بازداشتگاه بودند و انگار آرت یهفته مثل برق و باد گذشت؛اون سه عوض کی
 بشن.  لیتو همون زندان فس دوارمیام کردنشون رو نداشت.حقشونه، 

بهش عادت   گهیشده بود.البته من هم د یجور  کیوامو داره و رفتارش باهام از قبل ه شتر یب  نیآرت
 دوست خوب برام شده بود.  کیکرده بودم و مثل 

زدم از   نیکه به آرت  یاون طبق حرف یکردم و اون رفت؛خونواده  یخداحافظ ایآخر که خورد از رو  زنگ
و بهار حداقل   سنای یداده بود.اما خونواده  لیبهشون تحو یز ی چ کیو  دندی نفهم  یز ی اون ماجرا چ

 آوردند مدرسه.  یبردن و م  یباباشون اونا رو م ایو از اون موقع مامان  دندیرو فهم  یکم

خورد  یتا زنگ م شهینشده.هم داشیربع گذشته هنوز پ کیچرا  دونمیبودم؛نم  نیمنتظر آرت یکنار 
 کرده بود.  رمیکه نبود،تازه ددرب مدرسه بود.اما االن نه  یجلو  رون،یاومدم ب  یوم

بودند.به اونور نگاه کردم   سیمنتظر سرو نگاه کردم چند دختر نوریسر رفته بود؛به ا یبدجور  حوصلم
هم به دخترا نگاه   یدونفر  نشونیزدند و از ب  یحرف م یو فالن حرفا کنار  یفروش وهی م یفروشنده ها

 باز بود.  ششونیکردند و ن یم

.سمتش رفتم و درب جلو رو باز کردم و  دمید نویآرت نیبوق که اومد برگشتم و ماش یصدا
 ؟ یاومد ری.گفتم:سالم چرا انقدر ددیرس   ینشستم.بهش نگاه کردم.آشفته به نظر م

 یا گهید تی ربع گذشته بانو.شرمنده مامور کیبه ساعتش انداخت و گفت:سالم.فقط  ینگاه
 دادم. یانجامش م  دیداشتم،با
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 . یخوب خسته نباش  یلیو گفتم:آهان خ مدیخند

 عسل بانو.  نیزد و جوابم داد:همچن  یلبخند اونم

 برگشتم.   نیآرت یکردم،ناگهان با صدا ینگاه م رونی طور که به ب نیهم

 سوال ازت بپرسم؟  ک ی_ عسل.ن یآرت

 باال انداختم و موشکوفانه جواب دادم:بپرس.   ابروهامو

کجاست؟چرا   نجایا یوا ینگاه کردم.ا رونی متوقف کرد.به ب ونی بهم انداخت و بعد ماش  یکوتاه نگاه
 م؟ یدور شد  ری از مس دمیاصال نفهم

  یحرف م میجور نی .هممیناهار بخور میکرد و گفت:فعال بر یدست  شیپ  نیبگم که آرت یز یچ خواستم
 شو.  ادهی .پمیزن

  یسمت رستوران معمول ییقفل کرد.دو تا نویشد و بعد ماش  ادهیشدم.اون هم پ ادهینگفتم و پ  یز یچ
 .میرفت  کیاما ش

  یو دکور رستوران جور  نیزای شدم.تموم د مونیپش  هیگفتم معمول نکهیا م،ازیپا به داخل گذاشت تا
 خورد.  یبرد و با عشق غذا م  یلذت م نجایشده بود که آدم از بودن در ا  یطراح

و   ییگرد طال یزاینور افکن درونش وجود داشت.م  یبرجسته  یبود و ستاره ها یسالن کال خال  وسط
زدند.سقف رستوران هم  یخوردند و حرف م  یغذا م یالکچر  یآدما دم،ید یلوکس که هر کجا رو م 

به خودش اختصاص داده   یقشنگ یداشت.کال جلوه  یی داشت و نور افکن طال ییبایز یها یطراح
 غرق لذت شدم. منبود و 

 .ه یرو سراغ داشته باشه ها.عجب کلک  ییجاها ن ی خوره همچ  یم.بهش نمنگاه کرد نی آرت به

 بابا باز باال هم داره؟  یشد.ا  یرنگ که به باال ختم م یطال ییکرد طرف پله ها ییراهنما منو

دو نفره   یچوب یزایدفعه م نیافتاد.ا و فکم میدیرستوران رو هم د یبعد یو منظره  میباال رفت خالصه
  یکیاومدم. یقشنگ یجا  نیهمچ پمی ت نیبود.بهتر بابا،با ا نش ییوجود داشت و خلوت تر از پا  نایو ا

 دوستن با هم و فالن حرفا.  نایا گهیفکر کنه م
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 بانو.   دییو گفت:بفرما  دیرو عقب کش یصندل   نیو آرت میرفت یدو نفره ا  زیطرف م  به

  کینکرده بود.نزد ییکارا  نیهمچ تا حاال برام ی.کسدمی چرا هم خوشم اومد و هم خجالت کش دروغ
 نشستم.خودشم اومد روبروم نشست.   یصندل  یتر رفتم و رو

 .یقشنگ  یلذت گفتم_چه جا با

 مثل شما رو نداره. ییبای بهم زل زد و گفت:قابل خانم ز  بینگاه عج کیو با  دیخند

  یبه سمت ما اومد و گفت:سالم جوونا دهیپوش  فرمیون ی ینگفتم.مرد یز ی.چدمیخجالت کش  دوباره
 د؟یدار  لی م یپ،چی خوشت

 بود.  میشونیتکون دادم.آخه هنوز عرق خجالت تو پ  یجواب سالم داد و منم سر   نیآرت

 ها. دی نکن  د؟تعارفیخور یم  ی _عسل خانم چن یآرت

 ینوشابه دوغ ترش م یخورم.به جا یم  نیگفتم:من پاچ نیهم یخواست برا  یم نیپاچ دلم
 . شمیست و ساالد هم باشه ممنون مخوام.ما

رو   ینوشابه مشک های خوام. اما ترج  یکه خانم عرض کردند رو م یو بعد گفت:منم موارد دیخند  نیآرت
 کنم.  یانتخاب م

 رسم.  یخدمت م گهید قهی_چشم تا ده دقمرد

 .میو ما دوباره تنها شد  رفت

رو دوباره   ب یانداخت.چشماش حس عج یشنل پوش م  ادی نگاهش کردم؛چشماش منو   یچشم ریز
 . دهیکنم و بهم دست م  یبه شنل پوش فکر م   یکه وقت  یکرد.همون احساس  یبهم منتقل م

 صداش به خودم اومدم. با

داده   هیبهت هد یکس ،چهیبود دهیکه پوش یخواستم بپرسم که اون شنل قرمز  ی_راستش م ن یآرت
 بود؟

 . گهیستم ددو ؟خوبیپرس  یم یگرد شد،گفتم:واسه چ چشمام
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 بهم بگو عسل.  قتوی؟حق یبه من دروغ نگ  شهیکرد و گفت:م  یپوف

 شدم. وونهیبابا د یست؟ای خواد بدونه؟خب مگه محافظم ن یم یزنه؟چی حرف م  یمورد چ در

 دوستم داده.   ؟گفتمی_دروغ چ گفتم

 ا؟ یرو  ایو  سنایه؟بهار،یدوستت ک نیدوستت داده.اما ا دونمی_م

 . ایگفتم:رو یالک

 گفت:بازم دروغ؟  نیهم یباور نکرده بود برا انگار

 دوباره؟  یپرس یازم م گم،یدروغ م  یدون یم یشدم و گفتم:چرا وقت یکفر 

 ؟ یگ یخوام بدونم،چرا بهم دروغ م ی_چون م

تو هم مهمه؟اصال به تو...الاهلل اله اهلل.بزار با ادب   یبرا زایچ نیخواد.مگه ا یجواب دادم:دلم م  یحرص
 باشما. 

 و رفت. د یبزرگ اومد و همه رو چ ین یس کیاره اون مرد به همراه دوب ناگهان

 . میزن  یناراحت گفت:غذاتو بخور.بعدا در موردش حرف م   نیآرت

سوال بدون جواب که به  یسوال دوباره به مغزم هجوم آورد.و کل یتونستم بخورم؟کل  یمگه م حاال
و    بیعج ی منم پر از مسئله و کش مکش شده.محافظا  دیجد ی.زندگ دمیکدومشون تا حاال نرس چیه
 هنوزم برام گنگه.  یکی و اون  سهیواقعا پل شونیکیکه  بیغر

 . یکن یکه با غذا باز  نجایا میومدی.نگهی_غذاتو بخور دن یآرت

 ؟یظرفش نگاه کردم.خودش نصفه گذاشته بود.گفتم:خودت چرا نخورد به

 . دهیحال نم ییگفت:چون تنها ی شوخ به

 ده؟یحال نم شیبرلش نازک کردم و گفتم:نصفش حال داد،بق   یمچش پشت

 خوشمزست.  یل ی.خگهید ال،بخوری خیو گفت:ب  دیخند
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منم دوباره باز شد و تا ته تهش خوردم.مونده بود استخونارو هم بخورم.دوغ   یحرف بماند،اشتها  نیا
 ولو شدم.   یق،روصندلی ترشمم با لذت توان خوردم و بعد از نفس عم 

کرد خورد.خودمو جمع و جور کردم و   یباز منو تماشا م  شیو با ن  نهیکه دست به س نیبه آرت چشمم
 گشتم. اهیخود سخودم دنبال ن یشدم و برا رهی به سقف خ یالک

 . یکرد  یرو خال  زیم  ینه به االن که مثل جاروبرق ،یخورد ی :نه به اول که نمگفت 

 .دییبحث،بفرما  یگفتم:ادامه  امیاز خجالت در ب  نکهیا ینگفتم.برا یز یچ  دمویورچ لب

 نداشت.  یکنم.قابل  یو گفت:خواهش م دیبه سر و روش کش یدست

 گفتم:هان؟  متعجب

 ؟ یتشکر کن  یستیچپ نگام کرد و گفت:بلد ن چپ

 ادب شدم.نوچ.نوچ.  ی.چه ب نیآخ بب آخ

 .دیرفت.ممنون لطف کرد ادمی دیزده گفتم:ببخش  خجالت

که تو بهم   دونمیسر اصل مطلب خانم کوچولو.من م مینداشت.خب،بر ی لبخند زد و گفت:قابل یگرم به
و   یدروغو بهم بگ نیا نکهیاز ا دی.شایخودت بهم بگ قتویخواد حق  یخب؟اما دلم م یگ یدروغ م

بدتر به سرت    یبه خاطر دروغت،بال ماجرا و اتفاقات کلبه،  ،مثلینزار  ون یبا من در م  قتویحق
تو رو باز خواستت کنم.فقط،فقط من به عامل   نکهیا  هکنم،نهیخوام تو رو توج   ی!من نه منی.ببادیب

به   لیتبد دیسرم هست و با یرو یرو بهت داده نسبت بهش عالمت سوال  هیهد نیکه ا یشخص کس 
 نه؟  ای یگیمعلوم بشه.حاال برام م  زیچ کی

  ای رو یرو که حت  یبه خونوادمم نگفتم؟راز  یرو که حت  یبر مال کنم راز  دیبگم آخه؟با  یچ هوف،من
  دید،بایواقعا اگه نگم دوباره کار دست خودم بدم.شا دیا؟شایکار کنم خدا دونه؟امم،چهینم مشیش  قیرف

 شنل پوشو بدونه.حاال وقتشه.  انیجر

شنل پوش بهم  یعنیدوستم، نو یمنتظرش نگاه کردم.آب دهانم رو قورت دادم و گفتم:ا یچشما به
 داده.  هیهد
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 ادامه دادم.  نیهم  یکرد،برا  یرنگ باخت؛منتظر نگاه م چهرش

گرده. هنوزم   یما به تصادف بر م  یی آشنا انیشناسم. جر  یکه من اونو م شهیم ی چند وقت بای_خب،تقر
  کینزد  بای تقر اون که یشده بودم، تو خونه  هوشیب  یوقت  یمنو نجات داد،؛ ول یچه جور  دونمینم

نوع   نی و همچن خونه رو نیزاید یوقت  یو وحشت کردم.ول دمیترس  یلیمحلمون هست،بودم.اولش خ 
دفعه اونو مالقت کردم.راستش تموم   نی گذشت و چند ییآشنا نیکردم.ا دم،تعجبیپوشش رو د

 بود و...  بیبرام عج حرکاتش

 .یخواد ادامه بد  ینم شوی گفت:بسه.بق ناگهان

 ؟ یهست رو بدون نمیکه درون س یراز   قتیحق یخواست  یو گفتم:چرا؟مگه نم باال انداختم  ابروهامو

 شناسم.  یقفل کرد و گفت:ادامشو خودم رفتم عسل.شنل پوش رو هم م زی م یرو دستاشو

 .ادی چشام گرد شده بود که هر لحظه امکان داشت از کاسه در ب ی منقبض شد؛جور  فکم

 ؟یشناس  یم یجور  ؟چهیچ  یعن یتته پته گفتم: با

اون نباش. اطرافشم  اب گهی. دیگفت  یاما کاش زود تر م گمیجاش بلند شد و گفت:بعدا برات م از
   ؟یدینباش فهم 

 تو؟  یگیم یشدم و گفتم: چرا؟چ بلند

 ...گمیم  شویتو راه بق میبر  ای_ب

رو با   یخوب یخونه پارک کرد.گفت:خوب.شنل پوش همون آرسام داداش اندر من هست.ما روزا  کنار
د نفرت از  ش شی دختر کل زندگ کیشد.به خاطر  دهیکه آرسام به راه بد کش یتا وقت میهم داشت

برد.اون   یکردن دخترا لذت م  تی زد.از اونجا به بعد از اذ  یبه سرش م یشوم  یجامعه.فکرا یدخترا
  نیکنه و بعد اونا رو به شاه یم  یبه دخترا نداره.فقط با احساساتشون باز  یهم بوده.کار  گهید رشه

.اما آرسام تنها از قلب ارهیسر اون دخترا م ییچه بال گهید نی.خدا داند که شاهدهیم هیفرجام هد
 ی.فاصله دهیم هیبه رنگ شنل خودت هد یکنه و بعد تو تولد دخترا شنل  یمثل تو استفاده م ییدخترا

چه  یدون یچرا؟چون شنل پوش قلبت،به درونت نفوذ کرده.م یدونیتو با اون مرد کوتاه شده.م
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تر شد، اما   یتو طوالن  انی چرا جر  دونمی.نم رهیم که سرت بره قولت ن دهیخوندن چشمات فهم  ؟ازیجور 
 شدنه. یقربان  یشنلت معنا

درون قلبم و احساساتم بود.همش مثل  یتموم بدنم رو گرفت.دونه دونه حرفاش مثل خنجر  لرز
  یعنیدخترا همونه؟ ه؟دزدیآدم نی ممکنه؟شنل پوش،همون آرسام،چن شه؟مگهی.مگه ممونهیافسانه م

 .شهیداده؟باورم نم  یهمه مدت منو باز  نیا

بار    نی اول یگرفته بود؛توان حرف زدن نداشتم و تنها داغ داغ شده بودم.از سرنوشتم برا بغضم
و اون فرار کرد.اما من   دمیبار شجاعتم رو ند  نیاول ی.برادم یشدم،ترس یم  یمنم قربون نکهی.از ادمیترس

 بدم؟  تخودمو نجا  یکردم.چه جور  ری وجود داره گکه پشتم گرگ  یفرار کنم؟لب پرتکگاه یچه جور 

داره  یحرف اون روزش که بهم گفت»باز  ادیه؟یکه اون چه کس دمیهمه مدت نفهم  نیا یجور  چه
همه   نیاون بشم.چقدر نفهمم که ا یمن چقدر احمقم که تونستم خار حرفا ای.خداشه«افتادمیشروع م

 رو تو دلم نگه داشتم.   یمهم نیبه ا ان ی مدت موضوع و جر

نگاه  نی از اشک شده بود.با دستم اشکا رو پاک کردم و به آرت سیدر اومده بود.چشمام خ  اشکم
باور کنم منو   تونمی.نمنی باور کنم آرت تونمیواقعا شنل پوش بده؟نم  یعنیشم؟ی م  یکردم:من االن چ

 گولم زده.

 شیکه آرسام انتخاب بعد دمیفهم یگرفت و کالفه به روبرو نگاه کرد.گفت:کاش زودتر م فرمونو
 خوام.  ی.معذرت م یوضع نبود نیتو ا یاون طور  دی.شاهیک

 شد. یانداختم و دوباره اشکام جار  نیی پا سرمو

برات    یاتفاق زارمیهان؟من نم هیواسه چ گهید هینکن.من هستم.گر هیگر کنم  ی:خواهش م گفت 
 . فتهیب

 نگاه کردم و بهم نگاه کرد.   بهش

  ی.اون موفق شده با قلب منم باز ضهیوقته قلبم مر  یل یخ  نیزور تونستم حرف بزنم و گفتم:آرت به
 کنم چون... یم هیگر نیکنه.من... من به خاطر ا

 .یاون تموم کرد:چون دوسش دار  ادامشو
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بهش   یاحساس نیکرد.آخه من چقدر با اون خاطره داشتم که بخوام همچ  دنیدوباره شروع به تپ  قلبم
  یبا من خوب نبوده که.هر وقت همو م چوقتیه گن؟اونیم نیداشته باشم؟مگه دوست داشتن به ا

 ه؟ یچ فمیباور کنم.حاال تکل  تونمیکه...نم میگفت ی م ییزایچ کی میدید

 نجات داده؟ فتهی که قرار بود برات ب یاز اتفاق بد که چرا اون تو رو بهیبرام عج  ه؟امایچ یدون ی_من یآرت

 ؟ یزن یحرف م   یشدم. اشکامو دوباره پاک کردم و گفتم: در مورد چ متعجب

  داده، آرسام بوده.  رو فتهیکه قرار بود برات ب  یکه گزارش کلبه و اتفاقات  یداد: اون کس ادامه

 کرد؟  یگرد شد.اون اونجا چه کار م چشمام

 ؟ یدونیاز کجا م شه؟توی:مگه مگفتم

 بود. ب یصل در آورد.بهم نشونش داد.گردنبند کی کوچ یکی روبروم رو باز کرد و پالست  داشبورد

 .نه یکردند ا دایکه بچه ها اطراف کلبه پ  یز ی.تنها چنی_به خاطر اگفت

چون، به  اد یبه سرم ب ییخواسته بال ی نم نیطر اکنه؟به خا یم  یبستم و گفتم:حاال چه فرق چشمامو
 ده؟یم  گهیدست کس د کنه و به یرها م  شویقربون   ادیم یخوب اونم.چه کس یقول تو من قربون 

 دور و برش نباش باشه!؟  گهی.دمیزن ی_فعال برو خونه.بعدا در موردش حرف م ن یآرت

 و باز کردم و بهش نگاه کردم و گفتم:ممنون. در

 کنه؟ هیدوست خوشگلم گر ارماایزد و گفت:عسل،غصه نخور.من تاقت نم یلبخند

  نی.اگهید  زیچ کی  یو گفت:راست نییپا دیرو کش شهیشدم و در و بستم.ش  ادهیپ  نیاز ماش ناراحت
 ش. فهمن.نگران نبا  ینم یچیو پدر و مادرت ه مونهیخودمون م  نیموضوع ب

بوق   کیتکون دادم و اونم با  یو دست آخر برگشتم یتکون دادم و به سمت خونه رفتم.لحظه  سرمو
 رفت... 

که به آرسام،شنل پوش معروف   یتا االن نتونستم راحت بخوابم.به خاطر خودمو احساس شبید از
  یکه حت ی.کسستیکه سرنوشتش معلوم ن یکردم.به خاطر دوست داشتن فرد یم هیداشتم گر
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چه   یدختر،زندگ کیکنه.به خاطر   یدختر چه کارا که نم ک ی .به خاطردونمیگندشو م یاز زندگ  یخشب
 اون بشم. ی.حاال هم نوبت منه و قراره من قربون ختهیبهم ر  هرو ک  ییکسا

 سرم کردم.  مویرو هم پام کردم و بعد شال آب یبرداشتم و تنم کردم.شلوار ل  یاز جالباس مویمشک مانتو

  یچ ستیبرام مهم ن گهیاز زبون خودش بفهمم.د وی همه چ دی.بارمیآرسام م  شیخال دارم پ مثل
 راهو اومدم.  یل یاومدم.خ نجای.من تا اشهیم

شدم که   یبودن و اخالق  بی،عجیتوس یکمکم کن.من عاشق چشما ایشد.خدا زی دوباره لبر اشکم
دووم   یکنم؟چه جور  رونی عشق دلمو از قلبم ب یمرد خطرناک نشسته.چه جور  کی همه نایپشت ا

 . یشدم که...هع یبار عاشق کس نیارم؟اول یب

رفتم و صورتمو آب   یی.سمت ظرف شودیکش یم  ریت  یخواب   یخونه نبود.سرم از ب  یکس خداروشکر
  ییرایشدم و به پذ الی خیبود.ب دهیفا یچشمامو مالش دادم تا از دردش کاسته بشه.ب یزدم.کم

 دراور در آوردم.  یرفتم.شنلمو از کشو

 تر از منم وجود داره؟  رم؟ابلهیکنم؟خودم دارم تو چنگال اون م یدارم چه کار م  من

 نیا دیخونم.شا  نیه تو اک هیبار  نیامروز آخر دیبه خودم نگاه کردم.شا نهییآ  یتنم کردم.روبرو شنلو
 کشم. یکه دارم نفس م هیبار  نیآخر

 .دم یبه مقصد رس  ال،باالخرهیبود.با هزار فکر و خ  ادمیگاه رو هنوز  یرفتم.مخف  رونی خونه ب از

 یدرخت هنوزم رو یبار از درونش به هوش اومدم.ساقه  نیکه اول یخونه بود.همون خونه ا همون
 خونه بود. 

رفتم.برفا همه گوشه  اطی که باز شد.آروم در و باز کردم و به ح دمیبه در کش یتر رفتم و دست  کینزد
 جمع شده بود. اطیح  یکنارا

خونه گرفتم و تو  نیکه از ا ییدارم.برگا  یادگار یخونه   نیاز ا یبه سطل رنگ خورد.من حت  چشمم
 آلبوم خاطراتم محفوظ شده بود.

 . دمیتا به در خونه رسو جلو تر رفتم   دمیکش یق یعم  نفس
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 کیبمونه.اگه  ینه.اما من خودم خواستم که آرسام از همه مخف   ایکنم  یم یدارم کار درست  دونمینم
 کرد. ی نم نکارو یمن بود ا یدادم.هر کس به جا یراز و به همه لو م نیا یدرصد مخ داشتم،همه  

 شد،از پشت صدا اومد. کیبه در که نزد دستم

 ؟ یکن یچه کار م نجای_تو اآرسام

دور   یشال مشک  کینگاه کردم.کاله شنلش رو نزاشته بود و فقط  شیشگی هم  پیو به ت برگشتم
 زد.  ادیو دوباره قلبم فر ختیر یکه تا نگاهش کردم،دلم هر  ییدهنش بسته بود.چشما

 شده؟  ی؟چیکن   یچه کار م نجایتر شد و دوباره حرفشو تکرار کرد:گفتم تو ا کینزد

 .نهی تا بغض چشمامو نب  نییپا انداختم سرمو

  یبه چشمام نگاه م یکرد.جور  یم  وونمیچونم قرار گرفت و سرمو به باال گرفت.داشت د ری ز یدست هوی
رو فراموش کردم.حس   یقشنگش همه چ یکرد.خودم با اون چشما یکرد که بدنم رو سست م

 .ی داره.هع یشدم که سرنوشتش مطمنن پا یتجربه نکردم.عاشق فرد   چوقتی که ه ینی ریش

 چرا خودش کالفه شده بود.  دونمیخودم اومدم و پسش زدم.نم  به

 سرده.  نجایچت شده؟ا  نمیبب ای کنارم رد شد و در و باز کرد و گفت:ب از

.تموم خاطرات دوباره برام  میدفعه اون پشتم بود و من جلو بودم.از راهرو عبور کرد نیداخل رفتم.ا به
دفعه همه   نینکرده بود.اما...اما ا یر یی که هنوز دکورش تغ  یبی و عج یبه حال نقل میدیزنده شد.رس

 و پاش بودند. ختیر الینبود و وسا  زی بود.مثل اول تم ختهیبهم ر یچ

 ه؟ یشکل نیچرا ا نجایگفتم:ا متعجب

 . ارمیبرات قهوه برو کاناپه تا  نی برو بش الی خی:ب دمیپشت صداشو شن  از

  یلحظه شمار  دنشیدوباره چش یکه برا یبار اول نیر ی ش یکنار لبم اومد.قهوه،همون قهوه  یلبخند
که من االن تو قفسش   یخطرناک شده.آرسام،مرد یا  گهیدفعه شنل پوش کس د نیکردم.اما ا یم

 کشم.  یدارم نفس م
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  بیدوباره برگشت.بهش نگاه کردم.چشماش پر از حس عج  قهیکاناپه نشستم و اونم بعد پنج دق رو
 ویاالن همه چ دیو با دونمی نم  زاروی چ یل یکه پشت چشماش پنهون شده بود.هنوز خ یبود.راز 

 نفسمو بکشم. نی امروز آخر گهیاگه د یبفهمم.حت

گرم   فنجون یداغ از خمیاه کردم . دست داخلش نگ اتی برداشتم و به محتو ین یس یرو از رو فنجون
 شد .

زدم و به   ی بود . لبخند  شیپ ی. همون طعم سر  دمیقهوه نوش از یکردم و کم  کیرو به لبم نزد اون 
  که، احمقانه دوسش داشتم نگاه کردم . یمرد  یتوس  یجفت چشما

نگاه من شد، سرش رو بلند کرد   یمتوجه   یشده بود . وقت رهی خ نی اون حواسش پرت بود و به زم اما
 شد . راش یو گ  یتوس یو چشمام قفل اون چشما

عکس   وارشید یکه باال یز یکه کالفه از جاش بلند شد و رفت سمت م دیتو چشمام د  یچ دونمینم
 من نصب بود . 

منطقه   ن یمتوجه اومدنت به ا  ی؟ اگه کس نجایا ی؟ چرا اومد یحرف بزن یخوا   یهنوزم نم -آرسام
 ؟   یچه کار کن  یخوا  یشه، مشده با

 میگذاشتم . از جام بلند شدم و به کنارش رفتم . ن ین یس یو بعد رو دمیاز قهوه رو نوش گهید یکم
که مدتها به انتظار   یداشت، چهره ا  یالبته اگه اون شالو بر م  ؛ نمیتونستم بب یرخش رو م 

 شد .  یبودم، شکوفا م شیی بازگشا

 ویبرام همه چ دیکرده بدونم . با ی که مدتها خودش رو ازم مخف  یدر مورد کس و یاومدم تا همه چ -من
مردم دوره  ی هیچرا خونت از بق  یبگ دیکه چرا چهرت از مردم پنهونه . با  یبگ  دی. با یکن  فیتعر

 . یداد یهمه مدت منو باز  نیچرا ا یبگ دی داد زدم( و با بای.)تقر

  یمدل نیبار بهت گفتم چرا ا کیگفتن ندارم .  یبرا یز یت و آروم گفت: من چ به طرفم برگش   خونسرد
 ؟  یزن یحرف م یندادم، از چ تمیباز  کنم، تازه یم  یزندگ

  . ستادمیا نهی زدم و دست به س یحرفش پوزخند بعد
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منو  یخوا یم  ی؟ تا ک یدروغ بگ یخوا یم  یهان ؟ تا ک یگیم  ی؟ چ زنمیحرف م   یمن از چ -من
شناسم و اما   یرو مدتها م یمرد ک ی!  دهیکارم به کجا کش ک،یتصادف کوچ کی از  نی ؟ بب یبد یباز 

داره . من  ی. بعد برام فاز محافظ هم بر م  دونمیاسمشو م یو نه حت دم،ینه هنوز چهرشو درست د
چشمام باز   ینیب یدقت نکردم، االن چشمام باز شده . م زایچ نیمدت ابله بودم که به ا نیتا ا واقعا

 . دونستمی تا االن چقدر احمق بودم و نم  دمیشده و فهم 

  بی. عج دیکاناپه نشست . فنجون قهوش رو برداشت و نوش یکمال تعجب برگشت و رفت رو از
 .  دیبگم که وسط حرفم پر یز ی! خواستم چ  بیحرص خوردم . عج 

من سرک نکش،   یبارم بهت گفتم تو کارا کی.  یازم ندون  یچی بهتره ه گمیعسل، دارم بهت م  -آرسام
 ؟ ی. متوجه ا ینیب یخودت بد م

  یمن آفتاب یطرفا گهینگو، اما د  یبگ یخوا ینم  ،یرفتم و داد زدم و گفتم: ِد بس کن لعنت سمتش 
  مثل تو ندارم . یاصل و نسب  یبه آدم ب یاجینشو . من احت

نداشت   دهی تا رها بشم، اما فا دمیم رو کش دست تیمچ دستم رو گرفت . از عصبان  هویبرم که  خواستم
  ،یبه من دست بزن یبود . زبونم رو به کار گرفتم و گفتم: ولم کن، تو حق ندار  شتریو زورش از من ب

رو به  ونهخ  نیا نمت،ی بب یبعد یخورم اگه دفعه  ی. به خدا قسم م یایسمت من ب گهید یحق ندار 
  همه...

  یبگ یبر  یخوا   ی؟ م یفهم  یدهنتو ببند عسل، م گمیدارم بهت م و گفت:  دیدفعه سرم داد کش نیا
نکن .   صی حر  اتی باز  ی؟ آروم باش و من رو با وحش ید یفهم ،یکن  دیتهد یتونی؟ برو بگو . من رو نم

و برت   دور گهیشد . د م،تمومین یب  یهمو نم گهی. باشه د یبر   رونی خونه ب نیشکسته از ا   ینزار با دل
  یچون به اون مرد اعتماد م ،یمحافظت از من بهتره . آره احمق دونمیاما فکر نکن نم  شم،ینم یآفتاب

  یبهش اعتماد کن  دیو با هیکنه، آدم خوب  یو فالن کارارو م ارهیدر م سارویپل یچون ادا ی. فکر کرد یکن
هم اصل و   ،یدونیم مشوزد( برو، برو به همون اعتماد کن دختر جون، چون هم اس ی؟)پوزخند
 نسبشو . 

 . دیکش  یموهاش فرو کرد و نفس صدا دار  یولم کرد و رفت رو کاناپه نشست. دستاشو ال منو

شده بود و تموم فکر و   یکیروز و شبم با هم  گذره،یآرسام م یرفتن من به خونه  یروز از ماجرا چند
 یچشماش ضعف م دنید یخوامش، اما ته دلم برا یگفته بودم نم  نکهیاون بود . با ا شیم پحواس
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  یف حر چیه  نیهم نداشتم و اون هم انقدر مشغله داشت، تو ماش  نیآرت یحوصله   یحت گهیرفت . د
 .  زدینم

دادم . خالصه   ینم  تیاهم گهیبه درسا هم د نیو هم چن زدم  یحرف نم   ایبا رو  یمدرسه حت تو
  جهنم شده بود . هیبه کل شب میزندگ

  یمن چ یاز جون و زندگ  دونمیباهام نداشت . نم یکار   چیبود که بازم ه یمرد دنبال چ نیا دونمینم
 خواد که... یم

باشم به سمت خونه راه افتادم  نی منتظر آرت نکهیحوصله بودم که بدون ا  یانقدر ب ،یلیبعد تعط  امروز
. 

کردم . تمام خاطرات هر چند کوتاه رو، تو ذهنم مرور   ی نگاه م نی پالتوم بود و به زم بی تو ج دستام
همه  نیآرسام شده بودم . چرا ا  یراحت خام حرفا یلیدادم که چرا خ  یکردم . خودم رو فش م یم

 نکرده بودم .   فیتعر یکس یازش برا یذره ا  یمدت حت

کنه و بالفاصله بعد هر   ینم سکی ر یمثل من ذره ا چکسی! ه چکسی ه ست،یمثل من ن چکسیه
 کنه .  یبازگو م  انشیاطراف یبرا اد،یکه به سرش م  یاتفاق

بود که در حال   اهوی کردم . انقدر مخم پر از ه یهوا رو احساس نم یبدنم داغ بود که سرد انقدر
  بود . دنیترک

  مینیبه ب  یز ی از پشت چ یکی اگهانبزارم که ن یخودم که اومدم تو کوچمون بودم . خواستم قدم به
 شدم...   هوشی بفهمم موضوع از چه قراره، ب نکهیکرد و قبل از ا کینزد

 ** نیآرت

  یدادم. اعصابم حساب یهام رو مالش م قهیگذاشته بودم و با دو دستام شق زیم  یرو ادی از درد ز سرمو
  درد بدتر شده بودم. نیخورد بود و با ا

  یو م  زدمیم  فیکردم، از خودم بدم اومده. به خودم نه  فی عسل تعر یآرسام رو برا یکه ماجرا یروز  از
  .دیفهم  ینم یز ی کاش چ یگفتم ا
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چه  دونمیشدم. نم  یاومد، داغون م یچشمام م یمظلوم و بغض دارش جلو  ی افهیوقت اون ق هر
سوخت، که    یم کش یدل کوچ یدلم برا میدختر کوچولو دلباخته شدم. از طرف نیاما بدجور به ا ،یجور 

  تاحساسا  گهیموضوع کارمه، و از طرف د یبراش چه کار کنم. از طرف دونمیگرفتار دل آرسام شده. نم
  که من عاشقش بودم. یدختر 

  بود. یدر به خودم اومدم و سرمو بلند کردم. محتشم یصدا با

 و گفت .  زمی سمت م اومد

  حاضره. ییقربان اتاق بازجو -یمحتشم

 ؟  یدیبابام،فهم  ینفهمه، حت یز ی موضوع چ  نیاز ا یبلند شدم و گفتم: کس یصندل یوحوصله از ر یب

موضوع رو با   نیقربان، اما بهتره ا دیگفت: نگران نباش میرفت  یم  ییکه به سمت اتاق بازجو یدرحال 
  باالست.  یلیخ  سکشیر د،یبزار ونی پدرتون در م

  .ستین ی. فعال خبر گمیو گفتم: وقتش که برسه، به اونم م ستادمیا اتاق یروبرو

رفتم و خم شدم و به سه پسر   ز ی م یدر و بست . روبرو یاتاق و باز کردم و داخل رفتم و محتشم در
  بشه.  یکه خودم کوکشون کردم تا نقشم عمل ییآدما ر،محسن،همونی،امیروبروم نگاه کردم. عل

  نیا ری که در غ  دیدون یم د؟ی کن یموافقت م شنهادمیپ نیا اوقتتون تمومه. ب  ون،یخوب آقا -من
  ده سال حبس براتون بزنم، مگه نه؟ تونمیصورت، م

با  یخوا یکه از ما م  یکار  نی پسر نسبتا تپل به حرف اومد و با ترس گفت: اما ا یاونا،عل  نیب از
 که. میستیبلد ن  سارویکنه. ما کار پل یم یجونمون باز 

 صحبت کرد. ریدفعه ام نیا

  شه؟یکار از حبسمون کم م نیبا ا میدر ضمن، از کجا بدون -ریام

 .  نیکه مارو بکش  نیخوا یم یراست  یباالست. راست یل یخ  سکشیقبول کنم،ر تونمیمن نم  -محسن
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  شنهادمیپ دار، براشون قائل شدم.   سکیر  یشنهادیکم شدن حبسشون پ یقراره که برا نیاز ا موضوع
سه   نیگذره. ا یم  زایبفرستم تا بفهمم درون اون عمارت چه چ  نیهر سه تاشونو به عمارت شاه نکهیا

 .  ارمیسر در ب  یخوام بفرستم تا از همه چ یتا هم به عنوان نگهبان م

.  میشما محافظت کناز  میتون ی خوب م یلی و خ میسی ما پل  دینگران نباش  کردم و گفتم:  یبه عل  رو
  .نیانجام بد یکارتون رو به درست دیاگر بتون ادینم  شیپ  یمشکل

 ؟ یحرفم بزنم، اوک ری که بخوام ز ستم یاصل و نشون ن یآدم ب  سم،یپل  کیکردم و گفتم: من  ری به ام رو

جا بهت کار   چیه یحبس،بعد از آزاد یاما به عالوه  ،ی ل یبه محسن نگاه کردم و گفتم: هر طور ما و
 ندارم . یکه من حرف  ی. دوست دار شهیداده نم

خواستن بکنن قابل بخشش   یکه م یبهشون نگاه کردم. هرچند کار  نهیو دست به س ستادمیا صاف
  دو نشون بزنم. ریت  کیبا  تونمیم ینجور یا یول  ست،ین

  کنم. یبه حرف اومدند و جفتشون با هم گفتند: من قبول م ری و ام یعل

 یبارم بهت گفتم، من م کی در ضمن  سوال نبر. ری ماجرا ز نیرو بعد ا تتیامه داد: شخصاد ریام
  از کارم نداشتم. یخواستم فقط عسل رو بترسونم، قصد بد

 ... دمیرس یم  ریزدم و گفتم: آره معلوم بود، اگه د  یپوزخند

گول زدن دخترا.  ک،ی. د یکرد یاشتباه بزرگ  دیدون یم ال،خودتونمیخیو گفتم: ب   دمیکش یپوف
  کردن اونا. تیکردن اونا و چهار اذ هوشی.سه، دادن الکل به دخترا و ب یدو،جشن به اون مزخرف

  د؟یکن  یباور نم م،چرایکار به دخترا نداشت چیبا ترس گفت:جناب سروان، ما ه یعل

  به یکه بخوام موضوع ستیگفتم: چون پروندتون اونقدرا هم پاک ن تی خم شدمو با عصبان  دوباره
 د؟ینکرد هوششونی ب ن،باالخرهیبکن  نی خواست  ینم میرو باور کنم. هر کار  یمهم نیا

 . دیرو داد زدم که رنگ هر سه شون پر یرو آخر  کهیت نیا

  .دمیرو د ی اومدم و مقابل در، محتشم رونی خراب از اتاق ب یاعصاب  با

  .میچه کار کن  مین یرو فعال ببر سلولشون، تا بعدا بب نایا -من
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  شدم. یکرد و داشتم منفجر م یگفت و من هم به اتاقم رفتم. هنوزم سرم درد م  یچشم یمحتشم

نشستم  یصندل  ینه ؟ بعد هم رو  ای شمیدرمون م نمی قرص سر درد خوردم تا بب  کیرفتم و  زی م سمت
  و سرمو روش گذاشتم.

 و... فتهی ب  یاتفاف کیبخواد  نکه یبه سراغم اومد. مثل ا یبد یدلشوره  هوی

گرد   یکار شوکه شدم و با تعجب و چشما نیاز سربازا داخل اومد. از ا یکیبلند باز شد و  یبا صدا در
  نگاه کردم. بهش

 باشه.  ده یتا اتاق منو دو نکهی. مثل ا  زدی به رو نداشت و نفس نفس م یخودش هم رنگ   چارهیب

 قربان، جناب سروان... دیشمرده شمرده گفت: ببخش  زد،یکه نفس نفس م  یطور  همون

  ی کیکنارش نشسته بودند و  گهیقطع کردم و به سرعت سمت اتاق بابام رفتم. چند تا سرباز د  حرفشو
  داد. یم  یداشت بهش مالش قلب گه،ید یاز سربازا

به رو نداشت. سرباز رو   یرنگ  و دیچ ی پ یم  نگاه کردم، از درد به خودش سرش رفتم و به صورتش یرو
که قلبش وجود داشت فشار وارد   یی نش،جایگذاشتم و به س گهیهم د یکنار زدم و دو تا دستام رو رو

 کردم. در همون حالت هم گفتم . یم

 . ارهیب بره آب یک ی -من

ش و باال  شد و بابا بهتر شد. نشستم کنار کارو تکرار کردم که باالخره بال رفع نیپونزده بار ا بایتقر
به زور   یکه خورد نفس  یکردم. کم کیگرفتم و به لبش نزد یآب رو از دست محتشم وانیآوردمش. ل 

  کرد. یش یو آخ دیکش ی قیعم

و   میباهم سمت تختش برد ییگفتم در و ببنده. بعد دوتا یکردم و به محتشم  رونی از اتاق ب سربازارو
  .نهیبش  میکمک کرد

 ؟ یگفتم: بابا خوب ینگران  با

 و گفت:خوبم پسرم.   دیبه روش کش یدست
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رفت و نشست.   یبابا هم بهتر شد. از جاس بلند شد و سمت صندل  تی شد و وضع اوضاع نرمال یکم
 مهربون بابا نگاه کردم.  ی افهیکاناپه نشستم و به ق یمنم رفتم رو

شده بود. منم  دیسف خیتر شده بود و تمام موهاش از ب   ریآرسام، هزار سال پ  یگمراه بعد از   بابا
  .ادیمجرم در ب  یکیسروان،  یکردم، از خانواده  یفکرشو نم   چوقتیطور، ه  نیهم

خسته  ؟یکارات بردار  نیدست از ا یخوا  یم یک ؟یخودت و ما چه کار کرد  یآرسام با زندگ آخ
 داداش؟ ینشد

 به خودم اومدم.  زمی حرف سامان خان،پدر عز با

  ؟ یاز آرسام ندار  یخبر   -خان سامان

 تکون دادم و گفتم: فعال نه. یسر 

  ترسم.  یم ندشیکشه. از آ یپسر از آخر منو م  نیکرد و گفت: ا یپوف

 . ادیزدم و گفتم: نگران نباش بابا، باالخره سر عقل م  یکمرنگ  لبخند

تا    یدونیبشه؟ م مونیکه بخواد پش هیدنیکدوم جرمش بخش  ده؟ی: چه فارو پا انداخت و جواب داد پا
 االن چند تا دختر رو بدبخت کرده؟ 

 کرد.  ینم ی. خودش که کار دهیم لی تحو نیآرسام فقط طعمه ها رو به شاه -من

اونم تو بدبخت شدن   گه،ید کهیهم شر  یعوض  نیزد و گفت: از کجا معلوم؟ باالخره با شاه  یپوزخند
بدنشون فروخته    یاگه تمام اعضا  اد،یبه سرشون م ییاگه بال شن،ی. اگه دخترا فروخته مکهیردخترا ش 

  رو ببخشه؟ یآدم پست نیهمچ تونهیم یهمه و همه مربوط به اونه. حاال تو بگو ک شه،یم

اونو از    میتونیم ی. چه جور ستیجرم قابل بخشش ن  نیانداختم. حق داشت، واقعا ا نیی پا سرمو
شدنش وجود نداره، با چه    زیتم یبرا یراه گهید یوقت تا ته داخلش رفته ؛ یوقت  میگرداب نجات بد

  م؟یپاکش کن میتونیم یز یچ

  نجاتش بدم. دمیبشه، قول م مونیکنم. اگه پش یم  ینجات آرسام هرکار  یگفتم: من برا آروم
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  ییکه خودم بزرگش کردم به چه جاها یگفت: اوضاع مارو باش، پسر  یزد و با ناراحت یلبخند  بابا
 .دهیرس

 نمونده. گهی د زی چ شه،یها تموم م  یکی تار نیجام بلند شدم و گفتم: باالخره ا از

 نگفت و من هم با سر درد به اتاقم رفتم. یز یچ اونم

زنگ خورد. به مخاطب که نگاه کردم ابروهامو باال انداختم و  میگوش هویگذشت که  یساعت چند
 جواب دادم.

 . یخسته نباش  ؟یالو، سالم پسرم خوب  -عسل( ی)بابادیرش

 ن؟ یداشت ی. باز ممنون، جانم کار ستمی ممنون بد ن یل یجواب دادم:سالم خ  مهربون

 ست؟ شما  شیهنوز، پ ومدهیخواستم بگم عسل خونه ن  یم ست،فقطین  یز ینه چ -د یرش

  رفته باشه؟ تونهیکجا م ؟ یچ یعنیشدم و به ساعت نگاه کردم. ساعت دو ظهر بود.  بلند

 . دیدنبالش نگران نباش  رمیکردم و گفتم: احتماال هنوز مدرسست، االن م یپوف

خواستم   یزدم. نم  به شما زنگ  نیهم یباشه پسرم، عسلم رو به تو سپردما نگرانش شدم برا -د یرش
 شرمنده. گهیسوال ببرم د ری کارتون رو ز

 . دینگران نباش د؟یزن  یم  هیحرفا چ نیکردم گفتم: نه بابا ا یکه کاپشنمو تنم م یحال  در

عسل روندم   یرفتم. بالفاصله به سمت مدرسه   نگیو من هم به سمت پارک میقطع کرد وی گوش خالصه
  بودند. ستادهیا یتر سر سوپر و سر کوچه نگه داشتم. خلوت بود و فقط چند تا دخ

از عسل نبود. سمت مدرسه   یکردم. دور و بر رو نگاه کردم اما اثر  شدم و قفلش ادهی پ نیداخل ماش  از
 رو پر کرده بودند. اطیح  یمتفاوت، گوشه کنارا فرمیونی با   یبعد فتی. شرفتم اطیرفتم و به داخل ح 

به   یچند روزم حال نینه حالش بد شده باشه؟ ادختر؟ نک نیشدم. کجا رفته ا یم  وونهیداشتم د گهید
انقدر روش   دونستمیکردم. نم  فی رو تعر  یکردم که براش همه چ یچه اشتباه  ایخدا یرو نداشت. وا

 .زارهیم  ریتاث
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  نیکردم. سوار ماش  یدوباره به اطراف کوچه نگاه م میجور   نیرفتم، هم نمیو به سمت ماش برگشتم
  اما بازم پارک هم خلوت بود.  شدم و از قسمت پارک رفتم. احتمال دادم حتما اونجا رفته...

برداشتم و  ویکرد. از آخر گوش یم  وونمیشد. دلشورم دوباره سر باز زد و داشت د شتریدردم ب  سر
 شمارش رو گرفتم 

 باشد.   یمورد نظر خاموش م مشترک﹉

  یبدم؟ نکنه اتفاق  یده. حاال من جواب باباشو چکاراش حرصم ب نیبا ا دیهمش با ،یلعنت اه
 افتاده؟ نکنه...  براش

 که به ذهنم اومد، بدنم به لرزش افتاد. امکان نداره، امکان نداره... یفکر  با

 **عسل

شده بود  ر ی کردم که در حال مرگ بودم. اشکام سراز ی. چنان سرفه مدمیاز خواب پر دیشد یسرفه  با
که بهتر شدم به خودم    یکه کنارم بود، تر کردم. کم یآب وانیکردم. گلومو با ل  یسرفه م  یجور  نیو هم

 اومدم و به اطرافم نگاه کردم. 

  بود. دیهم سف وار یبود و رنگ د  کیتار مهین  کیاتاق نسبتا کوچ کیبودم. اطرافم  تخت نشسته یرو

 یهمه چ  یدادم نشسته پ حی جتر  نیهم یرفت. برا یم جیتخت بلند شم اما سرم گ  یاز رو خواستم
  .رمی رو بگ

 نجا؟ یمنو آورده ا ی کنم؟ ک  یچه کار م نجایکجاست؟ من ا نجایا

 به مغزم فشار آوردم و... یکم

شده   هوشی ب یهوش ی بار دوم به خاطر ماده ب یاز وحشت لرزم گرفته بود که حد نداشت. برا چنان
 بکنه؟  نکارویخواسته با من ا یم ی دفعه ک نیبودم. اما ا

  از پشت قفل کرده بودند؟  یعنیزور از جام بلند شدم و سمت در رفتم. هر کار کردم باز نشد.  به

  به جون خودت خسته شدم. ا،یآورد ری رو ندارم. تو هم ما رو گ گهیاتفاق د یحوصله  ا،یخدا یوا
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 .دمیداد کش دمو یدستم به در کوب  با

برم خونه.  خوامید،م یدر و باز کن دیای آخه؟ ب دیچه کار دار! شما با من  ایلعنت دیدر رو باز کن  ،یآها-
 گفتم.  دیدرو باز کن نیای ب ن؟یبا شمام ها ! کر شد یآها

بودم اما   ی . خسته که شدم،سکوت کردم. منتظر عکس العملدمیکوب  یگفتمو به در م یم ینجور یهم
 نبود. یانگار نه انگار، خبر 

  ی؟ شما کارو زندگ  دیکدوم قبرستون رفت ا یر و داد زدم: روانبه د دمیشده بود. با پام کوب  زی لبر صبرم
 که من بدبخت فلک زده رو...  دیندار

در قطع شد. عقب عقب رفتم و به باز شدن در نگاه کردم. در که باز شد دو تا آدم غول  یبا صدا حرفم
کردم و به  شتریدروغ گفتم ! قدمامو به سمت عقب ب دم،ی. بگم نترسدمی ترسناک مقابلم د کریپ

 جفتشون نگاه کردم. 

  نشیس  یرو  یخالکوب یاز گوشاشون حلقه داشت. سمت چپ  یک یداشتند و  یبدن غول تشن کی
 یداشت که حوصله  بیغر بیعج   یخالکوب کیهم کنار گردنش  یکیداشت. عکس اژدها بود. اون 

 نگاه کردن رو نداشتم. قیدق

  ؟یدی صداتو ببر فهم ؟یکش  یخشنش گفت: چته جوجه، چرا هوار م  یبا صدا ییمرد اژدها هوی

 داشت گفتم. که ته صدام ترس یجمله رو بگه تا مثل بمب منفجر بشم. در حال   نیبود ا یکاف

اصال از کدوم   ؟یکن  یم یکه به من امر و نه یهست یتو ک  ؟یدیبا من درست حرف بزن فهم -
 برم وگرنه... دید،بزاریآشغاال ولم کن هیدردتون چ د؟یکه سر من خراب شد دینازل شد یقبرستون 

که نفس   یو به سرعت پشت تخت رفتم. در حال  ختی ر یسمتم گذاشت، دلم هر  به یقدم شی کنار
 یکن. به خدا از هست تی حد و مرزت رو رعا شعور،یب  ای گفتم: جلو ن یبلند یزدم با صدا ینفس م 

  ؟ید یکنم فهم  یمحوت م 

که فاصلش تا هفت قدم به من بود،   یکی نی. ادندیجمله رو که گفتم جفتشون بلند بلند خند  نیا
  رو تو حلقش بکنم خفه بشه.  زیم یواست آباجور روخ یکه دلم م دیخند  یم یجور 
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با   نایاومد. آخه ا یم رونیب  شیاومد و از گوشامم آت  یم  خوردم که از سرم بخار در  یحرص م چنان
  ن،یما رو بب یخدا زندگ یقراره روبرو بشم و خودم خبر ندارم ؟ ا ییمن چه کار داشتند؟ باز با چه آدما

 از رمان هم بد تر شده !

  یلیخ ،ی(، گفت: وانه یگرم بش  نی به زم  یکه ته صداش هنوز خنده داشت،)اله  یدر حال ییاژدها مرد
کرد( و بعد   یجوجه اعتماد به سقفش انقدر باال باشه.) به من نگاه کی دمی باحال بود. تا حاال ند

 ؟ یمحو کن یست ما رو از ه یتون ی م یجثه، چطور  نیادامه داد: من موندم با ا

نگاه نکردم. دوباره   شمیدوباره به سمتم قدم برداشت. بالفاصله آباجورو برداشتم و به خوشگل یکی نیا
  یبرم، به جون خودم کار  دیولم کن ؟یکر   ای یخر   ؟یفهم  ینم ا،یجلو ن  گمیبا ترس گفتم: دارم بهت م

  ن؟ید یفهم د،یبش مونیکارتون پش نیکنم از ا یم

آروم آروم به سمتم اومد و بالفاصله بازوم رو محکم گرفت که   یکی  نیخندشون اوج گرفت. ا  دوباره
 آباجور از دستم افتاد و شکست. 

  یبرا یخوشگل بود، ول  یلیجور شکستنش بود.)خ نیشکست، بهتر از ا یگنده بک م نیتو سر ا یآخ
  ( می ش  یخارج م یکردنش از بحث اصل  فیتوص

  یبا وجود دردم آخ نم یکرد. اما من حت یگرفته بود و بهش فشار وارد م  بازومو محکم ایروان  مثل
  کوچولو خانم جلو بزنه و برنده بشه.هه. نیاز ا تونهیکرده م گفتم تا از غرورم کم نشه. فکر

 یبا صدا یمدل  نیحس کردم االنه که کال دستم قطع بشه. هم گهیبه بازوم وارد کرد و د یشتر یب فشار
  یخوا ی؛ بعد م  یستین  یچیکه در برابر ما ه یا زهیپ زهی کوچولو، انقدر ر نی خشن و خندش گفت: بب

 هان؟ کنجکاو شدم. یمحو کن  یما رو از هست یچه جور 

بود که زشت به   یممکن بود. تنها راهم اصول ریخواستم از فشار دستاش آزاد بشم، اما غ  ادیتالش ز با
شق کردم، اون گنده  ضرب  رو یک ی نیا میری راه بود. خب گ  نیدنم بهترآزاد ش ی اما برا د،یرس  ینظر م
من چه کار   ایاخد یاتاق چه خبره؟ وا نیاز ا رونیکنم؟ اصال ب ستیسر به ن ی رو چه جور  گهیبک د
 کنم؟

بر   یفکر  کی رونی ب یکنم. حاال برا یاون گنده بک رو ضربه شق م رم،یگ یرو گاز م   یکی نیا آهان
 رسونه.  یخدا کمک م شویاحمقا عبور کنم،بق  نیا ی. فعال بهتره از مرحله گهید دارمیم
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تو صورتش   نگاه کردم. آب دهانم رو شی بهم زن مشک حال  یبه خودم اومدم و چشما  گشیفشار د با
 ولم کن، ولم کن...! گمیانداختم و گفتم: دارم بهت م 

کرد،با حرص گفت:   یم  زیآب دهانم تمکه صورتشو از  یبازم افاقه نکرد و در حال  دمیکه داد کش سرش
  کن. یقشنگت خداحافظ  یبا زندگ دست،یفا یکوچولو، اما تقال ب یدیکارتو پس م نیحساب ا

نگاه کردم که ور و ور   یکیاومد. به اون  یداشت در م گهیخونم به جوش اومده بود. اشکمم د گهید
  کرد. یداشت با خنده ما رو نگاه م

رو   یکه داشتم دست ییاز دستتون راحت بشم. با تمام حرص و قوا ن،منیهمتون منفجر ش یاله آخ
  گاز گرفتم. که بازوم رو به حصار خودش در آورده بود

با خشم    یکی آزاد شد. اون  قوا شد و حصار دستاش یکه گرفتم، ب یگندش در برابر گاز  کلی همون ه با
 سمتم اومد و زمزمه کرد.

  ؟ی فسقل یچه کار کرد -

تونستم فرار کنم.   یکه در باز بود و من م ییبه اونور اتاق رفتم. جا گهیرفتم و از سمت د تخت یباال
 فرصت استفاده کردم و...  نیحواسش پرت اون آشغال شد و منم از ا ییمرد اژدها

چند  یشکل بزرگ، دارا یل یسالن مستط کیچند تا در بسته مواجهه شدم.  اومدم،با رونی اتاق که ب از
قد بود که با  تمام یپنجره  کی ته سالن،  بود. سمت چپ،  یه معلوم نبود پشتش  چک یتا در چوب 

که به   یینرده داشت و پله ها کی شده بود. سمت راست سالن هم  نییکوتاه تز  دیسف یپرده  کی
  شد. یختم م  نییپا

 قفله کردم. در بود و دو   یرو دیاون آشغاال بستم. از شانس خوشگلم کل یخودم اومدم و در اتاقو رو به

سالن معلوم نبود چه   نییبود،پا دای که پ ییبرگشتم و به چپ و راست سالن نگاه کردم. از اونجا  دوباره
 هم وجود داشت.  گهیراه د کیخبر بود و از قرار معلوم هم سمت چپ سالن  

 خودت بهم بگو؟  ایاز کدوم ور برم؟ خدا حاال

 . دمیاون اعجوبه ها باال پر یصدا با
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 کیصد من  یسر راهم قرار گرفته. به حرفا گهیخدا ! قلبم اومد تو دهنم. فکر کردم آشغال د یوا
  نکردم و از فرصت استفاده کردم. یقازشون توجه 

 نیبه چشمم خورد. اما ا گهید یدو راه کی  دم،یکه رس ی. هنگام دیمنو به سمت چپ سالن کش پاهام
در بزرگ   کی اومد . سمت راست سالن،  یبه چشم نم  یز یبود و چ کیراه تار نیادفعه سمت چپ 

 داشت.  ییطال

 اولم، سمت در بزرگ رفتم.  یبه جا یکرد،بعد نگاه کوتاه یولم نم یکه بازم کنجکاو یی جا از

 باشه؟ تونهیم یشده چ  نییدر خوشگل و تز نیپشت ا یعنی . دمیبه در کش یدست

و به سمت خودم هل   دمیکش یق ی پر از الماس رفت، نفس عم ینقره ا یها رهیبه سمت دستگ دستم
 دادم.

  کهیهم از شانس خوشگلم در باز شد. آروم به داخل رفتم و در رو هم پشت سرم بستم. به در ت باز
 دادم و به اطرافم نگاه کردم. 

  از فرط تعجب باز مونده بود. دهنم

  مهین ا یاونا پر از ِبِشر پر و  یبزرگ که رو  زی بود. چند تا م  بیو غر  بیعج یپر از دستگاه ها  اطرافم
 وجود داشت، به همراه چند تا کاغذ و قلم و...  یرنگ  یخال

بود. با   یخال کیچند تا سرنگ بزرگ و کوچ  ،یچوب یتخته ا ینگاه کردم. رو شتریجلوتر رفتم و ب  یکم
 یشد. از بس با ناخونام به کف دستم فشار آورده بودم که م یخال یز یچ کیاونا ته دلم  دنید

 شده.  یزخم  زمی ت یبه خاطر ناخونا دمیکه به دستم انداختم، د یسوخت. نگاه 

که انقدر مجذوب  رونشیانداختم و دوباره با تعجب به دم و دستگاه ها نگاه کردم. نه به ب دستمو
 . دهیزاتش سکته ممجه  نیکه آدمو با ا داخلش نیکننده بود، نه به ا

  نایبشه؟ سرپرست ا ی! قراره چ  ایخدا یخوان آخه؟ وا  یم یاز جون من چ  نایا نجا؟یمنو آورده ا یک
  کنن؟ یدستگاها چه کار م  نیاصال با ا ه؟یک
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  دیمخم سوت کش گه،یبه زبون د یشدم. نوشته ا  رهیبود خ زیم یکه رو یخم کردم و به کاغذ سرمو
 کیاون   یاومد. رو رونیب گهیبرگه د کی رشیبرگه رو جابجا کردم که از ز بخونمش.  تونستمینم

 انسان... کیاز بدن  مهینصف ن یبود. طراح  یطراح

 .شمیدارم خل م گهیپوف... د ده؟ ینشون م ویچ یطراح نیا ؟یچ یعنی نیا

تر از وسط اتاق بود، چون  کی ته، تار نی. ادمیرس بی و غر بیقدم گذاشتم تا به ته اتاق عج  شتریب
  رهیسقف به صورت دا یبود که رو  ینداشت که روشنش کنه. همون وسط اتاق به خاطر پنجره ا ینور 

 بود، کل اتاقو روشن نکرده بود. کی کوچ نکهینصب شده بود. به خاطر ا ،یا

دادم پرت شدم به  هیشدم. اما تا تک میگوشه قا کی  عیو سر دیدر که اومد قلبم تو دهنم پر یصدا
 !هیدونستم چ یکه خودم هم نم  یسمت

 میدونستم چه کار کنم ! از طرف یافتادم، تموم بدنم کوفته شده بود و از درد نم رانهیغافلگ چون
 . دمیهمون مردا رو شن  ینا آشنا و صدا ییصداها

دادم.  یودم و به حرفاشون گوش مکه افتاده بودم، کز کرده ب ییدهنمو گرفته بودمو همون جا یجلو
  گشتند. یدنبال من م

خوب تونست بره رو اعصابم، هوف    زشی ر یگفت: با اون جثه  یاومد که م یم  ییمرد اژدها یصدا
 دونستم چه کارش کنم. یاگه به خاطر خان نبود، م

 کیته. عمار نی . اطراف هممیکن  داشیپ دیبا اصر،ی -که منو گرفته بود، صداش اومد.  ییعوض مرد
 حس کرد. ی دستمو گاز گرفت که تموم بدنم رو ب یجور 

 نا آشنا.  ییتو سرش بزنه و صدا یک ی نکهیاومد، مثل ا یبد یضربه  کیکه  دیخند ییاژدها مرد

اون رو   د؟ یدیفهم دیکن تشیاذ  دیکن ی. غلط هم مدیکن داشیو پ دیبگرد د،یاحمقا انقدر ور ور نکن  -
 چشمم. یاز جلو دیو بس. حاال گم ش میبد لی خان تحو  نیفقط به شاه د،یبا

 . میگفتند: چشم پرفسور. ما رفت ایعوض  جفت

بدتر از آرسام)شنل پوش( رو   یماجرا کیاز  یحرفا گواه  نیتو مخم اومد. ا یبدتر  یحرفا سواال نیا با
  یکجا؟ نکنه م ییماجرا یکارا نیخواب باشه. من کجا و ا  کیهمه  نایخواد ا یداشت. راستش دلم م 
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داده؟   یه میکه آرسام دخترا رو بهشون هد نییآدما نایخوان منم بکشن؟...اصال...اصال نکنه که ا
 آورده؟  نجایخود آرسام منو ا یعنی...ی عنیاومدم؟... نجایمن ا یاما...اما...چه جور 

من   ایخ، خدا...آگهیبود د نایهم ن یآرت یسوخت. معلومه که کار خودشه، حرفا  میاز شدت بدبخت قلبم
 بشم که...که... یاما درست نبود عاشق کس ام،یسرنوشتم کنار م  نیبا ا

داد. آروم و با درد بلند شدم و از همون گوشه به اطراف نگاه   یبودن رو م یاتاق نشون از خال سکوت
آشنا   یدهنم گرفته شد و با جفت چشم توس یجلو همیکه  دمیکش یق ینفس عم نبود. یکردم. آره کس 

 هه شدم. مواج

  نگو ! یچ یه س،ی شد و آروم دم گوشم گفت: ه ک یبهم نزد شتریب  یکم

از  یدارم، اما ذره ا یدهنت بر م یتکون دادم، که دوباره گفت: دستمم االن از جلو  یترس سر  با
 ؟ یدی. فهمادیزبونت حرف در نم 

که نفس    یدهنم برداشت. گلومو گرفتم و درحال یاز اجبار سرمو تکون دادم که دستشو از جلو بازم
 کردم.  بود، نگاه من شی پ نجا،یزدم، به آرسام که االن ا ینفس م 

...کاش االن نجات  ارنیبه سرم ب   ییبال یقراره چ  دونمیخبر ندارم و نم   یچی...از هارمیدارم کم م گهید
 خوام.  یخدا، نم  رمی خوام بم ی. نمدمیم  حیرفتن و به موندن ترج   یابزار  نیچهم  دنیکنم...با د دایپ

 .زهی اشک از چشمام بر یتو دلم لونه کرد و باعث شد قطره ا  یبزرگ غم

که   رمی...چقدر حق دمیدرست د افشویبرام کرده، نه ق  یکار  شدم که نه یآدم یوابسته  بده، چقدر
 تموم مدت منو سرکار گذاشته،چقدر احمقم.  دمینفهم

 میداشت بیو غر  بیعج   یجا کیاز  .دیخوندم که دستمو کش ی خودم روضه م یتو دلم برا  ینجور یهم
کم اتفاق   یل یخ  نجایکه فکر کنم رفت و آمد به ا ک،ی تار کی سالن تنگ و تار کی. میکرد یعبور م 

  .فتهیم

  ع،یهمه سوال و فجا نیمنم از شدت ا کشوند. یمثل کش شلوار منو دنبال خودش م ینطور یهم
 قدرت حرف زدن نداشتم. گهید



 نبرد عشق عسلی 

128 
 

گذاشت و به   وارید یو دستمو ول کرد. جلوتر رفت و دو تا دستاشو رو ستادیا می دیکه رس وارید کی به
با    یباز شد و اتاق وارید هویدرست شده بود که  یچطور   دونمیجالب بود، نم  یل ی. خدیسمت چپ کش 

  شد. انینما دیو سف یدکور مشک

 داخل. ایجلوتر رفت و بعد گفت: زود ب  خودش

به حالت اول  وارویبه حرفش گوش دادم و به داخل اتاق رفتم. اونم دوباره د یحرف چیه بدون
جالب بود برام !    یلی کتاب که بهش وصل بود وجود داشت. خ یقفسه  کی  وارید یبرگردوند. جلو

 بودم.  دهیند یز یچ  نیچون تا حاال همچ

داشتم و خودم خبر نداشتم. موهام  ی. چه وضع خرابدمید نهییگرد کردم که خودمو تو آ عقب
  شده بود. اهیو س  یاومده بود و شنلمم خاک رونیمغنعه ب ری از ز ینجور یهم

کرد. برگشتم و بهش نگاه   یچشمم بهش خورد که پشتم قرار گرفته بود و بهم نگاه م نهییداخل آ از
  نداشتم. گهی. قدرت حرف زدن دشدیکردم. خواستم زبون باز کنم اما نم

تخت نشست. کالهش رو از   ی مقابلم عبور کرد و سمت در رفت. قفلش کرد و بعد برگشت و رو از
  که تموم مدت به انتظار برداشتنش بودم رو باز کرد. یسرش برداشت و بعد هم شال یرو

مرد   نیپشت همچ  نکهیکنم، اما از ا فیتوص دمیرو د شی که چهره واقع یلحظه ا تونمینم
 . دمیعذاب کش یو خطرناک نشسته، کل کی مرد تار کی،یپی خوشت

  تونمیزدم،هنوزم نم یحرف  نیو همچ  دمید که بار اول عکسش رو یباور کنم...همون طور وقت تونمینم
 باور کنم. 

سست به سمتش رفتم و کامل نگاهش کردم. سرشو بلند کرد و اونم بهم نگاه کرد. با اون   یبدن  با
  دیباشم. با  فیضع  دیاما من نبا ؛ اره یخودش در ب  یسلطه  ریرو ز یتونست دختر   یچشماش، حتما م

 مجموعه باشم. نیقهرمان ا یشروع شده، هم باز  یاز احساسم بگذرم و حاال که به قول خودش باز 

 ؟یداد یهمه مدت منو باز  نیزبون باز کردم و گفتم: چرا ا باالخره
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خوش جذبش   ی کهی تخت انداخت. بدن چهار ت یزد و بلند شد.شنلشو به کل در آورد و رو  یپوزخند
 یدنایشده بود. با صداش از د  یوسط لباسش طراح ی ش یآت A د و بو یمشک لباسش بود. انینما
 دست برداشتم و به حرفش گوش سپردم . یالک

داره شروع   یمن بهت گفته بودم، باز  ؟یپرس  یدوباره ازم م ،یدون یم ویهمه چ یچرا وقت -آرسام
 . مگه نه؟ شهیم

 فظمو گوش ندم؟ محا  ن،یآرت یحرفا یدار بهش نگاه کردم و گفتم: پس چرا بهم گفت بغض

 صورتش انداخت .   شیبه ته ر یدست

بود که  ن ی.فقط تنها تفاوتش ازدی که با اون عکس مو نم یچهره ا جزء صورتشو نگاه کردم.  به جزء
آهن  کی خاص داره.   ییرایگ ک یتر از اون روز شده. مخصوصا چشماش که حاال  ن یصورتش دلنش

 کشونه.  یکنه و منو به سمت خودش م یکه بدنمو سست م ییربا

  شیشونی پ  یرو یکه مقدار  ختشیبهم ر یفوق العادش که مردونه ترش کرده بود.موها شیر ته
 ... رایو گ  یتوس یدست نخورده و دوباره،چشما یمشک ییبود. ابروها ختهیر

 برگشتم.  فیحالت توص از

 راحت تر بتونم بهت نفوذ کنم. نکهیا یبرا  -آرسام

  یچقدر م  دونهی. مگه خودش دل نداره؟ نمزدی حرفو بهم م نیو راحت ا رانهیچقدر حق شکست. قلبم
 . برهی شکستن لذت م نیو از ا دونهی م  دمیشا  ای دونه،یشکنم با حرفاش؟ حتما نم

کرد خودش بود.پس واقعا از   دمیبدون شنل، جلومو گرفت و تهد شیکه چند ماه پ میاون کس پس
فرا   زمان شکستن خودش یک  یول .برهی لذت م شن،یکه عاشقش م  ییشکستن و خورد شدن دخترا

 رسه؟ یم

  ؟یبد هیو منو به خان بزرگتون هد  ینفوذ کن -من

 . قتهیحق نهیبهت زده ع نی که آرت ییطوره. حرفا نیپوزخند زد و گفت: آره هم دوباره

 .قتهیخود حق  -من
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  نجایکردم انقدر ساده بتونم ا یرحمانه گفت: فکر نم  یاهام کوتاه کرد و به چشمام زل زد.ب ب  فاصلشو
 ادیکنم. بهت گفتم ز  یشدم. بهت گفتم زبونتو کوتاه م تی به خاطرت اذ ی . اما بدون، کلارمتیب

االن نرم تر باهات   ،یرفت  یم شی که زدم، پ  ییحرفا نی. نگفتم؟ اگه بدون اینیب  ینکن، بد م  یفوضول
 رحمانه باهات برخورد کنم.  یب ینجور یا یخودت خواست  یکردم؛ ول یبرخورد م

 نکردم.  دایاومد: آقا ، خانومو پ یی(مرد اژدهااصر ی) یبه در خورد و بعد صدا یا تقه

 . ادیگذاشت و گفت: صدات در ن شی نیب یجلو انگشتشو

  رف زد.ح  یباز گذاشت و با اون عوض مه یسمت در رفت و ن  و

با من به  یتون یم ی. فکر کردیکن فیبهت نشون بدم تا ک   ییرحم   یب کیآرسام خان، یکرد فکر
  نیا روزیجنگم، تا پ یکه زود کنار بکشم. هر چقدر که بشه باهات م  ستمین یمن آدم  ؟یهدفت برس 

که  یی کشم. چون من از فکرا یتعلل کنم، خودمو م یذره ا نکهیداستان بشم. اگر باخت بدم، بدون ا
 ...ای نه با گناه و   رم،یبم  ینجور یا میترسم. راض  یسرم زده م هب

غذا  یتو اتاقم حبس بودم و فقط برا گذره . یاومدنم به عمارت بزرگ خالفکارا م یاز ماجرا یروز  چند
فقط ممنون و  شد،   یکه از زبونم خارج م ییرفت . تنها حرفا  یاومد و دوباره م ی م یخانم   کیخوردنم،

 حوصله ندارم، بود. 

هم ترس داشت.   دیعمارت خطرناک با نیتو ا دنی. از خواب دمیخواب  یم اری با استرس و هوش   شبا
 کنند. یم رتی خورد و خم  یالجثه که به راحت  میعظ  یمردا نینصف نگهبانا فقط مرد بودند.از ا

  ی. مدمشیند گهیرد و بدل شد، د نمونی که ب ییو حرفا  دم،یآرسام رو د یکه چهره  یاز اون روز  بعد
  و بتونم راحت رو احساسم پا بزارم. نمی و نب افشی تا ق گردوندمیاومد ها، اما من همش سرمو بر م

و از نگاه   رون،یو تماشا کردن نگهبانا از داخل اتاق،توسط پنجره به ب  الی و فکر و خ دنیاز خواب گهید
  م.کردن درخت و کوفت و زهر مار خسته شده بود

  یتنگ شده بود؛ دلم برا یعثمان نفهم و گوگول م،یدوست داشتن یمامان قشنگم، بابا یبرا یحساب  دلم
 دغدغه ها رو نداشتم تنگ شده. نیکه ا ییروزا یتنگ شده بود. دلم برا   میدوست داشتن یایرو
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متوجه نبود من   نینبرن.اصال خود آرت هیاز قض ییاونارو نرم کرده تا بو یچه جور  نیآرت ستین معلوم
 نشه؟! شهیمگه م زنمیم  هیحرفا چ نیشده؟ ا

 نیخواد منو از دست ا  یم یخواد منو نجات بده؟ چه جور  یم یجور  کنه؟چهیخب داره چه کار م  یول
 رسه.  یبه ذهنم نم  یمناسب  ی دهی،ایچه جور  کنمی فکر م یارازل اوباش نجاتم بده؟ هر چ

 ** نیآرت

نجات اون    یبرا  یدرست و حساب  ینقشه  کی یگذره و من همچنان در پ یاز نبود عسل م یروز  چند
به کل بهم   دم،اعصابمیرس یخان و اعضاش بودم ؛ اما هر وقت به بمب بست م یو آرسام، و نابود

  .ختمی ر یو اتاقمو مثل اعصابم بهم م ختیر یم

که  ییفرستم تا کارا یون به عمارت خان مجبران اشتباهش یو،برایکه اون سه عوض هیزمان امروز
 نیخدمتگذار چند )،یدست از پا خطا نکنن هم سرباز خاتم  نکهیا یبهشون گفتم رو انجام بدن. برا

ره و  ی روشون کار گذاشتم تا نقشم به نحو احسنت بگ رهیو غ  ابی رد نی( و همچن سیپل یاداره  یساله 
  دو نشون بزنم. رمیت  کیبا 

داره،  که ییقلب یمار یخواد با وجود ب  ینگفتم. دلم نم یچی موضوع هنوز هم به بابا ه نیمورد ا در
ازشون در   ییهم سپردم که صدا یسربازا و به خصوص محتشم  یبه باق نی . همچنفتهیبراش ب   یاتفاق

حاضرم   ز،ی زآوره اما واسه دو آدم ع سکیکار ارو انجام بدم. درسته ر یهمه  ییتا خودم به تنها اد،ین
عسل که محبوب و عشق   نیتره، و همچن زی بکنم.آرسام داداش اندرم،که برام از هرکس عز  یهر کار 

 منه.  یمخف

بودند.  ده یو اون سه نفر زودتر از من رس یشدم و به سرعت سمت قرار رفتم. محتشم  نیماش سوار
 بود. ستادهیکنارشون ا یهم با لباس معمول یخاتم 

نظام گرفتند و بعد   یو خاتم  یشدم و به سمت اونا رفتم. محتشم ادهی گذاشتم و بعد پ یکنار  نویماش
 رسن.   یم ای فرجام امروز هم از آنتال نیآمادست. شاه یگفت: قربان همه چ یمحتشم

که قراره بکنه،   یکار  نینگاه کردم. اخماش تو هم بود و معلوم بود که از ا ریتکون دادم و به ام یسر 
  یخوره عوض  یهاشون م افهیبفرستم. هم به ق  نارویا دی با ی. اما من هم از مجبور تس ین  یراض ادیز
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 یدلم م پره،راستش انقدر دلم از دستشون  شم؛یناراحت نم فته،یبراشون ب  م یباشن و هم اگه اتفاق
 خواد سه جفتشونو سنگسار کنم. 

 نگاه کردم و گفتم: لباساشون کجاست؟  یخاتم  به

 قربان.  نیپالستک نیبه دستش بود و باال گرفت و گفت: همشون داخل ا ی کیپالست

 . زهیری کل نقشمون بهم م ،یکوتاه کیکه با  دیخوبه. حواستونو جمع کن -

که تو از اونا   یجور   ؟یچ فتهیبرامون ب ی محسن جلو اومد و گفت: اگه اتفاق  ر،یو واگ ریهاگ نیا تو
 شن.از ما پست تر با کنمی م الیخ  ،یکرد فیتعر

بدنشونم  ی فروشه و اعضا یرو م  نکه،دخترایبا شما ا نیباال انداختم و گفتم: تنها تفاوت شاه   ابروهامو
 یرو مجازات بد  نیایاز پس کارتون بر ب  نیمثل شما رو که نتون  ییآدما ن، یا ری.در غکنهیاهدا م

سه تاتون،  اگه. نیانجام بد ی. پس به نفعتونه که اونجا کارتونو درست و حسابشهیبراتون قائل م
عمارت   یوارای. کل ددیزن  یحرف نم ییزای چ نیعنوان در مورد همچ  چیبه ه د،یرو شروع کرد  یکار  کی

 نیا  ری گیرحم تر از شما پ  یآدم ب  کیو فالن حرفا کار گذاشته شده. و  یمخف نیدم، دورب کیاز 
 .نیدیچند سال ند نیتو اکه  ارنی ازتون در م یچنان پدر  ت،ی ...هست.بالفاصله بعد مشکوکنوی دورب

 فهمن؟ ی کنم.اما اونا نم یم موی با ترس جلو اومد و گفت: من تمام سع  یعل

 بفهمن؟  ویچ -

 ...مییما از طرف شما  نکهیبا حرص گفت: ا ریام

  یرفتار م یداره که چه جور  یبه ظاهر شما بستگ  نی شلوارم گذاشتم و گفتم: ا  بیداخل ج دستمو
 من برم. گهی. خب ددیکن

 سپرم به شما، حواستون بهشون باشه.  ینگاه کردم و گفتم: کارارو م  یو خاتم یمحتشم به

به زنگ زدن و فالن حرفا   یاز ی. ن نینگاه کردم و ادامه دادم: مواظب خودتون باش یبه خاتم بعد
از   یکی هستن. میکه براتون به کار گذاشت  ینیو دورب  ابیرد ری گ یبچه ها شب و روز پ  ی هی. بقستین

به عسل   تنداره. حواس نیدورب  کدوم قسمتا گهیو م شهی هم که تو عمارته، باهاتون آشنا م ییبچه ها
 ؟ یدیهم باشه. فهم
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 کنم. ینم دتونیجمع آقا، نا ام  التونیتکون داد و گفت: خ یسر  یخاتم 

 سپرمتون به خدا.   یبروبچ م گهی. خب ددوارمیزدم و جواب دادم: ام نی غمگ یلبخند

بدم   یپدرو مادر عسل رو همگرم  دیروندم. با  نایعسل ا ی شدم و به سمت خونه  نی سوار ماش دوباره
کنم باعث و   ی همش فکر م . زارهیعذاب وجدان منو راحتم نم نیا راحت کارمو بکنم.  الی تا بتونم با خ

  و ماجرا رو بکشم.   اتفاق نیجور ا دیخودم با  نیهم یبرا اتفاقات خود منم.  نیا یبان

  ن، یشدم. بعد از قفل ماش ادهیکنار مزرعه پارک کردم و پ  نوی.ماشدمیبه مقصد رس قهیدق نیاز چند بعد
  پالتومو درست کردمو به سمت خونشون رفتم.

آقا نگاه کنم. اون دخترشو به من   دی رش  یتو چشما یدونستم چه جور  یبودم و نم  ستادهیدر ا یروبرو
 سپرده بود و من...نتونسته بودم کارمو درست انجام بدم. 

پسر نوجوون اومد و   ییو دردناک زنگ خونه رو زدم. بعد از مکث کوتاه صدا  دمیکش یق یعم  نفس
 بعد در و باز کرد. 

عسل   دا ی عثمان  یچهره  دنیداشت. با د  بهش یعسل،که شباهت خاص یداداش کوچولو  عثمان
 افتادم و دوباره غمم گرفت. 

 ؟یکرد دایخواهرمو پ  سه،یسالم کرد و گفت: سالم آقا پل یبا ناراحت عثمان

  و فقط جواب سالمشو دادم.  نییانداختم پا سرمو

 سالم عمو جون، بابا خونه است؟  -

  یاومد. انگار وجود عسل برا رونی ب یمرد شکست خورده ا ینگفت و رفت داخل و بعد از مدت یز یچ
  نیچند ییچهرش زرد شده بود و چشماش گود افتاده بود که گو ی. جور هیضرور یل یخونواده خ نیا

 . دهیشب بعد از نبودن عسل،زجر کش

سال از من بزرگ   نیکه چند یدر برابر مرد خودم رو یدونستم چجور  یخجالت زده بودم و نم   یلیخ
 جمع کنم.  به من اعتماد کرده،  نیتره و همچن

 چند روز.  نیا ی سوال تکرار  نیافتاده سالم کردم که جوابمو داد و همچن یشونه ا با
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 شد؟  یچ ؟یکرد دایدخترم رو پ -د یرش

 چند روز من.  نیا یجواب تکرار  و

 کنم.  ی. من تموم تالشمو مشهیم دایان شاهلل که پ  -

. انقدر آقا بود که دیکش ی غم زجر بد نیاز ا شد و دوباره قلب من شتری غم چشماش ب  دوباره
نگاه معصوم و خسته و نگرانش  ریز  تشویتونست عصبان یکرد و تا م  ینم  یسرم خال  تشویعصبان 

 کرد. یحبس م

 . یچه کار کن یخوا یم نمی داخل بب ای ب -د یرش

 مزاحم نباشم؟  -من

 . ایب  ،یست یکرد،گفت: ن یبه خونه م یو با دستش اشاره ا ستادی ا یکه کنار م یحال  در

داخل بره و من هم پشت   دی رفتم. منتظر موندم تا رش  داخل  ،یگفتن االیانداختم و با  نیی پا سرمو
  افتاد. ادمی با عسل  دارمیدوم د  یسرش رفتم؛ تا چشمم به مبل خورد، لحظه 

  یقع مادر عسل، خانم مو نینشستم که هم دیسمت مبل تک نفره رفتم و با اجازه رش اریعجز بس با
که سرم رو تکون    یاحترام بلند شدم و در حال حفظ یاومد. برا  رونیمهربون و نگران از راهرو اتاق، ب 

 دادم، سالم کردم.  یم

 ؟یکرد دا یجان؟ عسلمو پ تنیشد آر   یاومد گفت: چ ی که سمت ما م  ی سالممو داد و در حال جواب

انداختم که  نییسرمو پا یالت زده بودم. از ناتوانبهشون بدم، خج یتونستم خبر خوب  ینم  نکهیا از
 پر از غم به آشپزخونه رفت.  یاونم متوجه رفتارم شد و با کوه 

 دمیبهش انداختم که د ینگاه یچشم  ری من نشست. ز  یهم روبرو دیمبل نشستم و رش یرو  دوباره
 کرد دخترشو بهش برگردونم.  یکه التماسم م ییاز اون نگاها کنه؛ یاونم داره نگاهم م

  ؟یدختر منو نجات بد یخوا یم ی چه جور  ؟ی چه کار کن یخوا  یخب! م -د یرش
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 ینقشه ا  کینگاه نکنم، گفتم: امروز  کردم به چشماش ی م  یکه سع یبهم قفل کردم و در حال دستامو
  یعسل م  نجات یبره. به خدا قسم تالش خودمو برا ش یکه درست پ  دوارمیو ام  دمیبا همکارام کش

 . دمیاگه الزم باشه جون خودمو در راه نجات اون م یکنم. حت

گرد  یجاش بلند شد و اومد کنار من نشست. دستامو گرفت که تعجب کردم و با چشما از
 نگاهشکردم. 

خود   دونمی . ممیاز دستت عصبان نکهیکنم، نه ا یپسرم، من نه تو رو باز خواستت م نی عجز گفت: بب با
  یشده. من به دخترم اعتماد دارم و مطمئنم اتفاق بتیمص نیعسل کله شق بوده و خودش گرفتار چن 

 نیخونوادست،و تنها لبخند ا نیگاه ا هیدخترم که تنها تک  یپدرم و برا کیاما بازم   فته؛ی براش نم
االن  ییچه آدما نکهیا اد،یبه سرش م ییزایکنم اونجا داره چه چ یفکر م نکهیخونوادست، نگرانم. ا

من   ،یخوام تو جونتو به خاطر دخترم بد  یمن نم ؟یفهم ی. مدهیکنن، منو عذابم م یم تشیدارن اذ
 . یخوام تو تمام قدرت و تالشتو واسه نجاتش انجام بد یم

. شهیسختتون تموم م ییروزا نی باالخره ا  ن،یکزدم و لبخند زدم و گفتم: نگران نباش ینوازش دستشو
 قشنگ...  یانی . اونم با پاشهیاما باالخره تموم م طول بکشه دیشا

که تموم بشه. االن تنها   دوارمیآورد گفت: ام  یما م رو به سمت  ییچا ینیکه س یدر حال عسل مادر
 ما مهمه، برگشت عسله. یکه برا یز یچ

  یی که من فنجون چا یبرد و بعد سمت من آورد. بهم نگاه کرد و در حال  دیرو به سمت رش ییچا ینیس
عسل رو گرفتن، اما...اما فکرشو   نکهیکشم از ا یم یخودم چه عذاب دیدون  یداشتم گفتم: نم یرو بر م

 کنن. یکار  نیماه چن نیو بعد از چند ییهویکردم که بخوان انقدر  ینم

که عسل   یدونیذاب وجدان نداشته باش، خودتم معسل رفت کنار عثمان نشست و گفت: ع  مادر
 آورد. یدر م  یداد و کله شق باز  ی موقع به حرف ما گوش نم چیه

  یکار  ن یتنها باشه، چن نکهیا ینداشت و حتما برا یروز حال خوب  نیحال چند  نیدرسته، اما با ا -
 . رنشیگرفتن بگ میکردنو تصم بشی اونا تعق دیکرده؛ شا

 هم وجود داره؟  گهیکه دزد دخترا محسوب شده، فرد د ی آدم  نیبا تعجب گفت: اونا؟ مگه جز ا  دیرش
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  نی. پشت استین  دیکن یکه شما فکر م  یاون آدم یو گفتم: موضوع اصل  دمیبه موهام کش یدست
ما   یهست. موضوع اصل د،یمرد بد ساخت کیکه شما ازش   یآدم نیخطرناک تر از ا یآدما ا،یقضا

بدن و فروش دختراست،   یخالفکارا و مجرم اعضا  یخان که سر دسته  نی شاه یعنی همون، مرد
 هست. 

دختر من االن  یعنیاز کجا در اومده؟  گهید نیابوالفضل، ا ایعسل محکم به سرش زد و گفت:  مادر
  شده؟  یآدم  نیهمچ یزندان

دخترمو از    ا،یخد ؟یبود که سر ما نازل کرد یبتیچه مص  نیخدا، ا یگفت: وا هی در اومد و با گر شیگر
 ... خوامیتو م

 . گهیم یچ مینی بزار بب سا،یو بهش گفت: بس کن مهد دیحرف مادر عسل پر  نیب  دیرش

اصال بلند شو برو تمام دار و   ه؟یآدم  نیدست همچ  ریعسل من ز یمن نگاه کرد و گفت: چرا نگفت به
  من چه کار کنم؟ ارنیه سر عسل بب ییدستتو جمع کن و غوغا به پا کن. اگه بال

.  دیسخت نکن طوی رفتار شرا نیبا ا کنمیم  به هر دوشون کردم و گفتم: خواهش جام بلند شدم و رو از
پلکه. حواستون به خودتون باشه و ضمن   یدورو بر شما هم م نورایا نیشاه یاحتماال دار و دسته 

 تونبه  رو  اومد سیپ یمونم و هر چ یحواستون به عثمانم باشه. من باهاتون در ارتباط م نیا
 هست.   یخوام صبور   یکه از شما م یز ی چ تنها گم؛یم

 . خوامی گفت: منم از تو عسلمو م یپنهون  تی از جاش بلند شد و به شونم زد و با عصبان دیرش

 ...دیعا کن فقط د کنم،شمایتکون دادمو گفتم: تمام تالشمو م  یسر 

  یتا وقت کنمیاسراحت نم  یبه سمت اداره رفتم. لحظه ا  میاومدم و مستق  رونی ب نایعسل ا یخونه  از
 که عسل رو نجات ندادم...

 ** آرسام

آسوده به  یالیبود و با خ دهی بودم و به داخل اتاق نگاه کردم. خواب  ستادهی تراس ا یرو  وارید کنار
 صورت ناز و معصومش نگاه کردم.   تر شدم و به کی نزد یاتاقش رفتم. کم 
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  داریب  یکردم. تکون خورد، ول تیصورتش برداشتم و به عقب هدا یجلوشو از رو  یشدم و موها خم
 تخت نشستم و دوباره بهش نگاه کردم.  ینشد و جاشو عوض کرد.آروم رو

  دیهستم و با یک ادی ب ادمی که دوباره  ی. خودت خواستیاما خودت خواست نجا،یا یایخواستم ب  ینم
 یراه برگشت گهیعمارت د نیاما پا گذاشتن به ا فته،ی برات ب  یاتفاق ادیانجام بدم. دلم نم یچه کار 
  نداره.

نا خواه،  ای کردم.خواه و  ی گذاشتم، بد شدم و بد نجایکه پامو به ا یمثل من... از روز  درست
ورود   یت سرم بسته است و اجازه اگه بخوامم برگردم، در پش یمن مجرمم. حت   ینخوا ای یاما...بخوا

 به اون رو ندارم. 

  یهاش نم  هیو اون از هد ،ینیشاه ی هیهد گهیتو رو نجات بدم. تو د تونمیاگه بخوامم نم  یحت
هم سن و سال  یدخترا  یکه به سر باق  ییبال دوارمیاما ام کنه،ی با تو چه کار م دونمیگذره. نم

 تو از االن به بعد خوب باشه.  ی  ندهیحداقل آ دوارمیام  اره؛ی آورده، سر تو ن تو 

  کوتاه به سمت تراس رفتم. دوباره برگشتم و نگاهش کردم. یتخت بلند شدم و بعد نگاه یاز رو آروم

من چه کار   یدگتو با زن  مونم؟ی بکنم پش خامیکه م یبار از کار   نیاول یکه برا یبا من چه کار کرد تو
بود.  گه ید زیچ  کیشد. قرار من با تو  ینطور یخوام خودمو تحمل کنم؟ چرا ا ینم گهیکه د یکرد
 دخترا که... یمثل همه  یقرار 

 و به چهرم نگاه کردم. ستادمیا نهییآ یاتاق خودم که بقل دست اتاق عسل بود رفتم. روبرو به

  یو هشت یکمون  یزده بودمش، ابروها  یکه به تازگ یشیصورت گندمگون و ته ر   نیا م،یتوس یچشما
  بشن. دهیدخترا به سمت من کش شد که   یباعث م نایا یهمه  م،یمشک یو مژه ها

چرا انتخابش   دونمیعسل رفتم. نم یبار شنل تنم کردم و تو محله   نیاول یحرفا، برا  نیبرعکس ا اما
 . کردم یعسل رو قربون  نکهیز اا مونمی پش دونم،یکردم، اما م

که تا االن به پستم  ییدخترا ی. اون برعکس همه کنهی دخترا فرق م یچرا عسل با باق دونمینم
ناراحت   یل یکه خ دونمینه. فقط م ایبفهمم که عاشقمه  تونمینم یحت  فه؛ی خوردند،شجاع و دور از توص

که  دمید ار ب  نیاول یرو از چشماش خوندم. برا یناراحت   نیاونا منم. ا یدزد محله  دیفهم نکهیشد از ا
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درکش   تونمی! نمدونمیرو نداشت. نم  یق یحقا  نیبود که توقع همچ نیبه خاطر ا  دیناتوان شده. شا
 فرجام، افتاده. ن یاز دستان من خارج شده و درون قفس شاه گهیهست، د که یکنم...هرچ

گوشه انداختم و به سمت تختم رفتم. نشستم و  کیو رو از تنم در آوردم   راهنمیبودم.پ  خسته یلیخ
 زدم.  دیاطرافو د یکم

 کیتا دور متراژ اتاق، وجود داشت. سمت چپ تختم  ،دور یمشک گل یکار  یکاش  د،امایسف یواراید
که به سمت اتاق عسل و اتاق   یانبور یشد. م  یحرکت،باز م کی بزرگ بود که پشت اون با  یقفسه چوب

.  ارمیب رپروفسور بود که از کاراشون سر د یم یاتاق ش یبرا شتریب انبریم نیبته اپروفسور راه داشت. ال
عمارت   نیبود که تو هم یاردی لیبه دست آوردن فرمول الکل چند م  نجا،یتنها هدفم از اومدن به ا

 اون بود. یر ی گینصف وقتم صرف پ نیهم یدونست و برا ی اونو م یپنهون شده. مطمئنم پروفسور جا

نقش   نیشده. پروفسور هاتنگ یطراح  نیهاتنگ لیتوسط پروفسور دن ش،یسال پ نی الکل چند فرمول
و به دست آوردن اونو، جهت از   ره؛ی بگ ارویل یتونست جون خ یخالفکارا بود که با اون الکل م  یاصل

 دونستم. یم  متی و اعضاش غن نی بردن شاه نیب

  یجوجو نیلیپروا دوسش داشتم. آ یکه ب یساله ا قاتل دخترم بود. قاتل دختر سه نیشاه
اونم بعد مرگ دخترمون  همتا ن،یل ی. مادر آرمیگ یمن، باالخره انتقامتو م  ی باباش،چشم خاکستر 

شدم و قصد کردم که جون  روزمی تر از د یمرگش عصبان یدوسش نداشتم، برا نکه یخودشو کشت. با ا
 . رمیبگ  نویشاه

 پر مشغله به خواب رفتم...  ییدکور اتاقو نداشتم و با فکرا ی هیبق فی توص یحوصله  گهید

 **عسل

فرار   نجایاز ا دیبا یچه جور  دونمیروبروم زل زده بودم. نم  دیسف واریتخت کز کرده بودم به د گوشه
 محاله. نجایاز ا ییهمه نگهبان و کوفت و زهر مار، رها  نیکنم و راحت بشم. با وجود ا

خنده هام و شر   یچه کار کنم. دلم برا دیدونستم با ی. دلم گرفته بود و نمپتو رفتم ری کردم و ز یپوف
 تنگ شده بود. امیباز

شده. آخه   دیگذشته؟ حتما کمرش شکسته، موهاشم سف  یچ چند روز بهش نیبابا جونم، االن ا یوا
کرده و   هیمامان جونم، چقدر گر ره؛ی گ ینفس خودم م  ،یروز کنارمن نفس نکش   کیگفت  یم شهیهم
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که به خاطر    رمیبراشون بم  یکنه. اله ی م یسر عثمان بدبخت خال شویغصه خورده. حتما تمام دق و دل
 .شنیمتحمل م یمن چه عذاب

مطمئنم به   نمیبش  یطور  نیبردارم. اگه هم میو زندگ خودم یبرا  یفکر  کی دی باشم. با یقو دیبا من
 . شمیبدتر دچار م نیاز ا یبدبخت

که بهش    یواسه اونو احساس دونمی. نمشمیم وونهیخوردما ! دارم د  یاز دست آرسام حرص م چقدر
سر   کیاحساسم  یرو ستمیفراموش کنم که دوسش دارم. بلد ن ستمیدارم چه کار کنم؟ اصال بلد ن

 وقت سر نره و آبرومو ببره.   کیگنده بزارم تا 

آورد، وارد   یکه هر روز و هر شب برام غذا و کوفت م  ی انسال ی باز شد و خانم م  یبعد از تق کوتاه در
 شد.

و من هنوز موندم  کنهیم  کار نجایسال ا نی. چنددیرس  یبه نظر م یبانو بود و زن خوب  میمر اسمش
کنم   یقدر احساس م نیهم ه،یزن خوب  کنمیاحساس م  نکه یکنه. با ا یآدما رو تحمل م  نیا یچه جور 
 .بهیو غر  بیخونه عج  نیا ی آدما یل مابق اونم مث

. بگم سر لخته که یبلوند و قهوه ا یو مو یپوست.چشم ابرو مشک  دیهم، چاق و سف  یظاهر  تیهو
 !  نینش یچهره پرداز   یوقت دچار خطا کی

 کنارم گذاشت.  یعسل  زیم  یرو رو  ینی س یبه دست به سمتم اومد و با مهربون ین ی...سخالصه

برات گذاشتم، بعد از   یز یتم  یهم، لباسا کمد نگاه کرد و گفت: دخترم ناهارت رو بخور. داخل بهم
 . نییپا  یایبعد ب  دیبپوش که با یهرکدوم از لباسارو خواست  یناهارتو خورد نکهیا

 چه خبره؟ نیی شدم و نشستم. با تعجب گفتم: مگه پا بلند

 .نهی خواد تو رو بب یده. مخان اوم نی رفت گفت: شاه یکه به سمت در م یحال  در

 بعد درو قفل کرد و رفت... و

همش حرومه، از  نجایا یغذا دونمیم نکهیپام گذاشتم. با ا یبرداشتم و رو ز یم  یغذارو از رو ینیس
 . رمینم   یوقت از گرسنگ کی خورم تا  یم یمجبور 
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بود؛ از   ی همراه برنج و نوشابه و سبز  ،بهیچ یچ دونمیحبوبات و گوشت نم   یکرفس و کل خورشت
 .شمیالغر بشم، دارم چاق م نکهیا یخوردم و مطمئنم به جا  یم  یخوب یچند روز غذاها نیحق نگذرم ا

و بعد از جام بلند شدم و به سمت کمد لباس رفتم. در و باز کردم و   دمیباال کش  یمثل جاروبرق همشو
 که دم دست بود رو نگاه کردم.   یلباس

کنن همه مثل  یم  الیبرام انتخاب کردند؟ خ ییلباسا نیفکر کردن که همچ یا خودشون چب نایا
 خودشونن 

 کیکردم که باالخره  نییلباسا نگاه کردم. انقد باال و پا یحرص لباسو تو کمد پرت کردم و به باق  با
لباسامو در آوردمو اونو  بود. یبلند کاله دار، به رنگ خاکستر  شرتیکردم؛ سو دایلباس خوب پ 

  .دمیپوش

بلند بود که پاچه هاشو به   یکردم. فقط برام کم دایپ یشلوار مشک   کیو رو کردم و   ریکمد رو ز دوباره
 تا کردم.  ریز

آرسام   که ی ف ینبود که موهامو باهاش بپوشونم. سمت ک  یز یچ ک یرو کردم اما  ری هم کمد رو ز دوباره
  یکوفت کیبش بگم الاقل  دینکردم. با دایکوفتم پ کی  یاز خوش شانس یبرام آورده بود رفتم و زه

 . ارمیدووم ب نجایآدما، ا نیا یتا بتونم جلو  ارهیبرام ب 

موهام  یرو رو شرتیبستم، کاله سو یگوجه ا نکهیرفتم و موهامو بعد ا نه ییسمت آ یمجبور  از
 جمعشون کردم.   یجور  کیگذاشتم و 

ناصر به اتاقم  یگر یو د اصری یکی  کر،یباز شد و اندفه دو غول پ یسمت تخت برم که در با تق  خواستم
 اومدند.

 کدوما بودن ممنون( ایعوض نیا ن یخودتون بفهم گهی)د

  یاون بلبل زبون  یجلو یتونیم  نمیاومد. بب  ست یرو کرد به من و گفت: خب کوچولو،باالخره رئ  اصری
 هشدار بدم... کیقط ف . یکن

 .شهیکنده م  خیاز ب  ینجور یگردنش رد کرد و ادامه داد: سرت ا یاز جا  سبابشو انگشت

 . دندیخند  یالک هر روزشون دوباره  مثل
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االن  فیح ف،ی! ح  ارنایباال ب بزنمشون خون  نیخواد همچ یبامزه، چقدر دلم م ینمکدونا هرهر
 . دیشک نکن کنم،  یم یکار  نیقدرتشو ندارم. اما باالخره همچ

  نیهمچ ومدهین  ایبه دن  ن،یبه عمتون بخند دیشونه هامو باال انداختم و گفتم: بر ییدر کمال پررو منم
 بکنه. یکار  نیکه بخواد با من چن یکس

بهت بگم،   دیاها، اما در کمال تاسف ب یدیم نشون یو گفت: اوهوع، چه شجاعت   دیخند ناصر
 نشسته.  نییاومده و در حال حاضر به انتظار تو پا ایبه دن  شیپ سال  نیچند یکس  نیهمچ

 . دیسمتم و بازومو گرفت و کش اومد

 . یمثل کش شلوار منو بکش  ستی ن  یاز یراه برم. ن  تونمی در اومد و گفتم: ولم کن احمق، خودم م  دادم

کرد. سمت   ی م یهم جلوم بود و منو همراه اصریدستمو ول کرد و پشت سرم به راه افتاد.  اونم
سالن بزرگ و خوش   کیتا به  میرفت نیی پا کی ش ییطال ی . از پله هامیراست سالن که نرده داشت رفت

بزرگ هر قسمتش قرار داشت.   یا شهیش یچراغا نی. سقفش انقدر بلند بود که از امیدیساخت رس
  بود. ییطال دیسف یها یا دور سالن پر از کاشت ورد

بزرگ هم به   یو یت  کیبود.  یبزرگ عسل  زیم  کیسالن که وسطش  ی گهیقسمت د یسلطنت  یمبال
 نصب بود و خاموش بود.  وارید

شد   یپر از درخت رو م اطی داخل ح نی. از ادمید یا شهیدر بزرگ ش کیجلوتر که سمت چپم  میرفت
خونه اومدم،فقط تو اتاقم حبس بودم   نیکه به ا ی. راستش از وقتنجاستیرفتن ا  رونی . پس راه بدید

 و از اونجا تکون نخوردم.

زل زده   واریدستش بود به د پی که پ یپوست برنزه افتاد. در حال  یکه برگشتم چشمم به مرد نیهم
 داد. یچپش رو تکون م یبود و پا

بود و وسط سرش بدون مو بود.  یمشک  دیموهاشم که سفبود و  دهیپوش یی مویل  راهنیپ کی
  یبه نظر نم  یبود که واقعا آدم خوب   نیبخاطر ا دیچرا در نگاه اول انقدر ازش بدم اومد؛ شا دونمینم
دونستم حالت تهوع بهم دست داده  یرو م  تشیشخص نکهیبوده که از ا نیبه خاطر ا دمیشا ای. دیرس
 .بود
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حرکت و نگاهش به لرز   نیبدنم از ا  یاعضا زی ر زیدار زد. ر شی ن یکه به من خورد خنده ا چشمش
 همون دخترست.  نیافتاد. ناصر از پشت هلم داد به جلو گفت: آقا ا

که  نی زد و گفت: ا دیبه ناصر انداختم و دوباره به اون مرد نگاه کردم. از سر تا پامو د  یکوتاه نگاه
 کوچولوئه.   یلیخ

 برم. دیخورم ولم کن یره به دردتون نمآ هوف،

 و به چشمام نگاه کرد.  کمینزد اومدم

 . یدار  ییرایگ یاما چشما -نیشاه

برداشتم و عقب    ضیبدم اومد و غ کارش نیانداختم که با دستش چونمو باال داد. از ا نیی پا سرمو
 نگاهش کردم و گفتم: حدت رو بدون. به من دست نزن.  یبرزخ ی. با چشمادمیکش

. و بعد دوباره بهم نگاه کرد و گفت: چه جالب،  دیکرده باشم، هر هر خند فیکه براش جک تعر  انگار
 ه؟یچ  یزنی که ازش حرف م یحد نیبهت بگم ا تونمیحدمو بدونم؟ م

 واقعا احمقه؟  ایاحمق فرض کرده،  خودشو

 از چشمام بفهمه که واقعا خر و نفهمه.  دیبهش ندادم و فقط بهش نگاه کردم. شا  یجواب

به طرف که نگاه کرد،   نیباز و بسته شد. شاه میموقع در پشت سر نیدهن باز کنه که هم خواست
  .یبلند گفت: به به آرسام جان، خوش اومد  یباز شد و با صدا ششین

رده بود و چند کوتاه ک  بود. موهاشو دهیخودش رس به یاسم آرسام برگشتم و بهش نگاه کردم. کم با
از جا کند. اون چشماش !   یکه نگم دلمو حساب ششمیالخ از موهاشو جلوش انداخته بود. ته ر
 محوم کرد .  یچشماش بازم مثل هر دفعه منو از هست

 نیبود و سنگ یطور  نینگاه کرد. با اونم هم نیسرد برخورد کرد و به شاه  یبهم نگاه کرد؛ ول اونم
 کرد.  یبرخورد م

 ؟یاومد ی. ک ری بخ دنیرس  -آرسام

  کنه. یبه شونش زد که کامال مشخص بود آرسام بدش اومده و به زور تحملش م یضربه ا نیشاه
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 شوازم؟ یپ  یومدی. دستت درد نکنه ها، چرا ندمیرس شی دو ساعت پ -نیشاه

روش نشست.   یکه کنارم بود اومد و بعد نگاه کوتاه  یازش فاصله گرفت و سمت مبل سلطنت  آرسام
  سایرفته پل ادتی نکهیکرد گفت: مثل ا یم یکه موهاش رو دست کار  یپا رو پا انداخت و در حال

 دنبالمن. 

دو نفر و   نیو ناصر هم که مثل گاو ا اصریگفتم.  ینم یچ ی کردم و ه ینگاه م نا یمثل بز فقط به ا منم
 کردند.  ینگاه م

لبش برد و بعد   کیرو به نزد  پیمبل روبروش نشست. پ  یخنده به سمت آرسام اومد و رو با نیشاه
 چند سالشه؟  ه؟یاسمش چ یآورد نجایکه ا یدختر  نیا ال،یخ یگفت: ب یکوتاه دنیاز کش

 اد؟ یبه نظرت به کار ما م  زه،یر  یلیبهم انداخت و دوباره گفت: خ  ینگاه

آوردن؛ من  نجایتو به دور از من عسل رو ا یبه من نگاه کرد و گفت: مشکل خودتونه، آدما  آرسام
 کار باهاش داشتم. یل یهنوز خ

 بلند شد و سمت من اومد که دو قدم عقب رفتم و با نفرت به چشماش زل زدم.  نیشاه

خوشوقتم   خان هستم.   نیمنم که شاه کرد و گفت: پس اسمت عسله خانم کوچولو!  یخنده ا تکه
 مادمازل.

و رو به آرسام   ستادیکرد و بعد صاف ا یکوتاه میگذاشت و تعظ نشی رو س یدست شی آخر یجمله  با
فعال مال   یک ی  نیپسر، پس ا یرو تور کرد   یز یخوب چ  ه،ییجثش آدم خوردن  نیاما با وجود ا گفت: 

 برم به کارام برسم، فعال.  گهیکه بزرگ بشه. من د یتا وقت خودت،

کردم و تنها   یو ناصر از سالن خارج شدند. من هم به رفتنشون نگاه م اصریو همراه  داد تکون یدست
 بود.  نجایاز ا ییکردم، رها یکه بهش فکر م  یز یچ

  یپس ک اورده،ی ن نجایاصال اگه آرسام منو ا ه؟یهنوز باهام کار داشته چ نکهیآرسام، از ا  حرف منظور
 آورده؟ 

  بیدستش تو ج  . از جاش بلند شد و اومد کنارم. دیکردم که آرسام شن یبلند از خودم سوال م انگار 
سمت خودم، حواست به   یگفت: حاال که برگشت زد،  یم  دیکه اطراف رو د یشلوارش بود و در حال 
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، آدم  یفکر کن کنم. اون قدراهم که یدفعه بهت رحم نم   نیکه ا یباشه. دست از پا خطا نکن یهمه چ
 گریبود که با د ییباهات کار داشتم، مسئلش به کارا نکهیا ،یآهان راست ؟ی دی. فهمستمین ینرمال 

زود تر از حد   ینشد و کم  داریموضوع هنوز در تو پد نیعاشق کردنشون، اما ا  یعنیکردم.  یدخترا م
 ،یاومد نجایکه ا حاال گهید یچه کار کنم، ول  دونمی. اون احمقا رو هم میگذاشت نجایمعلوم پا به ا

 ؟ یدیتا بهت سخت نگذره.فهم یایکنار ب نجایا طیکن با شرا یسع

وقته   یلیشکستم. عاشق کردن؟ خ ی صدا م  یحرفاش آروم و ب زی ر زی کردم و با ر یچشماش نگاه م  به
خوره. بهم   یتو رو دوست داره بهم م نکهیاز ا وقته حال دلم  یلی. خ یو خبر ندار  یدیبه خواستت رس 

کشم سر  یکه االن م یی. تنها سختشهیشروع م امی تو سخت  دنیسخت نگذره؟ من با هر لحظه د
و شکست   ارمیعمارت راحت کم ب نیکه تو ا میزی. و اال شجاع تر از اون چمهیرو احساس الک ذاشتنگ

  نجایمن به ا اومدن از یبرد با من باشه نه تو...اگه بازم نقش دیازت ببرم. با دوارمیبخورم. اما...ام
 ...یکرد  یم  یکار   نیروز چن  کیباالخره  ،ینداشت

 صداش به خودم اومدم. با

 ؟یشد، الل شد یچ  -آرسام

  ی. تو گفتستیبرام قابل باور ن نم،ی ب یم  ییآدما نیمقابلم همچ  نکهیتکون دادم و گفتم: از ا یسر 
منم.  ،یدیکه برام چ   ییباز یبرات خنده دار باشه...اما برنده   دیدرسته؟ شا هشیم  داره شروع یباز 

 شک نکن. 

  ،یاز من ببر  یبخوا که یستی ن کنی . تو بازییمن تو اهیس یباال انداخت و گفت: فعال که مهره  ییابرو
. من بهت سخت  یکن  یم یهرکار بخوا شطرنج، هیتو ریکه با فکر و زکاوت من،مثل وز  یمن  یتو مهره 

  .یای اگه تو هم باهام راه ب رمی گ ینم

 بهم انداخت و بعد از مقابل چشمام دور شد.برگشتم و به رفتنش نگاه کردم.  یا گهید نگاه

  زنه؟ی فهم من بود. چرا انقدر سر بسته حرف م شی . دور از فکر و گنجادمیفهم  ینم  یچ ی حرفاش ه از
که   ییباز  نیکردم ا  یم الیام؟ هه، خ یکدوم باز  ی من مهره ه؟یبگه هدفش چ ادیچرا مثل آدم نم 

نفر   کی  بشی رق یانگار  ی. ولمیخودمون  کنایداره و باز یبه من و خودش بستگ زنهی ازش حرف م
  یفرق م گهید یدخترا یبا باق نجایبرد اون. پس اومدن من به ا یبرا یا لهیو من هم وس  گستید

 کنه...
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  الی زل زده بودم و فکر و خ واریبه د  یطور  نیچند ساعت گذشته بود که من داخل اتاقم، هم دونمینم
  کوتاه باز شد. یکردم که در با تقه ا یم

مثل هر روزش   نکهی. بدون ااصرهی دمیسرم گذاشتم و به طرف نگاه کردم که د یکالهم رو رو عیسر
 ؟ یدی. فهمنییپا  ایو لباساتو عوض کن؛ بعد ب  ریبگ  کویپالست نیچرت و پرت بگه گفت: بانو کوچولو، ا

شده،حرف    یحرف نزدم. برگشت و بهم نگاه کرد و گفت: چ یگذاشت و من ذره ا زی م یرو  کویپالست
 د؟ یخان زبونتو بر  نیشاه ؟یزنینم

داخلش رو    اتیبرداشتم. محتو کوی رفت. بلند شدم و پالست الیخ ینزدم که ب یزدم و حرف یخند  شین
 کردم که چند دست لباس و شال و شلوار بود.   یتخت خال یرو

لباس مناسب حداقل برام آوردن؛ پوف، حوصله   کی نکهیبابا، مهم ا الیخ یکار آرسام؟ ب ای نهیشاه کار
 چه خبره؟  نییندارم. باز پا چکدومشونویه ی

رو هم برداشتم و پام   یلوله تفنگ. شلوار دمیبرداشتم و پوش   ینفت یآب شرتیت کی لباسا   نیرمق از ب یب
سر شالو به پشت   ی موهامو جمع کردم، اونو سرم کردم. ول نکهیهم بود که بعد از ا یشال آب کیکردم. 

 جلوم آوردم.  گهیگردنم بردم و از طرف د 

اومدم اصال   نجایا یرفتم و خودمو نگاه کردم؛ خوب شده بودم،قابل تحمل البته...از وقت نهییآ یجلو
 به صورتم ندارم.  یرنگ

  نییکه پا یاومدم و دوباره به سمت پله ها رفتم. دستمو از نرده گرفتم و در حال  رونی از اتاقم ب خالصه
 . دمیکش  یرفتم،روش م یم

حرکت به   ی . انگار نگهبان بودن،چون بدمید نهیدر دست به س یچند تا مرد جلو دمیکه رس  نییپا به
 کردند. یروبروشون نگاه م

 یبردارم که با صدا یشناختم نبود. خواستم قدم یکه م ییاز اونا یرو نگاه کردم؛ خبر اطراف  یکم
 آرسام برگشتم.

نگاهش کردم و بعد    یکنترلش کنم. کم تونستمیکردم، نم یرفته بود و هر کار م برهیقلبم رو و دوباره
 ذهنم ثبت کرد.  یرو تو پشینگاه کوتاه تمام ت نیانداختم؛اما هم نیی پا سرمو
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  راهنیبود؛ پ شیشون یپ یخوش حالتش رو به سمت چپ انداخته بود. چند الخ مثل قبل،رو یاموه
بود، رنگشم  a  یسیبه انگل راهنشی قرمز...طرح پ یو کفش مشک  یمشک شه،شلواریمثل هم  یمشک

 بود.  یقرمز آتش 

  یمن چقدر خودشو برا یگفت: خوبه، مهره  کنه،یبدونم داره منو براندازم م نکهیاومد و بدون ا سمت
  کنه. یخونه تو دل برو م  نیا یآدما

  تونستمینم گهیشد و د شیتوس یباال انداختم و بهش نگاه کردم. هر آن چشمام قفل چشما   ابروهامو
 از حصار چشماش آزاد بشم.

 . یلباسارو برام گرفت نیاما خودت ا -من

 . شونیکردم که تو بپوش یفکر نم یودم گرفتم. ولرو باهام کمتر کرد و گفت: آره خ  فاصلش

 . ارمیبرم درشون ب یگفتم:ناراحت یمکث کوتاه بدون

همه راهو  نیا یحوصله دار  ،یدیکجا رفت و گفت: حاال که پوش دونمیفاصله گرفت و به سمت نم  ازم
 ؟یاصال لباس هم دار  ؟یار ی اتاقتو باز در ب یبرگرد

 من ؟!  ای  وونستید نیبگم بهش ؟! ا یها !! اخه من چ هیعجب پررو نیا ا،یخدا یوا

که تو   ییلباسا منیبپوشمون، خودت ناراحت  یکرد یفکر نم  یبه راه افتادم و گفتم: خودت گفت  پشتش
 نزدم.  ی. من که حرفدمیپوش  یدیخر

 و برگشت بهم نگاه کرد. دوباره به راه افتاد. ستادیا

 . یزن یحرف م  ادیز یاالن دار  یول  آره  -آرسام

 نگفتم و تو دلم فقط فهشش دادم. یز یچ گهید

نشسته بود  نیشاه زی م یسمت باال دم؛ید یشده، به همراه چند تا صندل نییبزرگ تز  زی م کی جلوم 
نشسته  زی م نوریو ناصر هم ا  اصریکرده بود نشسته بود؛  شیدختر مو بلوند که تا ته آرا کیو کنارش 

 ! انیجزو خانوادشون حساب م نایبودند. چه جالب ا
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  یبه دختره نگاه نکهیخان که روبروش اون دختر مو بلوند بود رفت و بدون ا نی هم سمت شاه آرسام
 .نیبش ایو بهم گفت: ب  دیکنار کش رو یبندازه صندل

زل زده  دمیکردم که ددختره نشست. به دختره نگاه  ینزدمو نشستم، که اونم کنارم روبرو   یحرف منم
 بهش. آخ که چقدر حرص خوردم...آخ . 

جمع تنگ شده بود که  نیا یصدا رو شکست و به آرسام گفت: انقدر دلم برا ی با خنده جو ب  نیشاه
 حد نداره. 

 هم بهمون اضافه شده.  یا گهیخانم خوشکل د کی یبه من نگاه کرد و ادامه داد: ول بعد

  زم،یاومد، گفت: عز یکرد و دختره عشوه م یه شونش رو نوازش مک ی دختره نگاه کرد و در حال به
ستاره.  خانم مهربونم)به دختره اشاره کرد(  نیعسل و عسل جان ا )به من اشاره کرد(بای خانم ز نیا

 .دمیقول م ن،بهتونیش یهم م یبرا ی خوب یدوستا

  یور دلشون زندگ  نجایدراز ا انیانگار قراره من سال  گهی م نی م،همچیش  یم یخوب  یدوستا یل یخ آره
از دختره خوشم اومده که   یلیخ می . از طرف شمیداشتم که باالخره از شرشون خالص م دیکنم؛ ته دلم ام

  کنن . یم وونهیمنو مثل خودشون د از آخر نایبخوام باهاش دوست هم بشم؟! اوف،ا

به   یجور   کی بازه و   ششین دمی ودم، نگاه کردم، دب دهی به دختره که حاال اسمش رو فهم   یچشم ریز
حرص   یچرب کنه . ته دلم کم یلقمه   کیغذا  یکه هر آن امکان داشت اونو به جا کنهیآرسام نگاه م 

 نشون ندادم.  یعکس العمل یخوردم ول

از خودت   یخوا یتر کرد و گفت: هر چقدر که م کیآرسام خودشو بهم نزد دمی خودم که اومدم، د به
 . زمی کن عز ییرایپذ

  نیاول نی ا ...ن؟یشاه ی؟!...اونم آرسام؟...جلو  زمیگفت؟...عز ی...چیقلمبه شد در حد نعلبک  چشمام
داره عسل   انی شدم ؟ جر زمی شده که براش عز  ی. چدمیشن  یبود که از زبون آرسام م یحرف 

 تکون خورد.  زی ته دلم دوباره همون چ زم،ی عز  نیه . اما به خاطر همدلتو خوش نکن...آر یجان...الک 

نشون   یزدم و سرمو تکون دادم. اما اون عکس العمل یلبخند نگاه کردم و منم مثل خودش  بهش
 بود،کرد .  شده رهی که به ما خ نینداد و روشو به سمت شاه
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  یلینه، از شانس گلم که خ ایحالله امشب غذاشون  کیحداقل  نمیبه انواع غذاها نگاه کردم که بب  منم
 شدم.  نیگوشت خوک قشنگ پهن زم  دنیهم گرسنم شده بود، با د

  ییرایبرگشتم و به آرسام نگاه کردم، و دوباره به گوشت خوک زل زدم. ”قشنگ از خودم پذ چندش با
نکنه تو ام از   ست؟یدرست ن  تون یچی ه یکنم وقت ییرایاز خودم پذ یچه جور  یکنم؟ د آخه لعنت

 نیبا طرز عاشق شدنم، ا یعنیشدم؟ خاک تو سرم  یآخ آخ، من عاشق ک ؟یخور   یگوشت م نیهم
من ازش    یمالک خوب  چی. اصال هستیدرست ن شیچی شدم که ه یآدم کیعاشق  ایتو دن دمهمه آ

 ...یدلم بزارم. آخ آخ، هع یکجا نویا دم،یند

به خودم اومدم و    ن،یستاره خانم شاه یعشوه گر  یکردم که با صدا یبه دو م  یکی با خودم  داشتم
 داد که حالم بهم خورد.  یزد و خودشو تکون م یبا ناز و عشوه حرف م نیبهش نگاه کردم. همچ 

شده و  دهیچ یعال یراحت باش همه چ  زم؟یعز یکن  ینم ییرایعسل جان چرا از خودت پذ –ستاره
  هستن. یحرفه ا  یلیمطمن باش آشپزامون خ

 جونت...  نیشاه زیدرست شده عز یکه حرفه ا ی تو سرت هر چ بخوره

  دیچه کار کنم. شا دونمیمن خودم م د،یزدم و در جوابش گفتم: شما خودتون نوش کن   حی مل یلبخند
 رو تحمل کنم. یجو  نیچن تونمینم  دیشا ای و   ست،یاصال گرسنم ن

  عیسر یکه با اخم آرسام مواجهه شدم، ول هیک  کار نمی که گفتم پشت کمرم سوراخ شد. برگشتم بب نویا
 ...نکهیزد و گفت: منظور عسل جان ا یح یلبخند مل 

گفت: خودم متظور عسل جان رو متوجه شدم آرسام   ینی و با سر سنگ دیوسط حرفش پر نیشاه
  .ستی ن یبه مفهوم پراکن ازی جان، ن

 . ستیاز غذا ن  یتا فردا صبحانه خبر  ، یبه من نگاه کرد و گفت: اگه االن نخور  بعد

حروم شما احمقارو بخورم...خواستم بلند شم که آرسام دستشو  یغذا نکهی...آشغال بخورم بهتر از اهه
  دستش دوباره کار دستم داد. ی حرکت سرجام نشستم. گرم یرو دستم گذاشت. پاهام قفل شد و ب 

 من؟! ی وونهیخواد از دل د یم یکنه آخه؟! چ ی م  نیهمچبا من  چرا
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 دمید خورد.  احمق مشغول صرف شام حرومشون بودند که چشمم به آرسام یو ادما گذشت یکم
چه  گه ید نی. ابروهامو باال انداختم و با خودم گفتم: ازنهی کنه و لب نم یم  یفقط با غذاش باز 

 مرگشه؟

از   ی. سرمو چرخوندم و به ظرف خالدیسرشو برگردوند و نگاهمو دزد هویرخش نگاه کردم که  مین به
 حروم بخورم.  زیبه خاطر شکمم چ شهیخوب نم یگرسنم بود. ول   یلیغذام نگاه کردم. خ 

  ییآشنا یبا صدا هوی کردم که  یتحرک به ظرف نگاه م یکردم و منم ب  ینگاهشو هنوز حس م ینیسنگ
 نگاه کردم .  تعجب به اشخاص روبروم م و باسرمو باال برد

درهم   یهمه چ شه،چرایباورم نم  نن؟یشاه یهم آدما نایا ،یعن یکنن؟  یچه کار م نجایسه تا ا نیا
که هر لحظه ممکنه مخم از   یکنه،جور یرو مخ من داره فشار وارد م  یهمه چ ینجور یبرهمه آخه؟ چرا ا

 منفجر بشه. یاعی فجا نیهمچ

بودند؛ البته  ستادهیکنار هم ا ک،یمودب و ش  یل یبودند و خ دهیمخصوص پوش مفر ی ونیتاشون  سه
 نظرم جلب شد. یعوض نی ا یجلوتر بود و من به خاطر صدا یکم  ریام

کردم نتونستم  یبه خاطرم اومد و بدنم شروع به لرزش کرد؛ هرکار   ییدوباره اون روز کذا دنشونید با
چشماش گرد شد. خواست    دیلرزش دستامو د یخودمو کنترل کنم. آرسام سرشو برگردوند و وقت

 ونکه بهت یاز پس کار  دوارمیکرد و گفت: ام ایبه حرف اومد و رو به اون عوض  نیبگه که شاه یز یچ
  نمیخوش ندارم بب  نیو همچن  ن،ی مثل آدم کارتون رو انجام ند نمیخوش ندارم بب  چیه د،یایدادم بر ب 

. درست کارتون رو  نیعمارت مشغول هست نیمن تو ا یو برخالف خواسته ها دیکن یم انتی بهم خ
 !؟ی تو دستتون بزارم اوک  ی تا پاداش خوب دیبکن 

که   نیزبون ندار ای با انزجار گفت: عقب نیتکون دادند که شاه یو محسن سر  یگفت و عل  یچشم ریام
 ن؟ یدیمثل گوسفندا سراتونو تکون م

 یبه هم تالق  ری. نگاه من و امستادندیا نیگفتند و بعد پشت شاه  که گفت اون دو تا هم چشم نویا
کار   نجایخوان ا  یتازه م نایو آرسام برگردوندم. پس ا نی نگاهمو سمت شاه یکرد و من هم سر  دایپ

مجازاتشون  یرحمانه  یگفت که به طور ب  بهم ن یاز زندان آزاد شدند؟ آرت  یکنن؟ پس چجور 
اونم منو   یحت  ست،ین یهم به نظر آدم خوب  نیآرت یحت کنن؟  یچه کار م نجایاالن ا نایپس ا  کنه،یم

 گرده، پوف... یدنبالمم نم  یو حت  یگذاشته کنار 
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سد راه گلوم شده بود و هر لحظه ممکن بود سر بره.   ین ینتونستم جو رو تحمل کنم. بغض سنگ گهید
نکردم و   ی خودم حس کردم؛ توجه  یو بلند شدم که نگاه چند جفت آدم رو رو دمیکش زیبه م یدست
از   هک ییها هیرو تخت ولو شدم و چه گر نکهیبه سمت اتاقم رفتم. در رو هم قفل کردم و بعد ا عیسر

 ... ختی نر دیسف یملحفه  یمن رو یچشما

. گنگ بودم و  دمیمقابلم د آشنا یموهام، آروم چشمامو باز کردم که چهره ا  یرو  یحس نوازش دست با
  هوی من کجام و...؟ با استارت مغزم  ه؟یطرف ک  نمیتا بب کردم  ینبود و فقط بهش نگاه م میحال   یچیه

گفت.   ینم یچ ی کرد و ه یم زل زدم؛ آروم و خونسرد بهم نگاه  شیتوس یاز جام بلند شدم و به چشما
 دمیکه د دمیبه سرم کش ی. دستست یسرم ن  یرو یز یتخت بلند شم که حس کردم چ یخواستم از رو

 . ستادمیآرسام خوش قد و قامت و خوش خط و خال، ا یبله، بنده بدون شال، روبرو

آروم گفتم: من درو قفل   یول ت ی سرم گذاشتم. با عصبان یتخت برداشتم و رو یشالمو از رو عیسر
 ؟یکرده بودم، تو از کجا اومد

گذاشت و   شی بود رو به نما که دستش یتک دیتخت بلند شد. کل یو از رو دیکش ششیبه ته ر یدست
 آروم جواب داد.

اتاقارو دارم. دوما ) به سمت بالکن اشاره کرد( چون اتاقم کنار   یهمه  دینره که من کل ادتی –آرسام 
 بالکن به اتاق تو نفوذ کنم. قیاز طر تونمیراحت م  یلیاتاق توعه، خ 

عجب   نیسرم در آوردم.ا  یرو یک ی کوچ یخوب شاخا ی لی خ یحال حرف زدن نداشتم، ول  یگرسنگ از
 درکش کنم. تونمینم ه،یآدم

 ه؟یو با پوزخند گفت: چ  ستادیمنم دو قدم عقب رفتم. سرجاش ا اومد ؛ کمینزد  نگاه کردم که  بهش
 ؟  یکن یچرا ازم فرار م

رخ برگشت و گفت:   مینگفتم و فقط بهش نگاه کردم که عقب گرد کرد و سمت در رفت. ن یز یچ
 تو بالکن منتظرتم.  نیی،پایا یب  یاگه خواست ،یار یاز غذا در ب یدل کیو  رونیخواستم که ببرمت ب 

 برگشت راهشو گرفت و رفت.   یب و
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  ری اگه س یول  اده،یپولشم حروم باشه ز نکهیبکنم ؟ درسته احتمال ا تونمیکار م !! حاال چه  خب
که  یز ی بابا بمنچه،االن تنها چ الیخ یب  رون؟ی که منو ببره ب شهی. حاال براشم بد نم شمینشم،تلف م

 .مهی گرسنگ دونم،یم

از اون دوتا   یرفتم؛ به اطرافم نگاه کردم که خبر   رونیشال و کاله کردم و از اتاقم ب عی کردمو سر یهوف
اتاق کنار نرده،  هیرو از تو ،محسنیو عل  ریام یارازل نبود. خواستم سمت راه پله ها برم که صدا

 . دمیشن

  یز ی خب من گوش ت  یاومد، ول یدر بردم. صداهاشون آروم م ک یاتاق رفتم و گوشمو نزد کینزد
 دارم.

 ابله ها. نی_ ساکت بشریام

 . رمی ترسم بم  یاز ما غول تشن ترن، م یلیخ نایدادا؟ ا گمی _ مگه دروغ م حسنم

 خورده باشه.  یبه سر کس یاومد، انگار ضربه ا یضربه ا یصدا

 اه؟  یزنی با ناله_ چرا م محسن

 .دهیحرف تو جون هممون رو به باد م کیببر صداتو.  گمیدارم م ،یور اضاف بزن   ی_ تا تو باشریام

نشد،شدم. شالمو درست کردم   رمی ازش دستگ یز یکه بازم چ  ییحرفا مهیو متعجب به ن ستادمیا صاف
 کردم.  یبالکن رو ط  ریرفتم و مس ن یینگاه کوتاه به در از پله ها پا کیو بعد 

که   یتاه کرد. در حالنگاه کو کی .با حضور من برگشت و دیکش یم  گارینشسته بود و س یصندل یرو
 . یبود،گفت: خوشحالم که دعوتمو قبول کرد واریدوباره زوم به د

 گرسنمه. یلیکه مجبورم. خ  یدون یچپ بهش نگاه کردم و گفتم: م چپ

 انداخت و با کفشش لهش کرد؛ اومد سمتم و بهم نگاه کرد.  نیزم  یو رو گاریجاش بلند شد و نخ س از

 کنم.  یپولم نباش. من پول حروم استفاده نم   ی_ نگران حرومآرسام

 کارا همشون حالله؟  نیبه نظرت ا ست؟ی چپ نگاهش کردم و گفتم: مگه حروم ن چپ
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 از کنارم رد شد.  کیکوچ یتنه ا کی گرفت و با  فاصله ازم

 . ای حرف نزن دنبالم ب یادی_ زآرسام

خونوادم   یبه سرنوشتم فکر کردم؛ چقدر دلم برا  شهیدنبالش رفتم و دوباره مثل هم یحرف چیه بدون
  یو قرار چ گذرهیم  یچ نجایا دونمیخدا، کمکم کن. نم شمیخسته م یدارم از همه چ گهیتنگ شده! د

  یفکر به؟ غلط کردم که بدون موضوعات شدم خو نیبهم بگذره؛ اصال، اصال من غلط کردم که وارد ا
 کمکم کن خدا... یکه دوست دار  یبدلکار شدم؛ جون هرک نیعاشق ا

که قابل   ودی با یمحوطه نگاه کردم؛ انقدر قشنگ و ز یو چوب بای ز یو من به فضا  میشد ادهیپ  نیماش از
رو به    نیقابل تحس یینما  ،یدو سه تا درخت کاج برف نی ب  یچوب  کیرستوران کوچ کینبود!  فیتوص

که من  هکدوم قسمت از شهر ،تویی جا  نیخودش گرفته بود. دهنم از فرط تعجب، باز مونده بود. همچ
  گه؟ید یجا کی ا یمشهده  نجایاصال ا نم؟یب  یمکانو م نیتازه ا

دم. زبونمم بند اومده بود  شده برگشتم و بهش نگاه کر ینعلبک  یحضور آرسام شدم و با چشما متوجه
 ها نگاه کردم. ییبایز  یحرف بزنم. دوباره برگشتم و به باق  تونستمیو نم

  یم یوصل شده بود؛ حاال اون قسمت هرچ گهیپل وجود داشت که به قسمت د کیرستوران   کنار
 تونست باشه. 

رو چند    ریمس  نیشده بود و کنار هم دهیبه سمت در رستوران کش  یسنگ یر یاز ما، مس شتریقدم ب دو
 احاطه کرده بود. یتا چراغ رنگ

  یل ی: خگهیپالتومو گرفته و م نی تکون خورد و با تعجب برگشتم؛ متوجه شدم که آرسام،آست  نمیآست
  از سرما. میجا خشک نشد نیداخل تا هم  میبهتره بر شه،یم تی نگاه نکن چشمات اذ

 بود به سمت در رفت و بازش کرد. دهیسفت چسب  نموی که آست ینطور ی حرف هم نیبعد از ا و

شد که حد نداشت؛ چند تا آدم   قی گرما و آرامش خوب به تموم وجودم تزر کی م،یکه داخل رفت  نیهم
پر شده   نیی دستش گفت: پا  یبا اشاره   شونیکیآمد گفتند و  دند،خوشیمقابل در بودند، تا ما رو د

 باال. یطبقه  دییآقا،بفرما 
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به محل    دنیو دنبال خودش به سمت راه پله ها کشوند؛ من هم تا رسمن یحرف  چیآرسام بدون ه و
 اطراف رو بر انداز کردم... شون،یمورد نظر ا

 یسنت میمال  کیموز کیها بودند،  یسنت نیبود؛ تموم آدما هم مثل ا یها چوب یو صندل زی م تموم
 بود.  نیهم پخش شده بود که واقعا، واقعا قابل تحس 

 یها ی به همراه صندل  یچوب  یدو نفره  زیم کی م؛ی دیممکن رس یجا نیو خلوت تر نیدنج تر به
 روبروم قرار داشت.  ز، ی م یگلدون پر از گل رز قرمز رو کیکنارش،و 

 و گفت:  دیرو کنار کش  ییصندل  آرسام

 نخوردم.  یچیه شب یاز د که نیبش  ایب

خودش رو کنار    یکه صندل ینشستم و آروم تشکر کردم. آرسام در حال  یصندل یانزجار و خجالت رو  با
 گفت:  دیکش یم

 درست بکن.  یکن یم  یوقت  ایتشکر نکن،  ای

 ها...! هیحرفش چشمام گرد شد؛ عجب پررو از

درد و درمون شکمم راحت   یب یاز صدا قراره کوفت کنم، یچ نمیبب  نکردم و ساکت نشستم تا یتوجه 
 بشم.

که   یپوش کیزد و دست گارسون ش  تو برگه عالمت زینظر من رو بپرسه چند تا چ  نکهیبدون ا  آرسام
 شد،داد و بعد هم رفت.  دایبالفاصله بعد از نشست ما سر و کلش پ

شد؛ با تعجب به آرسام نگاه کردم؛ با  چشمام محو  یدوخته بودم به گال که ناگهان گلدون از جلو چشم
در آورد،ساقه هارو قشنگ   بشیج یکه از تو یز یگلدون برداشت و بعد با چند تا چ یدقت گالرو از تو

 بهم دوخت و سمت من گرفتش. 

 دستش و خودش نگاه کردم و گفتم:  یبه گال متعجب

 کارشون کنم؟  چه

 باال داد و گفت:  ابروهاشو
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 ؟ یکن یشون مکار دن،چهیگل بهت م  یوقت

 متعجب تر جواب دادم: دوباره

 . ستی گال مال من ن نیا اما

 داد و گفت:  یتکون  سرشو

 االن ماله توئه. اما

 گفتم:  دمویورچ لب

ها،خوب مال و اموال مردم رو   گهیبهت م  یچ کی ادی بزارشون سرجاش،االن صاحبش م یچ یعنی
 . یر یکش م

 دوباره گفت:  د؛یرو گذاشت کنار دستم و بعد دستاشو به هم مال گل

 هم برندار.  یخوا  یبردار نم  یخوا ی،م یجور دوست دار  هر

چه مار خوش    دونمیکاله بردار. من م ،جنابیکن یخودت نقش باز  یبرا  ستین  یاز ی حرص گفتم: ن با
 ....یاجیجور رفتارا احت نیها...! من به ا یار یاز خودت در م اداهارو نی.چرا ایهست یخطو خال 

مدل از خودش رو   کیکه هر روز   هیفکر کرده ک ،یعوض ی با اومدن گارسون نصفه موند. پسره  حرفم
 . شهی مهربون و...م ینطور یا یفهمم چرا گه گدار  ی . اصال نمدهینشون م

  یاگه بچه نبودم انقدر راحت گول حرفاشو نم گه،یمعلومه منو بچه فرض کرده؛ خوب بچم د قشنگ
 افتادم.  یخوردم و بدون فکر دنبالش راه نم

و باقاالقاتوق،پلو و   یو غذا شده بود؛ خورشت قرمه سبز  یپر از خوراک  زیبه خودم اومدم،م یوقت
رو پر کرده    زی چند رنگ کل م یژله  نطورینوشابه و دوغ و هم گر،یو ج گیشلی،شیجوجه،ساالد و ترش 

 بود.

شکمم من رو از کنترل در آورد و بدون   یصدا یغذا ها نگاه کردم و اول کار  یباز به همه  یدهن با
 خوردم.  یتونستم م یاز هرجا که م ش،یچند لحظه پ الیخی مکث و ب
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نفر سرم رو بلند کردم و   یاهم اهم  یبودم که با صدا دهیتموم غذاهارو باال کش  یمثل جارو برق بایتقر
 مواجهه شدم.  متعجب یتوس  یبا چشما

ظرف   نی به خودم اومدم که چه کارا کردم؛ خودم رو جمع و جور کردم و صاف نشستم. به آخر تازه
 به شکمم زدم.  یغذام که جوجه بود نگاه کردم و بعد دست

بهش نگاه   یچشم  ریزسوژه شدم.  بی و غر بیآدم عج   نیا یخجالت زده شدم که دوباره جلو  یلیخ
 کنه. یهنوز ور و ور داره به من نگاه م دمیکردم که د

  تمام گفتم: یشدم و با طلبکار  ری ش  دوباره

 ؟ یکن یبه من نگاه م یغذاخوردنت تموم شده که دار  ه،یچ

 یکرد که با صدا  یداشت به من نگاه م ینجور یهم  یحواسش نبود و بدون عکس العمل انگار
 در آورد و بهش نگاه کرد.  بشی رو از ج  شیگوش  عیسر به خودش اومد و شیگوش

 یرو قطع کرد و دوباره تو  شیگوش آرسام تو هم رفت ؛  یخط نبود که اخما  پشت یآدم جالب  انگار
 کردم،نگاه کرد. یدفعه داشتم نگاهش م نیگذاشت و به من که ا بشیج

 ظرف غذام نگاه کرد و گفت:  به

 . میتمومش کن بر ینشد ریهنوز س اگه

تونستم اون چند  یشکمم زدم و به ظرفم نگاه کردم.انگار اشتهام کور شده بود که نم به یدست دوباره
 آخر رو بخورم.  یلقمه 

 قاش ازش خوردم.  کیظرف ژله نگاه کردم و آروم به طرف خودم بردمش و  به

ظرف ژله هم  جهیه و در نتباعث شد به تعداد مزه زدنام اضافه بش نیبود. هم طعمش معرکه اومم،
  کردم. یبهم دست داده بود، از بس که پر خور  دنیاحساس پوک گهیبشه.د  یخال

از غذا در  یدل کیغذاها معرکه بوده که من  نیواقعا دستپخت آشپز ا ایبودم، گرسنه یل یمن خ ای
 آوردم. 
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  نجایش به کل پرت اشده و حواس  رهینا معلوم خ  یبه نقطه ا نهیبه آرسام خورد که دست به س چشمم
 بود؛ به ظرف غذاهاش نگاه کردم،از هر کدوم نصفه خورده بود،اال ژله و جوجه رو که کلکشو کنده بود.

فکر   نیحواسش کجاست؟...احتماال داره به ا یعنیباال انداختم و دوباره بهش نگاه کردم؛  یا شونه
 فرض کنه. بینج یوان یانجام بده تا من رو مثال ح تونهیدوباره م یکه چه کار  کنهیم

برگشتن آرسام از حالت   یبود برا  یصدا عامل نیو بلند شدم. ا  دمیرو عقب کش یکردم و صندل  یهوف
 صدا...  یب

. انقدر پر شده بودم  میآرسام روونه شد نیو به سمت ماش میاومد رونیرستوران خوشگل و جذاب ب از
 . زدمیتونستم راه برم و فقط له له م یکه نم

پهن   نیزم یگفتم و بدون تعلل رو یخورد؛ آخ یبد چیکرد و پ  ریگ  نیزم یآخرم پام به سنگ فرشا از
 شدم.

کرد. دستم رو روش گذاشته بودم و   یبدم،از بس درد م  یکی تکون کوچ کی یتونستم به پام حت ینم
 که رو هوا پرواز کردم.  دمیچی پ یاز درد به خودم م 

  یشد،کفر  قیکه دوباره احساس خوب بهم تزر  یخودم که اومدم تو آغوش آرسام بودم ؛ در حال به
 گفتم:  ادیز  اریشدم و با طلب بس 

 ؟ یستیرو متوجه ن  نی. چرا ایخواد دستات بهم بخوره لعنت ی دلم نم نیی بزار پا منو

 نه؟  یای ب نمیبا بال هات به سمت ماش  یخوا  یآروم گفت: حتما م محکم تر گرفت و  منو

 بزار گفتم.  نیینداره.منو پا ی جواب دادم: اونش به تو ربط جسورانه

 یدیدس تور نم نجایکرد گفت: تو ا یکه در رو باز م   یدرحال م،یبود دهیرس نش یبه ماش گهید انگار
 زبون دراز. 

جلو گذاشت و در رو    یصندل  یپررو بودن آرسام شدم. من رو رو الی خیکه بکرد  یپام درد م انقدر
 اومد و پشت فرمون نشست.  گهیبست؛ خودش هم طرف د

 نگاه کردم و با درد گفتم:   بهش
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 کنه. یدرد م یل یخ -

 رو روشن کرد و گفت:   نیماش

 .یخب، چه کار کنم؟ خودت حواستو جمع نکرد  -

 حرص گفتم:  با

 شکسته باشه ! دیدکتر؟ شا یمن رو ببر  دیوا، خوب نبا -

 گفت:  یروند،با خونسرد یم ی اصل ابونیکه داشت به خ یحال  در

پا غش   کی با  هویشد  ی. چیساعته؛تو که نترس و شجاع بود کیاشکال نداره، دردش فوق فوقش -
 ؟! یکرد

چطور   نینگفتم ؛ من موندم ا یز یبهش چ گهینگاه کردم و د رونی ب یو برگردوندم و به منظره ر  سرم
 گمیم یاخالقش انقدر افتضاحه. حاال همچ  یکرده وقت  ی و عاشقشون م ختهیر  یدخترا نقشه م یبرا

 انگار، با من مهربون بوده که عاشقش شدم!

چشمام رو باز کردم، تو آغوش آرسام بودم که من  یچطور خوابم برده بود که وقت دونمینم  ادیدرد ز از
 گذاشت.  یتخت م یرو رو

 یعمارت اون بزدال ب،مثلیو غر  بیو عج دیجد یجا  کیاطرافم که نگاه کردم، تعجب کردم !  به
 احمق !

 بیکه آس چپم یسرم قرار گرفت و سمت پا یباال دیسف ی هیمرد با پوش کیبگم که  یز یچ خواستم
 کرد به آرسام و گفت:  بود رفت. رو دهید

 شه؟ یچه کارت م -

 جواب داد:  مانهیصم   یلیوقتاش، با اون مرد خو گرفته بود و خ  یبرعکس همه   آرسام

 . زهیبرام عز  یل یدوست که خ کی -
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چپم توسط اون مرد کنده شد؛   یکردم که احساس کردم پا  یم هیقشنگ آرسام رو تجز یحرفا داشتم
آروم تر...   یاومد گفتم: آخ، تو رو خدا...کم یکه اشک از چشمام م یو در حال   دمیکش یخفه ا  غیج

 کنم  یخواهش م

 باش.  ی با لبخند بهم گفت: آروم باش دخترم،قو مرد

داشت با پام چه کار   دونمیکردم ؛ نم یدستام گرفتم و تموم دردم رو با فشار اون خال یپتو رو ال محکم
و   دمیسرم د ینگران آرسام رو باال یمرگ رفتم که چهره در حد  بایکرد. تقر یکرد که انقدر درد م  یم

ضعف که از هوش   ربه خاط هم دی به خاطر درد بود و شا  دی. شاگهیبهم م یداره چ یدونستم حت  ینم
 رفتم...

 *** 

 * نیآرت

بودم که بتونم عسل رو از اون آدما نجات بدم.   ینقشه ا دنیگذشته بود و من در حال کش یا هفته
رو   شی شگیدونستم حالش خوبه و هنوز همون شجاعت هم یبود که حاال م  نجایا شیحداقل خوب 

 داره.

و   نیچند نشون بزنم؛ داداشم رو رها کنم، شاه ر یت کیبره و بتونم با  شی درست پ یکنه همه چ خدا
 ببرم و عسل رو نجات بدم.  ن ی دار و دستش رو از ب

 رونیچشمام ب  یلحظه از جلو کی عسل و آرسام  یگذاشتم؛ چهره  زی م یو سرم رو رو دمیکش یهوف
 خواست داد بزنم. یبغض دار ترم کرده بود و دلم م کی موز یرفت. صدا ینم

مد و  محمود با فرم مخصوصش کنارم او دم؛یبه صورتم کش  یرو بلند کردم و دستام رو از کالفگ سرم
 گفت: 

 ارم؟ی براتون ب یز یچ نیخوا ین،نم ی نشست نجایوقته ا یل ین،خیآقا آرت -

 .شمیممنون م یار ی تکون دادم و گفتم: قهوه ب یسر 

 گفت و خواست بره که دوباره صرف نظر کرد و گفت:  یچشم
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 خواستم بهتون بگم.  یم  یز ی چ کیراستش  -

 شده؟ بگو.  یچکردم گفتم:  یرز تو گلدون نگاه م یکه به گال یحال  در

 بودند.  نجایخانم کم سن و سال ا کیآقا داداشتون با   شیپ یامم، هفته  -محمود

 تعجب برگشتم و بهش نگاه کردم و گفتم:  با

 بود؟  نجایآرسام ا ؟یگفت  یچ -

 هم ندارم.  ی بله شک - تکون داد و گفت: دیتاک یبه معنا یسر 

 تکون دادم و گفتم: یو شگفت زده دست متعحب

 . یبر  یتونیباشه م -

ترسه و   ینم  گهیاومده باشه؟ اونم با عسل؟ چطور د نجایکه اون ا شهینگفت و رفت. چطور م  یز یچ
همه  نیپسر؟ فکر کنم عقلش رو واقعا از دست داده که ا ن یکنه؟ چش شده ا یم  یداره خودشو آفتاب 

 کنه. یم سکیر

رو هم تحت کنترل خودم در    نجایا دیبده، با شی افزا نجایو به ابخواد رفت و آمدش ر  هر حال اگه به
 بتونم برش گردونم...  دیشا باهاش رو در رو بشم ؛ دی. باارمیب

آرسام رو نگاه کردم ؛   یسنت رستوران یدور فضا کیحرکت کنم،  نکهیشدم و قبل از ا  نی... سوار ماش
  نجا یرخ بدن، خودش ا  نیاون اتفاقات غمگ نکهیخودش درست شده و قبل از ا ی  دهیرستوران با ا نیا

 کرد.  یرو اداره م

چطور با مرگ زن و   دونمی؛ نم میداشت یدغدغه ا یب یاون موقع ها خوب بود و زندگ یهمه چ چقدر
.  دیرس  نجای. اون زنش رو دوست نداشت، اما به خاطر همون و بچش، به ادیوضع رس نیبچش، به ا

 .هممرو بف نیکردم، نتونستم ا میافتاده و هر کار یبهمون نگفت اون روز تو شمال چه اتفاق چوقتمیه

  یکردم و آروم آروم، باهاش همراه یپل یرو ر کی و به سمت عمارت روندم. موز دمیکش یآه
 ...« ارمویم ادمیآخه تو رو،تو رو به  ارم ی م ارمو،کمیم ادمیتو رو به  زارمو،یهم م یکردم...»چشمام رو رو 

  رو کمتر کردم و جواب دادم. کیموز  ،یزنگ گوش یصدا با
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 ؟ یی سالم داداش خنگول، کجا -: نیلیآ

 گفتم:  یو با مهربون دمیخند

 بخرم؟ یخوا ی نم یز ی. چامیتو راهم دارم م که؟ی کوچ یآبج  یچطور  -

 . اری بخر ب  ازی چ نیگفت: چرا چند بسته لواشک و ا طنتی و با ش دیخند

 گه؟ید زیبه چشم، حتما. چ یا -

 فعال دادا جون. ،ینه دستت مرس  -نیلیآ

 فعال -

  کیدختر شدم که  نیچطور انقدر مجذوب ا دونمیرو دوباره بلند کردم و به عسل فکر کردم. نم کیموز
که آرسام   ییطوفان نیقسمت ا دونمی. نمرهی نم رونیچشمم ب  یاز جلو باشی ز یو چهره  ادیلحظه 

کمکم کن،   ا یچه کار کنم. خدا دیبا دونمیبار نم نیاول ی. هووف، براشهیرو داده به کجا ختم م  بشی ترت
 کمکم کن. 

  نیرو به ا ی دختر  چیآخه؟ تا حاال ه هیکاراش چ نیدختر رو برنجونه؟ ا نیا تونهیچطور آرسام م  ،یوا
 کشه؟ یداره م یباز چه نقشه ا اورده،یرستوران ن

 ***#عسل 

  میبود ییجا  که داشتم، آروم چشمام رو باز کردم و به اطرافم نگاه کردم. هنوز همون یضعف خفه ا با
  یکی بود. دو سه تا پنجره،  نیدلنش یشدم. فضا ساده ول   هوشی به خاطر پام ب ش، ی پ قهیکه تا چند دق

پنجره   نییا به هر سه تاشون وصل بود. پ   دیسف یتور  یراستم بود که پرده   یک ی روبروم و  یک یچپ، 
حال   گهیکمد بزرگ بود... د  کی  ز،یگلدون پر از گل بود و کنار همون م زیم  کیسمت راستم،  ی

  سُرم وصلم کردند.  دم ید که تو دستم حس کردم، یرو نگاه کنم و با سوز  هینداشتم بق

 د؛”دوست دختر؟” اوم ادمی  آرسام یحرف اونوقت دوباره چشمام رو ببندم که خواستم

 با من داره؟  ینسبت  نیکنه همچ  یفکر م یعنی

 اونم منو دوست داشته باشه؟ شهیم یعنی
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 رو خلء کنه؟   یبشه خودش، همه چ رید نکهیکاراش دست بکشه و قبل ا نیبه خاطر من از ا  شهیم

  ی...نمشمیخوشحال م  یلی...اگه بخواد برگرده، من خشمیعاشقش م شتری واقعا برگرده، من ب  اگه
 خوام.  ی...نمنمیبب   شویخوام دور

که  یبه کس یچشم  ری ز یچشمام رو بستم ول عیکوتاه باز شد ؛ سر یعالم خودم بودم که در با تقه ا تو
 کردم.  یاومده بود داخل اتاقم، نگاه م

؛ اومد سمت من و کنارم   دیرس  یمبه نظر  مونیچهرش نگران و پش شهیبود...برخالف هم  آرسام
 جور، حس خوب!   کیشدم.  یجور   کیتنش،  یتر کرد که از بو کینشست. خودش رو به صورتم نزد

پلکام باز بشه و نگاهمون  یاندازش باعث شد، ال نیطن  یحرکت منتظر بودم که صدا یجور ب  همون
 کنه.  دایپ یبه هم تالق

دونست!   یکرد و خودش نم یم  قیبه وجودم تزر یآخ که اون چشماش چه حس خوب چشماش، 
  تونمینم  هم بکنم، یهرکار   راز آلود رو دوست دارم. یول  یتوس یچشما نیمن ا ،یتوس یچشما نیا

  که بهش دارم فرار کنم... چون من واقعا دوستش دارم!  یاز احساس

خود شده بودم و فقط به چشماش نگاه   ید بگونم، شوک زدم کرد ؛ از خو یدستاش رو نوازش
و مشخص   ستادهیسرم ا یکه باال یمرد یتوس یشدن تو چشما ری مثل تسخ  یز یچ  کی...کردم یم
 گذره...  یذهنش چه فکر ها که نم یتو  ستین

و آروم   ستادیو به خودم اومدم ؛ آرسام هم صاف ا دیدر زدن، احساساتم رو از برق کش یصدا
 گفت.  یدییبفرما

چند تا دارو داخل   کیکه با  دمیکردم، همون دکتر رو د یآرسام نگاه م  یکه به ظاهر آشفته  یحال  در
 اومد.

 گذاشت، گفت:  یم زی م یکه دارو ها رو رو یبه آرسام و من زد و اومد سمت من و در حال  یلبخند

 ؟ یحالت چطوره بانو؟ درد ندار  -

 رو به دکتر کردم و گفتم:  نیهم یپام رو تکون دادم و متوجه شدم که دردش کمتر شده، برا یکم
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 دردش از قبل بهتر شده. -

 و رو به آرسام کرد و گفت:  دی کش رونی تکون داد و سرم رو از دستم ب یسر 

ممکنه  شش،یپ قهیداداش، به خاطر ضعف چند دق یعشقت رو داشته باش یهوا یبهتره چند روز  -
رو بهش بده، انشاهلل تا   دیمف یها  نیتامیو و دیمف یبهش دست بده ؛ غذاها  جهیلت تهوع و سرگ حا

 .شهیخوب م گهید یچند روز 

رو به   نیچهرش، از ا  تی داد ؛ دوباره از جذاب یدکتر گوش م یآرسام نگاه کردم که با دقت به حرفا به
 اون رو شدم و دوباره تو دلم به خودم فهش دادم.

 به دکتر گفت:   آرسام

بودم ؛  نجایا ندونه که یجز من و خودت کس شهی ! اگه مباتی کمک ز نیجان، ممنون از ا  دینو -
 دوست ندارم باشه؟

 با خنده گفت:  بود، دیاسمش نو دمیکه حاال فهم  دکتر

داره که   بای خانم ز کیبه  اجیاحت یباشه داداش نگران نباش. اما فکر نکن کارت اشتباهه، هر مرد -
  نجایظاهر و باطنت نسبت به قبل بهتر شده که بعد سه سال ا کنمیهاش رو پر کنه. فکر م  ییتنها

 .یشد  یآفتاب

 گفت:  دیجو رو کش نده به نو نکهیا یتکون داد و برا یسر  آرسام

 .میبهتره که ما زحمت رو کم کن  گهیخوب د -

 گفت:  دیخواست خم بشه که نو  یسمت من و م  اومد

 ؟ ینش ت یاذ ینجور یا ارم،ی ب لچریبرات و یخوا یم -

 نگاه کرد و گفت:  دیمن بود،برگشت و به نو یجور که فاصلش ده انگشت نیهم  آرسام

 . ستی ن  ینه داداش مشکل -



 نبرد عشق عسلی 

163 
 

حبس شدم.    نشی رو گفت و من رو دوباره تو آغوشش گرفت ؛ گر گرفتم و از خجالت تو س نیا
  یمرد واقعا دخترا رو جادو م نیشده بود و قدرت حرف زدن نداشتم. انگار ا  دهیچرا زبونم بر دونمینم

 شدم.  یمدل نیکنه که حاال من ا

. به میرفت یم  یت خان عوضآرسام، به سمت عمار  نیتموم شد و دوباره داخل ماش  یهمه چ خالصه
سد راهم شده بود و دلم آغوش بابا   ض،یجاده زل زده بودم و حواسم به کل پرت بود. دوباره بغض مر

 خواست.  یو مامان رو م

تاب شدم ؛ بدنم حرارت گرفت و   یشد و ب   ضیچشمم اومد، ذهنم به کل مر یکه جلو چهرشون
 شد.  سی خ سی خ ،یدلتنگ یچشمام به خاطر اشکا 

وجود آرسام رو   گهید یکرد و حت یکه در حال پخش بود، حالم رو بدتر م  نی آروم و غمگ کیموز
از زبونش   یحرف چیه ش،یپ قهیکردم ؛ انگار اونم کال حواسش پرت بود که از چند دق یاحساس نم

 شد.  یخارج نم

به    بیدر حال پخش رو دور تکراره و آرسام، عج کیدونم چه مدت گذشت که متوجه شدم موز ینم
 دل داده...  کیموز

 ! باستیکردم و احساس کردم،واقعا ز کیموز  یرو  یشتر یب دقت

  بگم؟ از حالم... از خودم؟ از فردام بگم؟ دست بردار... یاز چ -

  حال خودم، بزار و برو، دست بردار... نیتو ا منو

  وبم،حال خ نیتو نه، از خودم پرم، تو ا از

  کن... ترکم

  ... درکم کن...ایقالم کرد، دن ای خارم کرد، دن ایدن

که درد و غم خودم رو فراموش کردم و نظرم رو آرسام   یمور مور شد؛ به طور  کیموز تمیاز ر بدنم
 جلب شد. 
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زد.   یم  ادیبود! غم تو چهرش فر  بیبود؛ عج کیموز  نیخودش و ا یاینگاه کردم. غرق تو دن  بهش
 روز خوب بوده. کیهم  یآدم غم نداشته باشه؟ هر آدم بد  شهیمگه م

زد   یم ادیدستش بزارم و بهش نشون بدم چقدر برام مهمه؛ اما قلبم فر یخواست دستم رو رو یم دلم
 گفت،دست نگه دار. یو م

 و قلبم به شمارش افتاد. دمیاز جام پر  هوی بودم که با صداش  اهامی رو محو

 ؟ یکن  شیچشم هاتو درو یاخو یتموم شدم. نم  -:آرسام 

کنار و به من   دیرو کم کرد و کش ک یموز یخودش بود؛ صدا تمیزدم و هنوز قلبم رو ر ینفس م نفس
 نگاه کرد. 

 هو؟ ی چت شد  -

 ! دمیت...ت...تر...ترس  -نگاه کردم و شمرده شمرده گفتم:  بهش

 .ی ش یهالک م یفکر کردم دار  -شد و با حرص گفت: رهیرفته بهم خ  وا

رو هم  کیموز یحت گهیخودش ادامه داد. د ریرو روشن کرد و به مس  نیفت و دوباره ماشرو گ نیا
 بلند نکرد. 

من رو   کنه؟چرای چرا تعلل م رم،پسیهالک بشم؟ اگه دوست داره بم  یعنیانصاف! دوست داره  یب چه
 مرد مبهوته؟! نیدوستش برد تا پاهام رو معالجه کنه؟ چرا انقدر  شیپ

 با صداش به خودم اومدم...  دوباره

 . خسته شدم، اه.یکن یبسه، چقدر بهم نگاه م -

 یز یچ نمیکنم بب  یگردم نگاهت م یبر م ی خوب،ه ستیحواسم ن  -بهم گره دوختم و گفتم:  ابروهامو
 نه.  ایفهمم  یازت م

 .یدی هم رس یز ی خب به چ - رد و بعد موشکافانه گفت:بهم ک   یکوتاه نگاه

 !یسخت یمسئله  کیبفهممت؛ مثل  تونمینه، نم  -کردم و با همون حالت مورمور شدنم گفتم: نگاهش
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 خوره، درک و فهم مردا.  یبه سنت نم -و گفت: زد یمعنا دار  پوزخند

  یبوق باز شد و آرسام ب  کیروازه با . دمیبود دهیبزرگ روبرو نگاه کردم؛ انگار رس   یو به دروازه  برگشتم
 رو پارک کرد.   نیماش یبزرگ روند و کنار  اطیدرنگ و پر سرعت به سمت ح 

 فهمم.  یباالخره م  -گفتم: نیشدن از ماش ادهی آخر پ ی لحظه

  ایرفته بود که چالق شدم. خد ادمی دم؛یکش یخفه ا غیگذاشتم، ضعف کردم و ج  نیزم  یپام رو رو تا
 همه راه رو به سمت اتاقم برم؟  نیا یحاال چه جور 

هوا معلق شد و دوباره   یرو  یدرنگ چیکنم، بدون ه دایخودم پ یبرا یبخوام راه حل نکهیاز ا قبل
 آغوش آرسام رو تجربه کردم.  یگرما

زد. انگار    ینم  یبود بهم و حرف بره زل زده  یراه نکهیکرد؛ بدون ا  دایپ ینگاهامون بهم تالق ندفعهیا
 توانش رو نداشت.  یزه،ول یچشماش بر یداشت تموم حرفاش رو تو یسع

 ندارم.  یاج یخوام برم. به تو احت  یخودم م  ن،یمن رو بزار زم -به خودم اومدم و با تحکم گفتم: عیسر

که   ییگرفت. جا شیحرف من رو گوش بده، راه پشت عمارت رو درپ نکهیخودش اومد و بدون ا به
 زد.  یسو سو م  یکی تار

روز ها   نیماه قبل تو کوچمون افتادم؛ اون روز ها کجا و ا نیاتفاقات چند ادی ،یک ی تار نیا دنید با
کنم. چقدر جالب که  یکه مدام باهاش برخورد م رمی رو بگ  یکردم، پشت مرد یفکرش رو نم  کجا؟
  وداع کنم. ایبا دن  دیبا یو به زود فتادهیبرام ن  یاتفاق هنوز

خواست با اون ارازل چشم تو   یخوب شد،دلم نم  یداخل نرفت؛ ول  یدونم چرا حاال از در اصل  ینم
 اون ها ظاهر بشه. یجلو  پیت ن یخواد با ا یآرسام هم نم دیچشم بشم. شا

  -کارو بکنه گفت: نیا نکهیبزاره. قبل ا نیخواد من رو زم  یآرسام م  دمی خودم که اومدم، د به
 . یاون پا ننداز  یرو رو تی نیسنگ

کشو مانند رو هل داد و  یدر  ش ی پ یرو کردم که گفت. دوباره مثل سر  یمن رو گذاشت،کار  یوقت
ه درخت سمت ما رو هم حصار کرد نیاز نگهبانا و... نبود. چند یبازش کرد. به اطراف نگاه کردم؛ خبر 

 . میشد ینم دهی د یکی تار نیبود و تو ا
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 . ای خوب ب  یلی خ -باال داد و گفت:   ناشویآست

 خوام راه برم.  ی،میاگه اجازه بد -باال انداختم و گفتم: یا شونه

  شتر یتالش کردم بتونم راه برم. فکر کنم پنج قدم ب  ادیمن هم با زحمت ز ستاد؛یا  ینگفت و کنار  یز یچ
 دهنم گرفته شد.  یبکشم،جلو غی ج نکهی درد پام شروع شد و قبل ا هوینرفته بودم که 

 آخه؟  یدختر؟ چرا انقدر لجباز  یبدبختم کن یخوایم  -کرد و گفت: یقروچه ا دندون

چهرش   هیثان  کی یو اون هم برا  ختمیچشمام ر یصحبت کردن نداشتم؛ تموم عجزم رو تو ینا گهید
 رنگ عوض کرد و کالفه شد.

.  ستادیجا ا  کیرو رد کرد و   ییراهرو  اد،یدوباره من رو آغوش گرفت و با سرعت نسبتا ز یحرف بدون
 . میرو باز کرد و داخلش رفت ییکشو واریکه من بغلش بودم، د ی در حال ندفعهیا

 ! دمیرو د ییباالخره روشنا  شیآخ

  انبریهمه م نیچه جالب اکه اتاق خودمه!  نجایتخت گذاشت؛ به اطراف نگاه کردم. عع ا یرو رو من
 راه اومده باشه.  نیاتاقم، با هم یاون دفعه هم که اومد تو دیبلده.شا

رفت و درستش کرد. فکرش رو بکن، قفسه  واریو سمت همون د دیکش ی قینگاه کردم؛ نفس عم  بهش
 اون پشته.  انبریم دیکتاب کل ی

 خبر داره؟  زایچ نیهم از ا یعوض  نیشاه ای! آدمیند  ییزایچ  نیخالق! تا حاال همچ جلل

کرد،نگاه    یبود و سر و وضعش رو مرتب م ستادهیا نهیی آ یباال انداختم و به آرسام که جلو یا شونه
 راه ها رو بلده؟  نیشما هم، ا سیرئ  گم،یم -کردم و گفتم:

 کرد و دوباره برگشت...  ینگاه بهم

 .دونهینم  زارویچ  نجوریا یگه،کسینفر د کینه، جز خودم و  -:

 راه بود؟  ن یبا هم ،یاون دفعه که اتاقم اومد -تکون دادم و دوباره گفتم:  یسر 
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  یمتنوع ینه، من پشتکارها -تخت نشست و بهم نگاه کرد و گفت:  یکرد و سمتم اومد. رو یهوف
  دارم.

 معلومه اصال. -در آوردم و گفتم:  اداشو

 ی افهی. خوشحال باش که قیکن ی تراحت م اس نجایا ،یتا اطالع ثانو   -تکون داد و گفت: یسر  الی خیب
  .ینیب  یرو نم   نیشاه

 . شمیخوشحال ترم م ادی اتاقم ن یاگه مثل تو، تو -رفت گفتم:  یکه سمت در م  یحال  در

 به من نگاه کرد...آخ که چقدر دلم ضعف رفت!  یرخ میو ن ستادیدر ا یجا

 .ینگران نباش! تو مال من  بشه.  کیحق نداره به قلمرو من نزد  نیاما شاه ام؛ی من که م -:گفت 

 ... ی...تو مال منیرفت؛...تو مال من رونی حرف رو زد و از اتاق ب نیا

روز ها چقدر رسام هوام  نیروز گذشت و با استراحت کامل باالخره پام خوب شد؛ بماند که ا نیچند
اون هم تو غذا  م،یروز بهبود  یآورد. آخر ها یو...م دیمف یغذاها رونیسره از ب کیرو داشت و 
 اندازه وابستش شدم! یشده بود و نگم که چقدر ب کیخوردنم شر

که من   دمیروز ها فهم نیهدف آرسام باشه...ا به دنی رس یبرا یندیخوشا زی اتفاق، چ نیهم دیشا
کنم تا بتونم خودم رو ازشون خالص کنم و   یفکر  کی ...نتونستم ستمین یچ یواقعا در برابر اون ه

 زنم.   یو دم نم کنمیم  یخودم و خودش خاله باز   یبرا یجور  نیهم

 قهیحداقل پنج دق ششون؟یمن رو ببره پ ادیب شهیم ی. چ نمیخواد خونوادم رو بب  یخدا، دلم م یهع
خوام از غل و    یاونجا بتونم فرار کنم.از دستشون خالص بشم... انگار خودم هم نم دیهم بسه. شا

 ... یتلخ  ییکه آرسام برام پهن کرده، رها بشم...چه رها یر یزنج 

  رهیخ شهی پشت ش یو نگهبانا واریکز کرده بودم و به سقف و د یسر رفته بود از بس گوشه ا حوصلم
. هنوز هم شهیم رمیدستگ یچ  نمیتو عمارت بگردم تا بب یدونستم، کم  متی شده بودم؛ امروز رو غن

 ه؟ یچ ینجا،براینتونستم بفهمم وجود اون سه آشغال اونم ا

کار هم کردم. امروز تو عمارت   نیداده بود رو بپوشم و هم  هیکه آرسام برام هد  یشنل خواست،یدلم م 
 است.  شهیاز همخلوت تر  نجایو از سکوت معلومه، ا  خواد برگزار بشه یم یجشن گهید
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الغر   نکهیا یبه جا شمیگفت،دارم چاق م یو خودم رو برانداز کردم؛ حسم م  ستادمیا نهیی آ یروبرو
 و اون گفتم،خودم گرفتارش شدم. نیبودن ا بی من! انقدر در مورد عج میبشم. عجب مخلوق 

گرفتم و  ش ینبود. راه راست رو در پ  یرفتم و به دو طرفم نگاه کردم؛ خوب خبر  رونی اتاق اومدم ب از
  خورد.  ییبه در بزرگ طال دم،چشممیکه به ته سالن رس یموقع

در،   نیکه دم و دستگاه داخل ا یدر من رو کنجکاو خودش کرده بود؛ در حال  نیشتر،هم یهمه ب از
 تر کرده بود.  یشیرو آت   میکنجکاو

کرد نه  دیتهد دم،نهیآرسام متوجه شد من اون دم و دستگاه رو د نکهینبود که، با ا یمهم  زی انگار چ اما
 گفت.  یز یچ

 قفل بود.  ،یدادم. اه لعنت نییرو گرفتم و پا  رهی...دستگدمیبه روش کش یسمت در رفتم و دست آروم

سمت اتاقم رفتم  عیسمت هست.سر نیبه ا یانبر یاومد که، از تو اتاق خودم،م ادمی فکر کردم و  یکم
  .زنهیتو اتاقم پرسه م الیخی کار نزاشتن که آرسام، انقدر ب ین یو در رو قفل کردم...فکر کنم تو اتاقم دورب

باز شد و بالفاصله داخل   یکوتاه  کیدر با ت   رو کردم که آرسام کرد؛ یقفسه رفتم و همون کار  سمت
رو روشن   نجا یتا ا اوردمیم یکاش حداقل با خودم کوفت یوارفتم...دوباره در رو بستم.   کیراهرو تار

 کنم.

چندشم  یی زای چ نی! از فکر همچ ی. واادی پام ب ری ز یز یچ  یترسم سوسک یها، م شهینم  دهید یچیه
  شد!

 نیا یگرفته بودم و خودم رو برا واریو به سمت چپ راهرو قدم برداشتم؛ از د  دمیکش یق یعم نفس
 کوخ ملخک ها آماده کرده بودم. 

 آورد. رونی آرسام من رو از حلقش ب یکه اون سر  دمیرس  ییبه همون جا گذشت. یمدت

 شدم.  فیباحال باز شد؛ راستش خر ک یلیهم خ نیکه ا دم یکش واریبه د یدست

سط  و  یکیو با مالحظه داخل رفتم و اطراف رو نگاه کردم؛ خب درست اومده بودم. هنوز نور کوچ  آروم
 مانند رو احاطه کرده بود.  یا رهیاتاق بزرگ دا
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فرمول   کی  یهم طراح وارید یاضافه شده بود. رو  شتریب  یها یطراح ندفعهیرفتم؛ ا  کاغذها سمت
  هم کنارش بود. بیغر بیو عج زی ر یبود و چند نوشته 

  اتیرفتم و محتو مواجه شدم؛ سمتش وارید یعکس رو ن یهمانند هم  یرو که برگردوندم، با بشر  سرم
 باز شدن قفل اومد.  یداخلش رو نگاه کردم. خواستم بهش دست بزنم که صدا

رفتم و   کی نسبتا کوچ زی م کی ری ز  عیچه کار کنم. سر دی دونستم با یبه شمارش افتاده بود و نم  قلبم
 .ادیازم در ن  یز ی چ ییوقت صدا کی دهنم رو گرفتم تا  یداشتم،جا شدم. جلو یز یر یچون جثه 

  ینفر و بو کیباز شدن در...قدم زدن  یاومد. صدا یو فقط صدا م  نمیتونستم بب ینم  یز یچ چیه
که انگار تازه به اتاق اومده  دمیرو شن   اصری ی...از آخر صداشهیکاغذ و ش یعطر تلخ و نا آشنا... صدا

 بود: 

 د؟ یکن  یچه کار م  نجای. امیپروفسور، بهتره بر  -:اصری

  زنه،ی مشکوک م ی لیروزا خ ن یکنم. آرسام ا ستیرو راست و ر یاومدم همه چ -پروفسور: یصدا
 بهش اعتماد کرد.  گهید شهینم

 ن؟ یدید یبی عج  زی چطور، چ -:اصری

کامال قاط زده؛ البته اولش هم  نجا،یاون دختر اومده ا ی از وقت -پروفسور: یمکث و دوباره صدا یکم
 ن بدتر شده!اومد. اما اال یازش خوشم نم ادیز

  یمتوجه م یز یخان زرنگن،اگه چ نی. شاهنیحساس شد ادی ز -و صحبتش: اصری یخنده  یصدا
 شدن،االن ساکت نبودن.

 . میآرسام رو تحت فشار قرار بد دی. اما بادونمینم -: پروفسور

 من از حالت خوفناک. ییپا و خارج شدنشون...قفل شدن در و رها یصدا

کرده؟ چرا  ریی که تغ یچ یعنیبه حرفاشون فکر کردم.  ستادم؛ یاومدم و صاف ا رونی ب  زیم  ریاز ز آروم
با آرسام    ییاصال چه پدر کشتگ دم؟یپروفسور رو من تا حاال ند نیندازن؟ چرا ا یمن م  ری حاال تقص

 ره؟ ی به آرسام بگم که قراره تحت فشار قرار بگ دیداره؟ با
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بهش   یگفتن منم کمک  دیبهم کمک کرد. شا  یلیروز خ چند  نیبابا اصال بمنچه...نه،نه. آرسام ا  برو
 که پروفسور از فاش شدنش هراس داره؟  نجاست یا یبه اطراف انداختم. چ ی.نگاه کرد

 که اومدم،به سمت اتاقم روونه شدم. یمنتظر نشدم و از همون راه گهید

و   دمی کش یبلند نیه کیآرسام  یبستم که با صدا  یبه تختم بودم و داشتم قفسه رو م پشت
 دادم. ه یتک  واریبرگشتم و به د

خودم    یقدم میقلبم بود.با باز شدن چشم هام، آرسام رو ن یهام رو بسته بودم و دستم رو چشم
 .دمید

 لبو شده بود. هیبود؛ چون کامال شب  یکامال عصبان  انگار

 ؟ یکرد یاون پشت چه کار م -کرد و گفت: یقروچه ا دندون

 کدوم پشت؟  -ترس به من من افتاده بودم: از

 دوباره برگشتم به حالت اول.  چشم هاش اشاره کرد که با

 ؟ یر ی اول از من فاصله بگ شهیم -:گفتم

 نه، به سوال من جواب بده. - ابروش رو باال داد و گفت: کیگذاشت و  نمیتا دستاش رو طرف دو

 خب،خب...  -نگاه کردم و گفتم: شی برزخ یتوس یچشم ها به

نره   یدر...پشت بندش صدا رهیدستگ دنیکش  نییدر اومد و پا یبگم صدا یز یبخوام چ  نکهیاز ا قبل
 به اسم ناصر:  یغول

 ؟یدر رو چرا قفل کرد  ،یر ی کبیا یدختره  یه -

 جوابش رو بده.   -در نگاه کردم؛ بعد هم به آرسام نگاه کردم که آروم گفت: به

 جواب ناصر رو دادم:  یگوگول  یلیخ منم

 تو. گمشو تا دوباره نزدم لهت کنم. دمید ه؟یفوضولم ک نمیبب  نکهیا یبرا -
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به   لیتبد ش ی از پشت در باال رفت. به آرسام نگاه کردم که حاال رنگ برزخ کشی ستریخنده ه یصدا
 متفاوت شده بود. زیچ کی

خوب بپوش که تا دوساعت   ی. گمشو لباساادی ازت خوشم نم ادی خودمم ز ،یجوجه عسل -ناصر: یصدا
 دنبالت.  امیم گهید

 ؟ یبگ  یخوا یم یچ - تعجب به آرسام نگاه کردم که دوباره گفت: با

. مگه من از تو رمی نم یی جا چی. من هیخودت گمشو عوض  -دادم اونور و سمت در رفتم و گفتم:  هلش
 رم؟ یگ یدستور م

سرم اصال   یآرسام خان تو رو آدم کنه،بدتر کرده. فدا نکهیا یبچه. به جا یز یر  یچقدر زبون م -: ناصر
 . رونی کپکت بزنه ب یاتاق بو نیبتمرگ تو هم

در   نیتو از پشت ا ی دهیگند یفعال بو -دادم و با حرص گفتم: یخودم لرزش یکردم و برا  یدراز  زبون
  ایدن نیا یمخت رو به کار بنداز،چقدر برا ،یکن یهارت و پورت اضاف  نکهیا یزده تو اتاق، به جا

 !یحروم 

 اومد...انگار رفته بود.  ینم  ییصدا

 د اصال، آرسام هم وجود داره.رفته بو ادمیداده بودم.  هیسمت در و بهش تک  برگشتم

بود و از اون لحظه تا االن مخش تاب برداشته بود. آروم اومد سمتم و دوباره حصار   نهیبه س دست
 قرار داد.  نمی دستاش رو طرف

 دنبالت.  ام یکه گفت رو بکن. خودم م  یکار   -گوشم آروم پچ زد و گفت: یجا

که رفت رو در    یاز در بره، پنجره رو باز کرد و به سمت بالکن اتاق خودش رفت. راه نکهیا یجا به
 گرفتم.  شیپ

به اتاقم.اتاقامون چفت کنار هم بود. بالکن هامون هم فقط  گهید یراه نفوذ کی  نمیجلل خالق! ا عع،
 شد.  یم کیهم نزد ،بهیدرجه ا صدوهشتاد یبا باز کردن پا

 رو وداع نگم.   یحداقل دار فان کار ها نیدا طلب کردم که با اآسمون نگاه کردم و از خ به
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 نیبه ا یتونستم بپوشم؛ هرچند دلم راض یم یچه کوفت نمی به اتاقم و سراغ کمد رفتم،بب برگشتم
 ان.  یآدم ها چه جنس نیبفهمم ا دیخوب با  یجشن ها نبود، ول

بود. وا رفته برگشتم سمت   عی ج ف یل یخ  ایاومد، یخوشم نم ای و رو کردم، مناسب نبود.  ری ز یهرچ
تعجب نکردم،   .دمیرو د  یمشک یکی تخت و روش نشستم؛ خواستم دراز بکشم که لبه تخت، پالست

 چون صد در صد کار آرسام خانه.

رو زد،    میخوشحال یکه جرقه  ییو به لباس ها ختمیر رونیداخلش رو ب  اتیجور نشسته، محتو همون
  نگاه کردم.

  بود. یمانند بود؛ روشم دو تا قلب آتش یمشک یتور  ناشیآست یرو ،کهیزرشک ی دهیلباس پوش  کی

و خودم رو برانداز کردم؛ با   ستادمیا نهییآ یبدنم بود. جلو پی کامل ک دم؛یشدم و لباس رو پوش بلند
 داره. ی است، جلب توجه خاص  رهی طور ت نیو هم هیا دهیلباس پوش نکهیا

تخت بود نگاه کردم؛ اون رو هم پام کردم و بعد   یکه رو ییشکباال انداختم و به دامن م یا شونه
ادا در آوردن،خودم رو بر انداز   ی. موهام رو افشون کردم و با کلستادمیا یقد  نهییآ یدوباره جلو

 کردم... 

شد، دور شکمم،   یدامن که م یدورش رو گرفته بود. باال یزرشک   زیربان ر کیبود و  یدامن تور  سر
 شدند.  یمانند به هم متصل م یسنجاقک لوز  کیکه با  بود  یکمربند مشک  کی

سرم انداختم و شنل   یموهام رو بافتم، رو نکهیرو هم بعد از ا یشدم...شال زرشک  یعال  هیعال خالصه
 . دمیقرمز رو پوش 

وم  تم یآدما راه انداختن، همه چ نیکه ا ییباز نیتو ا  د،یشدم.با یم یا گهیحال د کیشنل  نیا با
 باالخره ازشون خالص شدم...   دیباشم. شا

مختلف، تو عمارت به   لی همه آدم، با شکل و شما نی...! ایرنگا به رنگ ی...!عجب آدماییغوغا عجب
گرفته   یچه شخص یجشن برا ا ی و  ه؟یجا متعلق به ک ن یجمع شدند و من هنوز موندم، ا  یبزرگ نیا

 شده؟
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که االن حضور دارم.   یبزرگ تو سالن ی رهیدا کیداشت؛  یکی فوق العاده ش نیزای د کی عمارت،
داشت؛ پله    یجلب توجه خاص ن،ی که تو زم ییسالن، چراغا نیوسط هم  بزرگ ی لی و خ  کیش یلوسترا

 بگم بازم کم گفتم. یهر چ گه؟یبگم د یبه سمت باال...خالصه چ   یچی مانند، حالت مار پ ییطال ییها

بغل دست آرسام بودم و هر جا که  ،یا گهید زیاز چ ایاز ترس،   دونم،یالت نم بدبخت هم از خج من
 . دمییدو یدنبالش م جیگ یرفت، مثل مرغا یاون م

جور به   نیو کوفت و زهر مار بخوره؛ هم ستهیگرفته سرجاش با میتصم یا قهیخوبه چند دق حاال
 شدم.  میتقس یگوسفند،از ترس به دو قسمت مساو نی بلند شاه یکردم که با صدا ینگاه م نیزاید

 صحبتش من بودم...  طرف

 بال. یشد  یخوردن ی! ساده ولنی عسل آرسام جونو بب ن ی ریبه به، ش -:ن یشاه

و تو دهن ستاره  ارمیخواست با انگشتام چشم هاشو از کاسه در ب ینثارم کرد که دلم م یچشمک
 بود،بکنم.   دهیجونش که تا حلق بهش چسب

بانو.   یر یگ ی نم لی بابا، تو که هنوز ما رو تحو یا -نکردم و رومو اونور کردم که دوباره گفت:  یتوجه 
 ! یکه فقط با اون آروم دهیبهت رس  یلیانگار آرسام خ 

چشم  نیاوخ، ستاره بب  -و گفت:  دیرو بلند کردم و با حرص و نفرت تمام بهش نگاه کردم. خند سرم
 داره.  یچه ضعف خاص  ن،یهاشو؟ بب

از پشت تو کمرم فرو رفت و خفه خون گرفتم؛ بهش نگاه کردم که با   یز یدهن باز کنم که چ خواستم
  کرد، دهنم رو ببندم. یچشم و ابرو بهم اشاره م

 . دمیآرسام رو شن یو روم رو اونور کردم که صداکردم  یپوف

 . فعال.میرقص یم میر  یمنو عسل جان م -:

از زوج ها، در   یکه حدود ییگفت، من رو وسط سالن برد؛ جا یبفهمم چ  نکهیشنلم گرفت و بدون ا از
ن  فکر کنم بهشو ا یبودند.  دهیبه هم چسب ینجور یبودند که ا ضی ؟مریحال رقص بودند. البته چه رقص

  کنن. تی فاصلشون رو رعا یتونستند حداقل کم   یچسب زدند که نم
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سره باهاش تماس   کیکه   یمیشنل پوش قد نیآخه مگه من با ا زنم؛ی حرف م  یمنو باش در مورد چ 
 کنم؟! یبرقرار م

 ها..  امیخودم م  ای اد،یبگو ب ای. گهیشدم د وانهیخدا، د یهع

 و االن از دستش خالص شدم.  زنهیچندش بهم دست نم  نی که اون شاه هیشکرش باق یبازم جا حاال

 یتکون م یطور  نیخودش از کمرم گرفته بود و هم یبه رخ آرسام بودم و اون هم به ساخته  رخ
 گشت.  یم  یو اونور بود؛ انگار دنبال کس خاص نوریحواسش به ا خورد.

فاصلمون کوتاه تر شد و   هویکر بودم که نگاه کردم. تو ف   راهنشیپ یندادم و فقط به دکمه  یتیاهم
  تو بغلش رفته بودم. بایتقر

 گفتم، حاال به خودمونم چسب دو قلو زدند. با داد کوتاه گفتم:  یآدما م نیخوبه. من در مورد ا خوبه،

 .شهیکن. چندشم م تی فاصلت رو رعا ،یروان یهو -

  -باال انداختم و گفتم: ی.شونه ازنه ی چشماش گرد شده و به من زل م دمیصورتش نگاه کردم که د به
 ؟ یکن ینگاهم م ینجور یچرا ا ه؟یچ

روز   کی. یستی قابل درک ن ،یچیه  -آورد،گفت:  یکه کاله شنل رو از سرم در م  یبازوم گرفت و در حال  از
 با خودت؟  یچندبشم. چند  کی بهت نزد نکهیاز ا یکنی م ادیروز داد و فر کی و ساکت،   یتو آغوشم

تو رو با    شهیروز نم  کی. یستیتو خودت هم قابل درک ن  گه؟یم یبه ک ی ک -در آوردم و گفت: اداشو
مثل   ییاز آدما یکنم اصال جزو  یکه شک م یشیانقدر مهربون م گهیروز د  کیخورد.  یعسل حت 

 . یکپک باش یشاه

 شدم. فی خر ک  یچ نیچرخش کوچولو بهم داد؛ بگم ذوق نکردم، دروغ گفتم. ع کی گرفت و  دستمو

 . نی . من فقط بدم، همستمیمن مثل اون ن -حصار آغوشش شدم که  گفت:   دوباره

 : خوب اونم بده! البته اون چندشه.-

 منم چندشم.  -حالت متفاوت گفت:  کیچشم هام نگاه کرد و با  به
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 . یستی ن -:

  نیزم یسالن رو فرا گرفته بود؛ چراغا  کیرمانت کیموز یا شد و فقط صداحاکم فرم نمونیب  سکوت
  یکی بغل  یبود و هر ک  کی تار مهیسرمون خاموش بودند. فضا ن  یباال یروشن شده بودند و لوستر ها

 بود. گهید

  کی یدونیکه م ی! اونم عشقیرفت؛ چقدر جالبه با عشقت برس یم  یلیو یل یدلم ق یه نوریاز ا منم
 . یدیروز از دستش م

که ندارمش، استشمام   ییروزها یشونش گذاشتم. خواستم حداقل امشب رو به اندازه    یرو رو سرم
 من دوستش دارم،اما اون... من و اونه. نیکه ب یدوست داشتن نیرحمه ا یکنم. اما چقدر ب 

  ینیری و ش  وهیمپر از  زی م کیخودش رفت؛ من و آرسام سر  یسر جا یرقص تموم شد و هر ک باالخره
 . میو... رفت

و من  مید یها با هم رقص قهیکردم. فکرش رو بکن، دق  یخجالت سرخ شده بودم و بهش نگاه نم  از
 نشون ندادم.  یواکنش

جلوم ظاهر شد؛ به زحمت سرم رو باال آوردم و به   وهیظرف پر م هویبود که  نیی سرم پا یجور  نیهم
 - گفت:  یآرسام نگاه کردم که م 

 .یر ی جون بگ بخور، وهیم یکم  ای . بیخواد حاال مثل شنلت سرخ بش  ینم

همه  نی. اوه ااری ،خیوی ب،موز،کیها نگاه کردم؛ س  وهینشستم. به م یصندل  یرو ازش گرفتم و رو  ظرف
  نیبه ا ازی از خجالت ضعف کرده بودم و بدنم ن یخوب چه کار کنم، حساب  یترکم. ول یرو بخورم که م

 ها داشت.  وهیم

و اونور   نوریکردم. کارم که تموم شد، به ا یتو ظرفم بود رو خال  یبه آرسام ندادم و هر چ گهید یتیاهم
نگاه کنم، دو جفت   زیکرد. برگشتم تا به م یمن شکمو رو نگاه نم  ینگاه کردم. خب خداروشکر، کس

 . کنهی که با تعجب بهم نگاه م دمیخودم د  رو مقابل یچشم توس

  یمدل نی هان؟چرا ا -گفتم: زم،ی کردم خجالتم رو فرو بر  یم یکه سع یباال انداختم و درحال  یا شونه
 ؟ یکن ینگاهم م
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انقدر    شه،یباورم نم  -کرد و گفت: یگذاشت، نوچ  یم  زی م یکه داشت جام شربتش رو رو یحال  در
  گهیدونستم د ی. نمیار یکه روبروته در م یز یاز چ یکه چطور دل  دمیبارم د  کی. البته یشکمو باش 

 هم جزوشون باشه. وهیم

  شده بود.  یدن یباحال و د افشی ق یل یرفتم.خ یم سهیدلم داشتم از خنده ر  تو

بلند و   یها  شیحال بهم زن،به همراه ر  یمرد خوش پوش ول کی  هویخواستم جوابش رو بدم که  یم
از  دنی!...دنمی به به، باالخره تونستم مادمازل رو بب  -اومد سمت ما و گفت: ،یاستکان ته  نکیو ع دیسف
 دونستم. مگه نه آرسام جون؟  یبهتر بوده و نم  یلیخ  دنیشن

سرد جوابش رو   شهیکردم. آرسام طبق معمول مثل هم  ینگاه م دیسف  شیمرد ر نیو واج به ا هاج
 داد:

 ؟ یدیمن باشه، فهم یمهره ها یدوست ندارم چشم هاتون رو -

شدنش رو بروز نده  عیکرد ضا یم یکه سع ی دست هاش رو به هم زد و در حال دیسف شیر مرد
خوش بگذره!   دوارمیگفتم آرسام جان؟ به هر حال، اومدم بهتون بگم ام یبابا، مگه من چ یا -گفت:

 خان.   نیشاه داریباال،به د  دیرو ببر فتونیو تشر دیارمادمازل رو تنها بز یا قهیدق دیبا یول

و اونا هم زوجن. البته خوب اسم   می... حاال نه که ما زوجگهید یرو گفت و رفت سمت زوج ها نیا
 روش بزارم. تونمینم یا گهید

 از جات تکون نخور تا برگردم، باشه؟  -بلند شد و رو کرد بهم و گفت:  آرسام

  -کرد. بلند شدم و گفتم: یشناخت اون مرد ولم نم  یبرا میبدنم لرز گرفت. از اونورم کنجکاو هوی
 اما...منم با خودت ببر. 

 ؟ ی با هاش روبرو بش یدوست دار  تونم،ینم  -کرد و گفت: اخم

 چشم ناپاک باشم. نیدر نگاه چند نجا،یا نکهیهتر از اب  -تکون دادم و گفتم: یا شونه

 ...یباشه، اما فوضول   -مکث کرد و بعد گفت: یکم

 . دمیکنم. قول م  ینم  -:گفتم
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 . ایدنبالم ب  - گذاشت و گفت: بشی هاش رو تو ج دست

  کینسبتا تار یراهرو کیو به  میباال رفت ییطال یترسو دنبالش رفتم. ازپله ها  یجوجه ها مثل
فعال توش حبس شدم،   که هیهم مثل عمارت  نجایراهرو رو نگاه کردم. ا  یحرف چی. بدون همیدیرس

 و بهم نگاه کرد و گفت:  ستادی آرسام ا هویدر که  کی سمت  میهست. رفت

 .امی. من کارم تموم شد مستایوا رونیب  نیهم-

 باشه.  - لم دادم و گفتم: واریتکون دادم و کنار د یسر 

چرا انقدر دلهره   دونمیکردم و دوباره راهرو رو نگاه کردم. نم یموندم. هوف رونیرفت داخل و من ب  اون
نموند بهش   ادمیشدم هان؟ اصال   یطور  نیو ا افتهی ب یخواد اتفاق  یم دیاومده سراغم! شا یبی عج ی

 ه؟ یک دیسف  شیبگم اون مرد ر

نگاه  کیبود و با   بشی. دستاش تو ج دمیچشم هام د یزاده رو جلو رو برگردوندم که حالل سرم
 کرد.  یچندش و ترسناک بهم نگاه م

 ،مادمازل؟ یکنی چه کار م نجایا -:گفت 

بهشون ندارم جواب   یکه حس خوب  ییندارم به آدما ادی آقا، اما من  دیببخش  -کردم و گفتم: یهوف
 بدم. 

 ؟ یدار  یاونوقت به آرسام حس خوب -تر شد و گفت:   کینزد بهم

نشو. من پروفسور    یباشه باشه، عصبان  -بگم که با خنده گفت: یز یبهش نگاه کردم. خواستم چ  یحرص
 خوشحالم مادمازل!  دنتونیهستم. از د ییاوستا

هم  تو ن،یآفر  -دستشو انداخت و گفت:  دم ینشون نم یواکنش  دید یرو جلوم آورده بود و وقت دستش
 !یکن ی م عیمثل آرسام ضا

 باال انداختم و به طرف مخالف نگاه کردم.  یا شونه

  بهتون دست بدم. نمیب  ینم یلیدل -

  .نهیهم گنیکه م یصداش آشنا بود؛ آهان پروفسور، پروفسور  چقدر
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 رومو اونور کردم. عیاز لجاجت برگشتم و بهش نگاه کردم و سر دوباره

 ؟یستاد یا نجایا یاومد که یدیترس نییپا یاز آدم ها -خنده گفت: با

رو که آرسام داخلش   ینداد و همون در  یتیکالفه شده بود. اهم یجوابش رو ندادم. انگار بدجور   بازم
 رفت رو باز کرد و رفت داخلش؛ در رو هم بست...

 شه؟ یحوصلم سر رفت. پس چرا کارشون تموم نم  پوف،

که از پله ها باال   دمیسه نفر رو شن   یصدا هوینخ شنلم بودم که  ریردم و نشستم. درگخو  زی ل  وارید کنار
 اومدند.  یم

  یچ یه ی. اونا هم بهم نگاه کردند. ول دمیکه اون احمق ها رو د  دمیچسب واریترس بلند شدم و به د از
 گفتند. ینم

  یم نیشاه نیاز ا یل یکه آرسام و....داخلش بودند. جفتشون انگار خ یاومدن سمت در  یم داشتند
 ! دنیلرز یم دمشونیکه هر وقت د  دنیترس

خودم   یرو پا گهید یبه در داخل رفتند. از کنجکاو ینگفتند و با زدن تقه ا یز یبه منم چ  یترس حت از
  ای فهمم و  یم  یز ی از صداها چ نمیدر رفتم و گوشم رو روش گذاشتم،بب  کیآروم نزد نیهم ینبودم؛ برا

 نه؟!

 شنوم...   یاالن فقط صداها رو م خب

 چی. هدیرو آورد فتونی. چه با اعتماد به نفس باال هم تشرنیمنو بب دیجد یبه به، نوچه ها -:ن یشاه
 من چقدر شما رو دوست دارم؟  د،یدونست یم

 قربان!   نیلطف دار شما -: ریام یسکوت و صدا یکم

  هیچند روزتون رو بدم. نظرت چ نیخوام پاداش ا یخب، م  -: نیشاه ینفر و صدا کیزدن  قدم
 آرسام؟ 

کنه.   یخب، انگار آرسام فعال داره فکر م  -:ن یشاه ینبود. بازم صدا یحرف  یاون بودم،ول یصدا منتظر
 ن؟یدار یپروفسور شما چه نظر 
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کردم اصال با    یخان؟! فکرش رو نم نیبگم شاه  یچ -پروفسور:  یو صدا کیستر یه یخنده  یصدا
 .افتهی ب ی اتفاق نیحقه چن

 زنن؟  یحرف م  یدر مورد چ ؟یچ ی حقه

 قربان؟  دیزن یدر مورد کدوم حقه حرف م  -که فقط توش لرزش داشت: یعل یصدا

  نی. شاهنینزن  بلف گهیبهتره د  -و خونسرد آرسام: یعصبان  ینسبتا بلند و بعد صدا یضربه  یصدا
 . میبه جشنمون برس  دی. بادیها رو جمعشون کن نیخان فعال ا

کردم انقدر احمق باشم و نفهمم شما   ی. فکرش رو نمایلعنت نیدیپس م یباشه، اما تاوان بد -:ن یشاه
 .نیسامان هست  یها لهیح

 ! ه؟یسامان ک عع،

  رونی پروفسور ب  نیشاه یگنده  کلی سر جام برگشتم. در باز شد و ه عیمتوقف شد و من سر صداها
 با تعجب گفت:   نیند و شاهاومد. جفتشون بهم نگاه کرد

 ؟ یکن یچه کار م نجایمادمازل ا -

 یز ی شچ -اومد گفت:  یم رون ی که از اتاق ب ی و در حال دیجواب بدم آرسام به دادم رس نکهیا قبل
 من باشه.  شیآورد، خواست پ یتاقت نم   ایشلوغ  نی. بستین

 .یخوب شستشوش داد ولیا -نثار آرسام گفت: یکرد و با چشمک  یخنده ا  نیشاه

از چشم هاش سوسو   تی رفتند. من موندم و آرسام که عصبان نییهم همراه پروفسور از پله ها پا  بعد
 بابا.  یزد. حاال اون سه تا کجا موندند؟ ا یم

 و بهش نگاه کردم.  دمی آرسام باال پر یصدا با

 ؟ یموضوع خبر داشت نیتو از ا نم،ی: بب-

 . نیزد یدر مورد کدوم حقه حرف م  دمیکردم، اما نفهم یفوضول نکهیبا ا  -گفتم: متعجب

 باشن.   نیاز طرف سامان و آرت د،یجد یسه تا نوچه  نیکه ا ن یهم -تکون داد و گفت: یسر 
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احمق تر   نایاما ا  ؟یچ  -سرم، گردنم رگ به رگ شد. با تعجب بهش نگاه کردم و گفتم: عیچرخش سر با
 رو انجام بدن. ن یحرفا بودن که بخوان کار آرت نیاز ا

ازشون   یتاوان پس بدن. دلم حساب   دیآدما با نیباالخره، هم  -گذاشت و گفت: بشی رو تو ج دستش
آشنا شدن؟!   ن یبا شاه یسه تا بزدل چه جور  نیم اکرد کنم. اولش تعجب یتالف تونمیپر بوده، حاال م

 کاسشونه. مین ریز ینگو کاسه ا

 خواستن من و دوستام رو...   یحاال دلش ازشون پره؟ مگه اونا چه کارش کردن؟ فقط م چرا

محافظ شما هنوز هم شما   نیا -گفت:  میطور نیکشوند. هم نییشنلم گرفت و من رو به سمت پا از
 کنه. یم یکار  یرکی ز ریشده، اما نگو داره ز  التی خی کردم ب یرو ول نکرده. فکر م 

کردن من خسته شده و من رو رها   دایاز پ نی کردم آرت یلحظه خوشحال شدم! من هم فکر م کی
  نیآرت یها نیخواستن بهم آزار برسونن، دورب  یکه م یمدت سه تا کله پوک  نیکرده. نگو تموم ا

 بودند.

  زدم که از چشم آرسام دور نموند. ت ی رضا  یاز رو یلبخند

 دلت تنگ شده براش؟  ه؟یچ  -دار گفت: شین

هوامو داشت. با وجود تموم   یل یبود و خ  یواقعا دلم براش تنگ شده بود. اون پسر خوب راستش
برادر بزرگ تر   کیو به عنوان  دونه یکه داشتم. تنها اون از احساسم نسبت به آرسام م یبد یاخالقا

 دوسش دارم! 

 !خوبه یلیتنگ شده! اون...خ اابته که دلم براش -رو به زبون آوردم و گفتم: قتیحق

 خورد و مثل قبل سرد شد...  شویحرفم کالفه شد؛ اما زود کالفگ نیکردم از ا حس

بهم   ادیخودش و ز یای دفعه به کل آرسام رفت تو دن ن یرقص و کوفت و زهر مار بود...ا گهید یکم
 کیشده باشه.  ینطور یا میکردم، به خاطر ابراز دلتنگ ی فکر بود و حس م داد...مدام تو  ینم  تیاهم

 اولم.  لتگردم به حا یباز برم یداره؛ول یآرسام هم بهم حس  دیشا گمیو م زنمیم  بی لحظه به خودم نه

به خودم  هوی خودم غرق بودم که  یای نفر فقط موندند؛ تو دن نیمهمون ها رفتند و چند از یاندک
 . زنهیداره حرف م  یرفته و با کس یا گهیطرف د دم،آرسام یاومدم د
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بود   کروفونی برگشتم و به پروفسور که دستش م ییکه با صدا گنیم یچ نمی کردم، بب یدقت م داشتم
 نگاه کردم. 

درد آور آماده کردم؛   یول ک،ی رمانت  لمیف  کیقدر، حاال براتون  یعال یخب، مهمون ها -: پروفسور
 ! نیلذت ببر بای ز لمیف  نیاز ا وارمدیام

عالمت   کی سرش  یآرسام هم رو  یدادند؛ حت  یپروفسور گوش م یمثل من با تعجب به حرفا همه،
 تعجب بود! 

از پشت منو   یک ی قرار گرفت و  قمیشق یرو یسفت  زیموضوع از چه قراره؟ چ   نم،یبب امیبه خودم ب تا
 حصار آغوشش کرد. 

و کوفت آدم ها هم پخش بود.   یوا  یکردم خودمو ازش دور کنم. صدا یهوا رفت و تالش م غمیج
 اومد. یمن م  یمتر  میاز ن قیپروفسور هم دق یصدا

تو خودت   انه؟یدرسته  میکن یکه فکر م یز یاون چ نمیخوام بب   ی. میجوجه کوچولو، بهتره تقال نکن -:
نه؟  ای)به آرسام اشاره کرد( تو رو دوستت داره ستادهیکه اونجا وا یا کهی اون مرت یبفهم  یخوا ینم

 دوست دارم بفهمم. یلیمن که خ

  نی...ازیعز یخب، مهمونا  -صداش رو بلند کرد و گفت:  هویگفت.  یحرفا رو آروم فقط به من م نیا
  ادینمماست. من خودمم دلم    یاز مادمازل ها یکی  د،ینیب  یرو که م یشنل قرمز  یجوجه کوچولو

 هممون الزمه. یسرگرم  یبرا  یکنم؛ ول یمغزشو خال

که   یبزدل و احمق کی تو  ،یولم کن عوض -گفتم: غیتقال کردم تا از حصار دستاش آزاد بشم. با ج   بازم
 .نی با هم ندار یفرق چیسگه، ه نیمثل تو شاه   یکی .اون یکنی خودت شک م  کیبه شر یدار 

 نکهیبا ا ،ین یب  یآرسام م -خنده. آرسام رو خطاب قرار داد و گفت:  ری زد ز هوی مکث کرد و  پروفسور
  بازم دوستت داره! ،یدیپل دونهیم

 مگه... ؟یروان  یکن ی م یچه کار دار  -گفت:  تیبا عصبان   آرسام

که حضور   یتینصفه موند. جمع  ن، یزم یاومدن لوستر ها و خورد شدنشون رو نییبا پا حرفش
 بودم. ستادهیا خیمنم از شوک و تعجب س  گهی.ددندیو عقب کش و خودشون ر  دندیکش  غیداشتند،ج
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کوچولو  نیآرسام جون، اما ا  دیببخش -اومد که دستش اسلحه بود. با خنده گفت:  نیشاه یصدا
دختر   نیا گهیبودند، محاله بزارم د نجایا ن،یسامان و آرت  یزنده مونده. حاال که نوچه ها یادیز

 کوچولو زنده بمونه.

منو ببخش! مامان  ایخدا شه؟یداره تموم م گهیآخرشه؟ د گهید ایشده بود. خدا سی هام خ گونه
 دوستت دارم!  یل یدوستتون دارم! آرسام، خ یل یجون، بابا جون، عثمان جون، خ

و پروفسور نگاه   نیو تعجب به شاه ت یکه با عصبان  یآرسام  دنیچشمام از د  یو جلو ختیر  اشکام
 کردند،تار شد.  یم

ازش   نکهیقبل از ا نیمنه. حق ندار ینبود. اون مهره  نیاما، قرارمون ا -: گفت یاومد که م یم صداش
 . نی اریبه سرش ب  ییاستفاده نکردم، بال

 بلند شد.  نیپروفسور و شاه یخنده  یصدا

 ؟یچه استفاده ا استفاده؟

. یکرد ی م ،یگولش بزن  یچند ماه که خوب تونست نی ا ،یبکن یکار  یخواست  یتو اگه م -: پروفسور
از اونا   شتر یب  یکم نکهیدخترا، تنها فرقش ا یمثل باق   نمیآرسام جون. ا یبش  تیاذ ستیحاال الزم ن 

 کرده. مگه نه کوچولو؟  یزندگ

اونم   ،یجوجتو نجات بد یتا بتون  یراه دار  کیخب آرسام جون،   -رو کنترل کرد و گفت: اسلحه
 ...نکهیا

کارو   نیا ن یازم سر زده که دار ییهمه مدت خطا نیچتون شده شما ها؟ ا ،ید لعنت  -زد: ادیفر آرسام
 ن؟ یکن یم

 .یمثل قبل باش  یتونینم گهیمادمازل، تو د نینه، اما با حضور ا -کنارش رفت و گفت: نیشاه

نبود که بتونم فرار کنم. کل زمبن پر شده بود از   یراه یکردم. حت  یبهشون نگاه م  یتعجب و نگران با
  بود. یدر خروج ،یخال یو تنها جا  شهیخورده ش

عسل، من  -بهش گفت که چشم هاش غرق خون شد. بهم نگاه کرد و گفت: ی چ نیشاه دونمینم
  بدم.  یلیخ
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 ! اما من دوستت دارم! یبد دونمی...مدونمیم

 لت زدم تا بعد از... تموم وجودتو به پروفسور ببخشم!مدت گو نیتموم ا -:آرسام 

. اما دمیرو د یکوفت یکه اون دم و دستگاه ها یدونستم! درست وقت یم نمیشد. ا شتریاشکام ب  لیس
 قرار و کالفه بود! یانگار حال خودش هم خوب نبود. ب 

 یم دونه،یکه خودشم م  نارویخوب ا  -گذشت، گفت:  یکه داشت بهش خوش م یدر حال  پروفسور
 ؟ یبهش بگ  نارویفقط هم شیآخر زندگ یخوا

 . رهیبم  ینطور یا ستی. درست ن دیگفتم ولش کن -داد زد و گفت:  یاز سر کالفگ آرسام

گلوله، قلبم رو از جاش کند. پروفسور بود که   کی شل ییهوی یمردم رو مخم بود. صدا یهمهمه  یصدا
 حاکم فرما بشه.  نمون یاز گلوله ها رو به باال زد،تا سکوت ب یکی

کردم که نا خواسته   یعسل خانم، فکر نم  -سر داد و رو به من کرد و گفت: ی بلند یخنده   نیشاه
 چرا؟  یدون ی ،میخوش شانس  یلی. اما تو خ یکن میعصبان 

ه و مهمونا باال رفت.  ستار غی ها هل داد و ج شهیحرفش بودم که آرسام رو به سمت خورده ش منتظر
 کردم.  یاومد، نگاه م یک حاال از پاش داشت خون م   یمن هم فقط شوک زده به آرسام

 ؟ ی ثابت کن ویچ  یخوا یم  -کرد و گفت: نیرو به شاه  آرسام

  یمغزش رو م ،یاین  نوری. اما اگه تو امیکن  یرو ثابت نم یچ ی ه -جوابش رو داد و گفت: پروفسور
  پوکونم.

همه  نیا ی رو  تونهیآورد. چطور م یخم به ابرو نم یآرسام نگاه کردم. ساکِت ساکت شده بود و حت به
که   یمن نه، ایخوام بدونم دوستم داره  ینم  ستم،ین یو دم نزنه؟ به خدا من راض  ارهی تاقت ب شهیش

  .رمی بم  نایتو دست ا دیاول و آخر با

عالوه بر    ن،یاومد. کف زم یداشت به سمتم م شه،یاون همه خورده ش  نیتصورم، آرسام ب برخالف
 گذاشت.  یم یبود که آرسام با قدم گذاشتنش، باق  ییپر از خون ها شه،یش
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افتادم،اما اون هنوز ول کن   یداشتم پس م گهی! ددیکش  یاون داشت درد م یوجود من، به جا  تموم
 اومد. ینبود و م

پاهاش رو از   شهیهم یبکنه. اگه برا یکار  نیآرسام به خاطر من همچ شهی نم  شه،باورمینم  باورم
  ؟یدست بده چ

هنوز   یشد، ول  یصورتش نگاه کردم. غرق عرق بود و اخم کرده بود. انگار داشت تاقتش تموم م  به
 کرد.  یاخماش پنهون م نیگذاشت و دردش رو ب یقدم م

 داد! یعذاب م شتریور، منو بو ستاره و سکوت پروفس نیپچ پچ مردم، تعجب شاه  یصدا

 کنم تمومش کن! یبسه، بسه آرسام. خواهش م  -...نتونستم، داد زدم و گفتم:اوردمین  تاقت

. خم شده بود و بلندبلند نفس  افتهیپس ب  شه،یاون همه خورده ش نیرو بگم تا ب  نیبود ا یکاف
  یرو لعنت م  نیو فقط پروفسور و شاه ختمیر یتاب اشک م  یقرار و ب  ی. من هم بدیکش یم

  آرسام واقعا مهم بودم! یبوده،من برا یمنظورشون از حرفاشون چ  دمیفرستادم! حاال فهم

  ی تونست. منم نم ینم گهیکرد. انگار د یبه خون نشسته به من نگاه م یبلند شد. با چشم ها  دوباره
شد. اگه برعکس   یم کهی ت کهی پر از خون بود. قلبم داشت ت نیبکنه. زم  یحرکت  نیاز ا شتریخواستم ب

که به خاطر   رمکنه؟ اونقدرا هم ارزش ندا  یکارو م  نیکنم؟ واقعا چرا ا یکارو م   نیبشه، منم براش هم 
 کنه...نه ارزش ندارم.  یمن با جونش باز 

 کنم تمومش کن. تمومش کن.  یآرسام التماست م -ناله کردم و با عجز گفتم: دوباره

اومدم و روبروش قرار   رونی. باالخره از حصار دستاش بدیپروفسور رو گاز گرفتم که هوار کش یبازو
همتون  انی م سای آشغاال، باالخره پل نی پست یل یخ -کردم، گفتم: یکه به آرسام نگاه م  یگرفتم. در حال 

 . ستین تونیحال  یچی . هنی...احمقنی رحم یرسونن. شما ب  ی کارتون م  یرو به سزا

  یماشاهلل زبون خوب  -گفت: تی داد،با حرص و عصبان یکه داشت بازوش رو مالش م یدر حال  پروفسور
به خاطرت داره چه   نش،ی روز در آورده. بب نیزبونت آرسام رو به ا نیهم د یعجوزه. شا یهم دار 
  کنه. یم ییفداکار
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کار کنم، تموم بدنم کرخت شده  دونستم چه  یاز راه رو اومده بود. نم یم ین با یآرسام نگاه کردم. تقر به
 ... دمینفهم  یز یچ گهیتموم آرسام، کم آوردم. پلکام رو هم افتاد و د مهیو در برابر جون ن  بود

 # ن یآرت

منو   شتریمسئله ب نیبود و ا وردهی ن یهنوز خبر  یرفتم. محتشم ی واونور م نوریا  ،یو نگران یقرار  یب از
رو    ی. از نگرانزدی م رونی ب نمیتو اون عمارت چه خبر بود که قلبم داشت از س دونمیکالفه کرده بود. نم

 بزنم.  اد یخواست، فر یخودم بند نبودم و دلم م یپا

کردم وجود اون سه   ینکنه امشب کارش رو تموم کنن. فکرش رو نم اد؟یبه روز عسل م  یچ داره
چطور لو رفتن. آخ خدا، کمک کن. تو رو جون   دمیبشه. اصال نفهمکارمون دردسر ساز  یبرا ،یعوض
  خوبت کمکم کن. یبنده 

 گرفتم و با داد گفتم: ن یامو از ماش هیشد. تک دایپ یمحتشم یسر و کله  هویزدم که  هیتک  نیماش به

 ؟یدیفهم  یشد؟ چ  یچ-

 : زد،گفت یکه نفس نفس م یحال  در

داره   یاما انگار اتفاق  م؛یتا به سالن برس می.رد کن میتونینبود. همونارو م اطیتو ح یادیقربان نگهبان ز -
  .ستین کی از رقص و موز یکه خبر  فتهیم

  رو خبر کن.  روی خوب ن  اری بس -تکون دادم و گفتم: یسر 

خودشون رو   دهینکش قهیخبر داد؛ اونا هم دق  روین ی هی به بق میس  یتکون داد و با ب یسر  یمحتشم
  رسوندن.

 جلو اومد و گفت:  یکه اسلحه دستم بود، داخل رو چک کردم. محتشم  یو در حال  ستادمیدروازه ا رکنا

 .دیای بلدم. دنبالم ب  انبریم کیقربان من  -

که   میبود. از اون در داخل رفت کی در کوچ کیرفتم. پشت عمارت  یتکون دادم و دنبال محتشم یسر 
اون داخل چه  یعنیها کمتر از حد معمول بود؛  نی. تعداد ماشمیدیپر شاخ و برگ رس اطی ح کیبه 

 خبره؟
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  یبار دست و پام م نی اول ینگاه کردم. برا یگلوله تموم شد. به محتشم کیشل یسوالم، با صدا نیهم
  تو دست اون شارالتاناست. زامی . خب، حقم دارم. جون دو نفر از عزدیلرز

و چند تا نگهبان کنار آرسام   نی ن رو نگاه کنم. شاه کردم سال یو سع ستادمی ا یقد یپنجره  پشت
  من نا معلوم بود. دیکردند که از من د ینگاه م  ییبودند. داشتند به جا ستادهیا

اون رو به سمت جلو   نیکه شاه دی نکش یطول ه؟یچرا انقدر عصبان  نیداداشم نگاه کردم؛ ا ی افهیق به
  پرت کرد.

قربان داداشتون،  -کنار گوشم زمزمه کرد و گفت: یکرد. محتشم  دنیکار شروع به تپ نیبا ا قلبم
 داداشتون. 

سمت  عی. سرکرد یمن، اونور تر داشت داخل رو نگاه م ینگاه کردم که ده قدم یمحتشم به
  رفتم و داخل رو نگاه کردم. یمحتشم

آروم و   کنمی چرا دارم حس م ه؟یکنه؟ چرا عصبان   یچه کار م شهیاون همه خورده ش نیب ن،یب داداشم
 قرار نداره. 

در داخل رو   یو از ال ستادمیا یتونستم منتظر بمونم. با تعلل خودم رو به در رسوندم و کنار  ینم گهید
  .دمییپا

خواست    یشد. دلم م حد و نسب یب  تی . تموم وجودم غرق عصباننمیتونستم عسل رو هم بب حاال
اسلحه هم درست   کیبود.  یپروفسور عوضحصار آغوش   ،یدوست داشتن یبزنم. خانم کوچولو ادیفر
  بود. قشی شق یجا

 دونستم، چه کار کنم؟! یبار نم   نیاول یبرا

خون نشسته مواجه شدم. آرسام، آرسام داشت با   ،بهی رو برگدوندم که با دو جفت چشم توس سرم
ها تو پاش فرو رفته بودند و  شهیکرد. تموم خورده ش  یبه سمت عسل حرکت م  ق،یعم  اریدرد بس

  پر از خون بود. نیزم
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بود که   نیآرسام هم واقعا عاشق عسل شد. به خاطر هم   یعنی،یعن یشد.  تیاذ  یل یشد...خ تیاذ قلبم
  نیاون نوچه ها، به خاطر هم ییخبر رسوا  یتو کلبه و رستوران، حت یزد. از ماجرا  یانقدر مشکوک م

 بود که آرسام، باالخره کم آورده!

از پروفسور فاصله   غ یعسل با ج هوی شدم که  یراه خودشون رو باز کرده بودند. داشتم خم م  اشکام
 - گرفت و با داد گفت: 

  یرسونن. شما ب یکارتون م یهمتون رو به سزا انی م سایآشغاال، باالخره پل  نیپست  یلیخ
 . ستین  تونیحال  یچی . هنی...احمق نیرحم 

افتاد. خواستم کنترلم رو از دست   نیزم  یعسل رو یگفت که بعد از مدت یپروفسور چ گهید دونمینم
رو رد کرد و   یا شهیدفعه، پر سرعت تر راه ش نیو ا دیمن رو گرفت. آرسام داد کش یبدم که محتشم

  خودش رو به عسل رسوند.

  ینشون نم یعکس العمل چی بودند و من ه ستادهی ها پشت سرم بودند. منتظر دستور من ا رو ین
 دادم.

شد که دستام رو باال آوردم و   یچ دونمیشده بودم. نم رهیخ  هوش،یجون و عسل ب   مهیبه آرسام ن  تنها
 رو شروع کردم.   اتیعمل

 یدنید افشونی و پروفسور با ترس بهم نگاه کردند. ق نی در رو باز کردم و وارد سالن شدم. شاه عیسر
 بود! اسلحه رو سمت جفتشون نشونه گرفتم و گفتم: 

   .ز ی همه چ یب یتموم شده بزدال گهیتون دوقت-

کرد.   یم هیگر یجونش، عسل رو در آغوش گرفته بود و با زجر و ناتوان یآرسام نگاه کردم. جسم ب به
تحمل درد نداشته باشه و انگار تحمل از دست دادن  گهیانگار که د ان،یب  ادشیانگار که دوباره درداش  

 رو نداشته باشه. زشیعز

  خون آلود بهم نگاه کرد و گفت: یچشما با

   خوام از دستش بدم.  ینم-

  و گفت: دیکش داد
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 خوام از دستش بدم.   ینم -

آرسام با   دمیخورده بود. به خودم اومدم د ریکه به خودم اومدم،متوجه شدم عسل هم ت حاال
افتاده رو برداشته و به سمت پروفسور نشونه گرفته. منم  نی زم یکه رو یبلند شد و اسلحه ا  تیعصبان 

  نکنه. ییتا کار خطا دمییپا یرو م   نیحرکت،شاه یب

  یل ینمک به حروم! آره حق با شما بود، من خ یایعوض  -دهن باز کنم که آرسام با داد گفت: خواستم
داره؛ تموم   یبهش،بستگ   یزد ریکه االن ت یدختر  نیمن جونم به اکردم. من دوسش دارم. من،  رییتغ

شما     .رمبب نتونیبود که بتونم از ب یهمش نقشه ا ن،یکرد  ینبودم که شما فکر م  ی مدت من اون نیا
 . رمی رو ازتون بگ تونیحاال نوبت منه زندگ   ن،یمن رو ازم گرفت یبار زندگ کی مکارا، 

  نیو به سمت شاه   دمیکش یآسودگ یاز رو یهمه جا سالن رو پر کرده بودند. نفس روهایو ن  یمحتشم
  رفتم.

 سرش گذاشتم. ینفرت تمام بهش نگاه کردم و اسلحه رو رو  با

  کنم آشغال. یحرومت م  یتکون بخور  -

 پس... -زد و گفت:  پوزخند

 یخون نشسته گلوله نصفه موند. رومو که سمت آرسام کردم، جسم به  ک ی با شل نیشاه حرف
  .دمیپروفسور رو د

  رو به پاش زده بود. گلوله

  رو برسه.  نایتر نکن. بزار قانون، حساب ا نیخودت سنگ یبس کن آرسام، جرم رو برا -زدم: داد

 نگاه کرد. با درد نگاه کرد و گفت:  بهم

  زامیعزکه  یزاشت. اون روز  یکف دستشون م نارویحق ا  شیوقت پ   یلیقانون اگه وجود داشت، خ  -
 کنه.  ینم  یغلط چینکرد؛االن هم ه یرو از دست دادم،قانون کار 

  رو درست تو مغز پروفسور نشونه رفته بود. اسلحه

 حرکت گفت:  یب  نوریاز ا نیشاه
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 تو بودند؟ یاونا زن و بچه  -

) به  یکی ن یا یکنم، اما برا یاونا کار  ینتونستم برا دیگر، آره...! شا لهیآره ح  -زد:  ادیقرار فر یب  آرسام
 .ن یباش دهیتو خوابتون ند یکنم که حت یکارا م  یل یعسل اشاره کرد( خ

جون عسل رو   یشده، جسم ب  یبفهمم چ نکهیکرد. قبل ا  یرو گفت و گلوله رو تو مغز پروفسور خال نیا
 شد. دیناپد دهیضرب د یبرداشت و به سرعت برق، باهمون پا

جون پروفسور هم به سرد  ی. جسم بمیو همه رو به زندان انداخت میو دار و دستش رو گرفت  نیشاه
   .میخونه منتقل کرد

خبر    یبود و من ب دهیچقدر ضرب د  داداشم، یآرسام بود. طفل  یحرفا  یمدت فکرم جا تموم
چقدر زجر   کرد. یو پروفسور رو م نیکار بد شاه  از درد، یمدت با کوله بار  نیتموم ا  بودم.

  داداشم نبودم. یکه پناهنده  میچقدر عوض  آور،

اصال چرا کشته  ای بودند،  ایقاتل زن و بچش ک  نگفت، چوقتی! اون هستمیاما منم مقصر ن  اما،
  شدند.

ازش   یشده بود و خبر   دیروح ناپد کی نی کنم. ع دایسه ماه گذشت. باز هم نتونسم آرسام رو پ بایتقر
  نبود.

  اد،یم ادمیجونش رو   یجسم ب  یخورده بود و وقت   رینگران اون و عسل بودم. مخصوصا عسل که ت دل
 . رهیگ  یپروا درد م یقلبم ب

نبود و   چکدومشونیهم که رفتم، اسم ه یمارستانیسه ماه چه به روزشون اومده؟ هر ب  نیا اصال،
 نداشت.  یازش خبر  یکس

پروفسور   ی. از وقتمیو گرفت  نیبود که شاه   نیا شیگذاشتم. حداقل خوب زیم یمونده سرم رو رو در
 . دهیحرص م  شتریمن رو ب نیذره صحبت نکرده. ا  کی یمرده، حت

. در رو بست و  دمینگران بابا رو د یکوتاه باز شد و چهره  یخودم غرق بودم که در با تقه ا یایدن تو
 گفت:  ،شمیاومد پ  یکه م یدر حال 

 ؟ ینکرد دایشد پسر؟ هنوز ردشو پ یچ-
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 رو با دو تا دستام گرفتم و با ناله گفتم:  سرم

از شرم   زنه،ی عسل بهم زنگ م  یبابا  یچه کار کنم. وقت دونمی. نم نینه، انگار آب شده رفته تو زم -
گفتم،   شیسه ماه پ یکنه. وقت یرو بگم که ناراحتشون م یز ی چ تونمیجوابش رو بدم. نم تونمینم

 بشه.  نیکارم ا ی جهیکردم نت  یگرده، فکر نم ی بر م یدخترت به زود

 زد و گفت:  دشی سف یها شیبه ر ی. دستدیکش  ینشست و با درد آه یصندل یرو

بشه و   داشی به خاطر اون هم که شده، دوباره پ دیکه اون پسر باالخره عاشق شد! شا دونمیحداقل م -
  زاره.بدش رو کنار ب  یکار ها

به من   نکهیبدون ا یاما فکر نکن از دست تو هم ناراحت نشدم. بلند شد -من نگاه کرد و ادامه داد: به
 ؟ یچه کار کن  یخواست  یم فتادی برات م  یتو چنگال اونا. اگه اتفاق  یرفت  ،یبگ

نگاه  رونیو به ب  دمیبلند شدم و کرکره رو باال کش یصندل  یکردم و سرم رو تکون دادم. از رو یپوف
 کردم. 

آرسام   یکارو انجام بدم. بابا، وقت ن یا ییتنها دیبرم. با دی گفت با یگفت، بهم م یبهم م یحس  کی -
آرسام دردش رو   دمید یوقت  دم، یعسل رو د یزجه زدنا یوقت دم،ید شهیاون همه خورده ش یرو ب 
  رقبا من ف  یلیام خ . آرسستمی من اصال مثل اون ن  دمیکنه، فهم  یدادن عسل، تحنل م  نجات  یبرا

 داره. اون باهوش تر از منه بابا. 

 رو نگاه کردم. نشیغمگ یشونم قرار گرفت. برگشتم و چهره  یرو یدست

و   نی. اطالعات شاهشهیکابوس ها تموم م نیا ی. باالخره همه اری کم ن چوقتی ه -زد و گفت: لب
 نه؟ ای  یپروفسور رو در آورد

مردن. جفتشون تو   یآرسام چطور  یزن و بچه   دمیفهم  یآره در آوردم. حت -تکون دادم و گفتم: یسر 
  آلوده به الکل خورده بودند. یشمال، غذا

 کارو کرده بودن؟  نیچرا ا  -گفت:  موشکافانه

 نشد. رمونیهم دستگ یز ی . چزنهیحرف نم   نیشاه -:گفتم
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  دایرو. تو بگرد داداشت رو پ یعوض نیکنم اچه کارش  دونمیمن م  -سرعت سمت در رفت و گفت: به
 . اریاز غم و اندوه درشون ب یاون دختر بزن. کم یهم به خونواده  یکن. سر 

پر از   الی و با فکر و خ دمیکش ی منتظر حرف من باشه، در رو بست. پوف نکهیو بدون ا رونی ب  رفت
 کردن اونا مشغول شدم . دایشلوغ به دنبال پ

 ** آرسام

مرد.   یم ینطور یا دیانتقامم خاموش نشده...پروفسور بدون درد مرد. نبا شی هنوز آت مونده... هنوز
. دمید یرو م  دناشیزجر کش دیداد. با  یذره ذره جون م  دیبراش داشتم. با یشتر یب یمن نقشه ها

 شد.  یخالص م  ینطور یا دینبا

کنارم و انداختن دستش  ی. حضور کسدمیپر از درد کش یق یدستام گرفتم و نفس عم نی رو ب سرم
چند   نیدوست چند  د،ینو  نگاه کنم. شی می مهربون و صم یدورم، باعث شد سر بلند کنم و به چهره 

دوباره سرم رو خم کردم و تو     زد. یحرف نم  ینگاه نگرانش رو به من دوخته بود، ول  من، یساله 
    عالم خودم غرق شدم.

 ومده؟یهنوز به هوش ن  -:گفتم

 نه. انگار قصد بلند شدن نداره.  -و گفت: دیکش  ینفس

 هست؟! یدیام  -چند سالم رو فرو خوردم و گفتم: نی. بغض چنددمیدرد نفس کش  یرو از

 دست خداست.  یآروم باش. همه چ -رو نوازش کرد و گفت: پشتم

چطور آروم باشم؟   -گفتم: دیلرز یدرد پاهام م  یکه صدام از رو  یقرار از جام بلند شدم و در حال یب
آروم باشم؟ منصفانه   یو توقع دار   نمیب یچشم هام م یرو جلو   زمی دارم مرگ عز گهیبار د کی چطور؟ 

  ینمدرد مبتال  نیبه ا چوقتیکردم. کاش ه یاون رو انتخاب نم چوقتیکاش ه ؟یفهم یست،م ین
 گرفتم.  یانتقامم رو م یاالن درست و حساب  دیشدم. شا

به پام انداختم که دوباره خون از    یسر خوردم. نگاه نیو کف زم  ستمیخودم با  یو پانتونستم ر گهید
 زد... ی م  رونی باند ب یالبه ال

 کرد گفت:  یکه باند رو باز م  یکرد و جعبه اش رو کنارم باز کرد. در حال یمهربون دوباره
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ها   یف یآرسام. خودت رو غرق کث ی نکرد یکار  چی. هیکن  یتو اون عمارت تالش م یتو سه سال، دار  -
 ؟یر ی انتقام بگ  یبتون نکهیا ؟ یرو داشت   یانتظار چ ، یو مرداب اون ها کرد

  .دیرس ی نم  که درون قلبم وجود نداشت، یاما به درد  کرد، یکرد. درد م  یپاهام رو ضدعفون  کف

  داد. یم ادامه

اگه   .یدار  یین و اصال چه زندگهست ا یخونوادت ک  .یهست یدختر نشون داد که تو ک نیحداقل ا -:
کارات چه عذاب  نی تموم ا  یدونیم چیه  آرسام،  .یغرق شده بود شتریاون نبود االن ب

اصال    ؟ی چند تا خونواده رو داغدار کرد یدونیم  ؟یتاوان پس بد  دیبا یچه جور  یدونیم  ه؟یبزرگ
اون رو کادو    ناقابل ی هیهد کیبا  و یداد مغزش رو شستشو  عسل، نیمثل هم  ،ینکرد میکار چیه

و   یکه اونا رو سرگرم کن  یبود نیباهاشون چه کار کرد؟ فقط تو فکر ا  یدونی. اصال میداد نیبه شاه
  ی نم ودختر دلت ر  نیاصال؟ اگه ا  دیارز یم ؟یکرد داشی که خونوادت رو کشتن. پ  یبگرد  یز یدنبال چ

  هان؟! ی خواست  یم ی. تا کبود گهید یقربون  کیبرد، 

تر از  یعوض   !میعوض یل یمن خ  گفت، یراست م  از خودم بدم اومد!  شد. سی هام خ گونه
 ی که م ییهم هر بال نی شاه  شکستم. یقلبشون رو م  .دمیدزد یدل دخترا رو م  .نیشاه

فرمول و کوفت   یروشون کل   بودن. یشگاهیدختر ها براش موش آزما  آورد.  یسرشون م  خواست،
رحم    یدادم؟ چرا اون موقع ها ب ی نشون نم  یواکنش چی چرا اصال ه  زدم. یکردن و من دم نم  یکار م

 بودم؟  الیخ یو ب

آخر   یلحظه ها نیادامه ندم. اما هم گهیبهم خورد. باعث شد د یشکر کنم که تلنگر   دیبا راستش
 شد، خوش آمد.   یببرم و بعد هر چ  نی رو از ب  نی. شاهرمیانتقامم رو بگ دیبا ،یر عم

 . زنهیکه صدام م  هیمدت دینو  دمیخودم اومدم، د به

 حرفش توجه کردم.  به

که بلند شو برو استراحت کن. اگه نه که  ،یبلند ش  ی تونیآرسام جان، انقدر فکر نکن. اگه م -:دینو
 .آره؟ ارمیب ی ز ی چ ییجا پتو نیهم

 رفتم. گفتم:   یراه م یتکون دادم و از جام بلند شدم. به سخت  یسر 
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 .شش یخوام برم پ یم -

 نگفت و کمک کرد که به اتاقش برم.  یز یچ

دختر   نیم تنها شدن با انکرد و رفت. کار یاشاره کردم که بره و به کارش برسه؛ اونم تعلل دمیرس یوقت
  بستش نگاه کردم. ینشستم و به چشم ها یصندل یشده بود. رو یچشم عسل

سردم گرفتم. پشت دستش رو   یدستا یجون گرمش رو، تو  یب یتر شدم و دست ها کینزد یکم
 دردم شده بود رو تکرار کردم.  یکه دوا ی ک ینوازش کردم و موز

حال خودم، بزار و برو, دست   نی ام بگم؟ دست بردار... منو تو ابگم؟ از حالم از خودم؟ از فرد یاز چ -
 ... ایقالم کرد، دن ای خارم کرد، دن ایحال خوبم. ترکم کن... دن نیبردار... از تو نه، از خودم پرم. تو ا

 تخت گذاشتم و با آه گفتم:   یرو رو سرم

 درکم کن...!-

که   ینبود و دوباره تو باتالق نحس زیچ چیشدم. حواسم به ه یخود م  یداشتم از خود ب بایتقر گهید
 خودم پرورشش، دادم غرق شدم. 

که روحم رو درمان کنه. گناهام رو پاک کنه. راحتم  یآرامش کی خواست.  یم  یآرامش ابد کی دلم
 کنه!

  فیدونستم تکل یکه برام مهم شده بود، نگاه کردم. نم یکس  یبای رو بلند کردم و به صورت ز سرم
براش خطر    نیا شتریب  د،یباشم. نبا  دیدونستم که نبا یرو م نیا ی! ولشه؟یم یاحساس من و اون چ 

  محسوب بشم.

بهش زدم. عطر دستش رو بو کردم و چشم هام رو از   ی کردم و بوسه آروم کی رو به لبم نزد دستش
 درد بستم.  یرو

احساس فرار کنم   نیاز ا دیمنتظره، تموم وجودم را فرا گرفته! حاال با ری احساس غ کیبار،   نیاول یبرا
 به نفع هر دومون باشه.  نیا د،یو شا

 کردم، گفتم:  یکه جزو به جزو چهرش رو تماشا م یصورتش رفتم. در حال  کیشدم و نزد بلند
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شدم و تو رو    یکردم. کاش کور م  یباز  نتیری من رو ببخش! ببخش که با احساسات کوچولو، اما ش -
  چوقتی کردم. کاش...کاش ه  ینم  بتیشکست و تعق  ی. کاش پاهام م دمی د ینم ییتو اون نونوا

من   یماه تمام وقتت برا شی. شیجدا بش  تی و عاد نی ری ش  یبودمت، که باعث بشم از زندگ دهیند
 .یبر ی تمام به سر م یهم در خاموش گهیحاال سه ماه د صرف شد و

 رو نوازش دادم و دوباره گفتم:  گونش

   ترسم.. یحسم، لمسم، م  یروزها، خاموشم سردم... ب نیا-

  ترسم... یم م،ی از سا یحت  ست،ین یانگار نور  ست،ین  یجون

 یکه قطرات زجر آور، از رو  ی)سرم رو به آسمون بلند کردم و در حالست،ین یگاه  هیتک ست،ین یراه
  !؟یفهم  یخدا خستم م یخورد، ادامه دادم(... ا   یصورتم سر م

  یرو م  یخودشون نقش  یصفحه، برا یرو  یکه کنارش بود، بلند شد و خط ها یدستگاه یصدا هوی
  .دندیکش

  نیرو رسوند. دستگاه شوک رو برداشت و چند رو صدا زدم که بال فاصله خودش دیترس و دلهره نو با
  اش زد. نهیبار به س

  بودم و آروم و قرار نداشتم. دهیترس یل ی. خدمید یتار م گهیصفحه نگاه کردم. انگار د یخط ها به

 زود باش.  رون،ی داداش برو ب -:دینو

 تو رو خدا نجاتش بده. د،ی. نجاتش بده نورمی نه، نه من نم -تکون دادم و گفتم: یسر 

شد و قلب    یتر م   زیخط ها هر لحظه ر  گزاگیزد. ز نشی نگفت و دوباره دستگاه شوک رو به س یز یچ
 تونست صداش رو بفهمه! یهم م دینو یکه حت یطور  دن، یمن هم در حال تپ 

 بهش نداشته باش.   یکنم کار  یشد؟ غلط کردم خدا، خواهش م ینطور یگفتم که ا یمگه من چ ایخدا

 کنم نرو، نرو”  یبه عسل نگاه کردم. ” خواهش م  وبارهد

اعصاب خورد کنشون رو   یدستگاه به حالت اول برگردن و صدا یرو بگم که خط ها  نیبود ا یکاف
  .ارنیب  نییپا



 نبرد عشق عسلی 

195 
 

اومد. برام مهم نبود   یبود که از چشم هام م یاشک  لیس گهیولو شدم. د  یصندل  یو رو دمیکش  ینفس
 رو از دست بدم.  زمی بود دوباره عز  کیبود که نزد نیمهم ا د،ید یم دیکه نو

  یکرد و نبضش رو م یکرد. به عسل نگاه م  یم ییصورتش خود نما  ینگاه کردم. عرق رو دینو به
بار هم، زن و بچم  کیفهمم.  یترس رو خوب م نی! من ادهیمعلوم بود که ترس   افشیگرفت. کامال از ق

 چی. چون تحت هستیقبل ن یدفعه، مثل سر  نیا دونهیر ماون جون دادن؛ انگا یدست ها ریز
 از دستش بدم.  ستم، یحاضر ن یط یشرا

اون  یگذره، نگاه ها ی پدر عسل نگاه کردم. هر روز که م یخونه  ،یشدم و به در بسته   نیماش سوار
م  گذره، عذاب وجدان،شرم،خجالت، تو وجود ی. هر روز که مشهیعسل، فرسوده تر م  یخانواده، از دور 

 . شهیم شتریب

رو   نیکه شرم و خجالت، همچنان تو وجودم رخنه بسته بود، ماش یانداختم و در حال نیی رو پا سرم
 روشن کردم. 

 اس ام اس، ناشناس رو باز کردم. افتم،ی راه ب نکهیبه خودم اومدم و قبل ا   یکوتاه گوش یصدا با

 -( ،منتظرتمی )ساعت سه بعد از ظهر، رستوران چوب

فرصت، اسم آرسام از   نی شدم و در اول رهی به هم گره خورد. به روبرو خ امکیپ نیاز خوندن ا ابروهام 
 خاطرم عبور کرد. 

کنم. باالخره بعد   یباالخره داداشم رو مالقات م ایپروا به لرزش افتاد و نفس برام کم شد. خدا یب قلبم
 حرف بزنم.  یتونم باهاش درست و حساب  یل، مسا نیچند

خودش درست   یکه برا یباعث شده باالخره از سوراخ یبا من داشته باشه؟ چ تونهیم یچه کار  اما
 اد؟ یب  رونی کرده ب

به سمت   یمعطل  یب  نیهم یمونده بود؛ برا گهیساعت د میو قرار نداشتم. به ساعت نگاه کردم. ن   آروم
 رستوران خارج از شهر روندم... 

که   یشد و در حال دایسر و کلش پ  ینشسته بودم و به گلدون پر از گل نگاه کردم. باقر  یصندل یرو
 گفت:  دنم،یکرد،از د یم  یشادمان
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 خدمتتون؟  ارمیب  یخوشحالم! چ دنتونیاز د ن،یسالم آقا آرت -

 تکون دادم و گفتم: یسر 

 .دهی. گلوم خشک اریبزحمت آب جوش    یسالم. ب -

 لب باز کنه که با تعجب به پشتم نگاه کرد و با همون نگاه شاد و ذوق زدش گفت:  خواست

ازتون  یچند وقت خبر  نیکه ا ادیرستوران خودتون هم به چشم نم گهید ن؟یآقا آرسام، راه گم کرد -
 نبود؟ 

جفت چشم  اسم آرسام برگشتم و به دو دنیبا شن یتفاوت بودم، ول یب یباقر  ینسبت به حرفا اول
 شدم. رهیخ  یتوس

 ،یسه سال و خورده ا نیو نسبت به ا رم یخواست داداشم رو در آغوش بگ  یگرفته بود! دلم م بغضم
 بود.  دایاز قبل، تو چهرش هو شتریشاد نبود و غم ب  ادیوجودش رو حس کنم! اما انگار اون ز

 نشست.  یصندل یمن، رو یتکون دادم و سالم کردم. اونم سرش رو تکون داد و اومد روبرو  یسر 

 نگاه کرد و گفت:  یباقر  به

من هم حضور داشته باشم.   ست،ی ن یاز ین  د،یبر  یشما رستورانم رو روز به روز باالتر م دونم،یم یوقت -
  .اریکنم، ب یمدرست  شهیکه خودم هم یی مخصوص، از همونا  یحاال برو دو تا قهوه 

تکون داد و با گفتن چشم، من و   یسر  د،یگنج  یتو پست خودش نم  یاز خوشحال  یکه باقر  یحال  در
 داداشم رو تنها گذاشت.

چشم   ریبود. ز دایهم پ دیسف یاز مو یهاله ا ش،یمشک  یها شی ر نی بهش نگاه کردم. ب  یچشم ریز
  زد.  یم  یهاش گود شده بود و لباش به کبود

 تا آسمون فرق داشت.   نیکردم. زم سهی رو، با االن مقا ششیسال پ  نیچند ی افهیق

کرده. حاال    ری گ یحاال تو باتالق شلختگ  یشد، ول یچندشش م ،یذره شلختگ  ک ی از  یروز ها حت اون
  ضیموش مر کیبه   لیاتفاقا، تبد نیا یاصل و نسب رو بگه. با وجود همه  یمن ب  ست،ین  یکی

 خوره.  یبه هم مشدم که آدم، حالش از من 
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 صداش به خودم اومدم و بهش چشم دوختم. با

. اما  نمتیخواستم بب  ل،یهمه مدت، چرا و به چه دل ن یباعث تعجبت باشه که بعد ا د،یشا -:آرسام 
به نفع   نیمطمن باش ا یتو، من و عسل خوب نباشه! ول یبرا ادیزنم، ز  یم ییحرف ها دیشا

 هممونه.

سر و ته آخرش به کجا ختم   یب  یحرفا نیا ی رهی زنج دونمی. نم دمیفهم  ینم یچی حرف هاش ه از
 !شه؟یم

  میممکنه زندگ یحت دونمیقابل بخششه! م ری جرمم غ دونمیفکر کردم. م یلیسه ماه، خ نیتو ا -:آرسام 
  یدارم. اون ها رو که انجام دادم، خودم رو معرف گهیبشه. اما من هنوز چند تا کار د  ریدار، ختم بخ  یپا
 رو ببره.  یاز نبود من لذت کاف  ای م تا دنکن یم

 حرفاش رو قطع کردم و با آب و تاب گفتم:  ی شهیتو قلبم بود. ر  یر یهاش مثل ت  حرف

 نیکنم تمومش کن. تموم کن ا  ی. خواهش ممید یحرفا رو نزن داداش، من و بابا نجاتت م نیا -
 هان؟ ،ین یب  یچرا ما رو نم  م،یکمکت کن میتونی. ما هم مارویمسخره باز

 تکون داد و گفت:  یو پر از غم و حسرت، سر  ینگاه طوالن ک ینگاه کرد.  بهم

 دیخودم روشنش کردم و خودم هم با . شهیغم درونم خاموش نم نیا شیآت  د،یاگه شما کمک کن -
 خاموشش کنم. 

 گذاشتم و گفتم:  زیم یخوردم و دستم رو رو یتکون 

 که...  یچه کار کن یخوا ی م ه؟یمنظورت چ -

آرسام دوباره رفت. به فنجون   یحرفم نصفه موند. قهوه ها رو گذاشت و با اشاره  یاومدن باقر  با
کرد.   یآرسام برامون درست م م،ی خواست یهر وقت قهوه م شه،ی! همریبخ  ادشیشدم.  رهی قهوه خ

 بودن.  یافتنی کرد که قهوه هاش انقدر لذت بخش و دست ن یچه کار م م،یدونست  ینم

که نگاهش به قهوه بود لب زد   یتو فکر فرو رفت. در حال   بی بهش نگاه کردم. انگار اون هم عج  دوباره
 و گفت: 
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  شد. ینم  اهیکردم، روزگارم انقدر س  یبا اون ازدواج نم  چوقتی اگه ه د،یشا -

 و آروم گفتم: دمیکش یآه

 ؟یدی. انقدر ما رو دور دیزن دار  یگفت به ما ن  یحت -

 . دوباره لب زد و گفت: دیازش نوش  یرو برداشت و کم فنجون

  یچه کار اشتباه دمیفهم  یبه خودم اومدم که ازش بچه داشتم. وقت یوقت دم،یمن خودم هم نفهم  -
 من جون دادن.  یکردم که، جلو

  کنه. فیرفت. منتظر بودم تعر  یمرگ اون دو نفر از تن و سرم باال م  یبرا ،یکنجکاو دوباره

اومد،   یکه صداش از ته چاه م یاونا گذاشت. در حال  یهاش رو به هم قفل کرد و سرش رو رو  دست
 ادامه داد... 

چاقو خورده. اثر  یر ی بعد متوجه شدم با ضرب درگ یکرده. ول یکردم همتا، خودکش  یاولش فکر م  -
همتا   نکهیکردم. قبل ا  یم یفکر  ن یهمچ نیهم یداد و برا یرو نشون م خودش یانگشت دستا
  .رهیم  نیبا الکل آغشته شده، از ب ری من و اون، با خوردن ش یدختر سه ساله  نیلیکشته بشه، آ

 ؟ کارو کردن نیطفل معصوم رو بکشن؟ اصال چرا ا کیتونستن  یشد. چطور م ینم  باورم

 زدم و گفتم:  لب

 کارو کردن؟ نیچرا ا -

 نگاه کرد و گفت:  بهم

  یچندش رو کنار بزنم. اما حس م یروز ها نیا یخواد پرده  یچرا بعد چند مدت، دلم م دونمینم -
  .دمی از دست نم  یز یهم چ  نایبا گفتن ا گیکنم د

  از ته دل زدم و گفتم: یبه دست گرفتم. لبخند بود، ز یم یرو که رو دستش
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و   نیلیآ  دوست داشتم و دارم! شهیمن هم  ،یدیمن رو داداش خودت ند گهی تو د نکهیبا ا  آرسام، -
  نیلیچرا اسم دخترت با آ یچقدر دلشون برات تنگ شده. راست یدونیبابا هم چشم انتظارتن! نم

  ه؟یک یخواهرمون 

  زد و گفت:  یخند معنا دار   شین

  ل،ی... پدر همتا با پروفسور دنمی تو شدم. بگذر مثل دم،یفهم یوقت من اسمش رو انتخاب نکردم. -
االن اون الکل   دونمینم  شدن.  یمجازات م  د،یفهم  یم  سیبود که اگه پل یز یچ کیدستشون تو 

لج   سر  ون،یبا هما   ل،یو پروفسور دن نیپدر اونه. شاه  ریاتفاقا تقص  نیا یهمه   یول  کجاست، یلعنت
  یتا االن اونا خانواده   دنیزارن. انقدر احمق بودن که نفهم یم نی لیافتن و دست رو همتا و آ یم

 من بودند.

چرا تو  ه؟ی الکل چ نیاصال ا دمش؟یبودم، اما چرا تو اون عمارت ند دهیرو شن  ل یپروفسور دن  موضوع
 م؟ینکرد دایپ یز ی چ نیاون عمارت چن 

 بود؟   یک یکه کشت یپس اون  -نگاه کردم و موشکافانه گفتم:  بهش

 تکون داد و دستش رو از حصار دستم جدا کرد. صاف نشست و گفت:  یسر 

هم فرمول الکل رو درست کرده بود.  لیالکل به بچم بود. دن یاون هم جزوه همونا بود. اون خورنده  -
تو هورمون  یکار  خیشد، با س یفروخته م نیکه توسط من به شاه یهر دختر   بای فکرش رو بکن، تقر
 دادن. یاونا انجام م یرو رو شاتشونیبدنشون، تموم آزما

 سرم رو بلند کردم بهش نگاه کردم که گردنم نصف شد. با وحشت گفتم:  چنان 

اونا بودن؟ حاال چرا  یشگاهی دخترا موش آزما یعنی  ؟یو دم نزد یدونست  یم  نارویا یتو همه  -
 دخترا؟ 

 مکث کرد و دوباره ادامه داد: یکم

. من اصال  دمید یم شگاهشونیکم سن و سال، هم تو آزما  پسر یلی البته به جز دخترا خ  دونم،ینم -
 کنم.  دایبود که اون الکل رو پ نیمخ نداشتم، تنها هدفم ا
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  نیسرم در حال منفجر شدن بود. با اانزجار بهش نگاه کردم. حالت تهوع بهم دست داده بود و  با
نکرده، دستش به   یاگه اون کار   یبود، آرسام از اعدام شدن جون سالم به در ببره. حت  دیحرفا بع

 نجاست اونا آلودست. 

 انداز شد:  نیطن  صداش

 کنم... هیخواستم، عسل رو هم به اونا هد یمن م -

که  یورتش سرخ شده بود، به طور چشماش جمع شده بود. ص یاشک تو ینگاه کردم. هاله ا   بهش
 گردنش معلوم بود. یرگا

که من  دم یکه عسل تو عمارت بود، کم کم فهم ی. موقعامیروز به خودم ب کیکردم   یفکر نم -:آرسام 
گفت، کارت    یکرد، اما روز به روز نگاهاش بهم م ینم  میخاص  یلیشدم. کار خ  یبودم و االن چ   یقبال ک

  مثل اون رو ندارم. یدختر پاک اقتیکه ل  فمیکث  وونیح ک ی  ؟یفهم یاز سگ پست ترم م  اشتباهه.

  همون قطره رو پس زد و از جاش بلند شد. صانهی. حردیاشک از چشماش، غلت یا قطره

به   روزید  بوده، هوشیسه ماه تمام ب  نکهینگرانش نباش! با ا   .دمیآدرسش رو بهت م گهید یهفته  تا
  .هوش اومده و حالش رو به بهبوده

 تعجب از جام بلند شدم و گفتم:  با

 بوده؟  هوشی عسل سه ماه ب ؟یچ -

  یم  گهید یآره، اما خوشبختانه باالخره چشم هاش رو باز کرد. هفته  -تکون داد و گفت: یسر 
  .شی نیب

 مکث کرد و دوباره ادامه داد: یکم

  .نیدوباره بهت اعتماد کنم. فقط مواظبش باش،هم  تونمیبهت گفتم، اما...م نارویچرا ا دونمینم-

استارت   دینکش یبودم. طول ستاده یطور سردرگم و مات ا نیمقابل چشمانم دور شد و من هم از
  خوردم و به خودم اومدم.
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جا نبود. دوباره محو شده   چیه نگ، یپارک اچه،ی. هر جا رو گشتم نبود. پشت دردمیدنبالش دو عیسر
 بود...

رو به دوش   یغم بزرگ کیهمه مدت  نیبوده. آرسام ا هوشیهمع مدت ب   نیعسل ا شه،ینم باور
 شه؟ یم یپسر چ نیا انیپا ا،یرو انجام داده. خدا ای کار دن نیو تموم مدت پست تر دهیکش

  کل... یدانا

را داشت. با افسوس و حسرت   نشیری سل شع یدلسوز و مهربان، هوا یبی روز آرسام، مانند طب نیچند
 یآنها به گونه ا ییگفت” کاش آشنا یدوخت و مدام با خود م  یاو چشم م یبایز یبه چهره  ادیز
بهتر   یاالن زندگ دیشد،شا یبه هم خطم نم نگونهیگفت، کاش سرنوشت آنها ا یبود” راست م گرید

 !بود

بود که بتواند خود را از او دور کند و راه عسل را خود   یمدت نه چندان کوتاه، به فکر نقشه ا نیا در
  یزندگ  انیدانست پا یرا هم نداشت. خود م نی جز ا یدلش رضا نبود، اما چاره ا دهد؛ رییتغ

 کشد. یاست که انتظارش را م یاش،طناب دار 

برد که،  ی،چنان از وجود آرسام لذت م اش مارگونهی ت یلحظه ها معصوم و لجوج، در دختر عسل
  سپرده بود. ی گناهان و مجرم بودن او را به دست فراموش

 یکه، قلبش را به درد م یا شهیش  یفکرش شده بود، آن اتفاق داخل عمارت. همان رقص رو تنها
تر   با ارزش  یز یاز هرچ  شی برا حس نیاو را دوست دارد! ا اما حداقل متوجه شده بود که آرسام آورد؛
 بود.

کرد تا خاطر عسل را از خود دور کند.   یبرادر دلسوز و مهربان، مدام با خود دست و پنجه نرم م  نیآرت
هم  یبه او محتاط شده است. از طرف   زشیرا دوست داشته باشد که، برادر عز یخواست کس  ینم

دهد و او را از بند طناب   ریینگران جفت آنها بود، دوست داشت خودش سرنوشت برادرش را تغ 
  دهد. ییرها

  مان،یا یب   انیاست که به دست قاچاقچ یدختر  دنید  شانیکه ماه ها، تنها آرزو یحال خانواده ا و 
 دانند که چه به روز او آمده است.  یربوده شده و نم
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را چه،  دنی د یکرد،ول یآرام م  یآنها را کم  د”یعسل حالش خوبه،نگران نباش ن”یسر خط خبر آرت  تنها
 حال؟! دنِ یبه شن

 ** آرسام

مدت، انقدر عالقه ام بهش   نیو حالش کامال خوب شد. تو ا دیرس انیعسل هم به پا یمار یب ی دوره
  مهیکردم و کار ن  یترکش م دی سخت بود؛ اما به اجبار با یل یازش برام خ ییشده بود که جدا ادیز

 رسوندم.   یم انیتمومم رو به پا

و عسل به هوا رفت. از   دینو یخنده   ینوشتم که صدا یبراش م ینامه ا اتاق بودم و داشتم داخل
  شد. وجد اومدم. قلبم به شمارش افتاد و دلم دوباره مهمون غم نش،بهیری ش یخنده  یصدا

  اومد. دینو ینوشتن بپردازم که در باز شد و صدا یبه ادامه  خواستم

  کرد. خی ناهار گه،ید  ای ب  ؟یکن یچه کار م  یک ی داداش تو تار -:دینو

محو شد. متن آخر رو هم نوشتم و نامه رو داخل پاکت گذاشتم. بلند شدم و    دمیرو گفت و از د نیا
  دیبنا گوش باز بود و سر به سر نو ششیکه ن دمینگاه عسل رو د نیبه سمت آشپزخونه رفتم. در اول

  .زاشتیم

شدن. وارد    یم یصم یبه دوست ها  لیو تبدگرم گرفته  د ینو نیبا ا  زیر کیبه هوش اومده ،  یوقت از
  آشپزخونه که شدم، خنده ها قطع شد و عسل خشک شد.

رو   یرفتم و صندل زی آب رفتم. دستم رو که شستم، طرف م  ریبهش نگاه کردم و سمت ش   یچشم ریز
 . دهیابرو تکون م دی نو یبرا دمیدوختم که د و نشستم. دوباره بهش چشم دمیکنار کش 

وضع   نیچرخونه. از ا  یاون هم، مثل عسل چشم هاش رو م دمیدادم که د دی نگاهم رو به نو دوباره
  یبهم خوش گذشته بود و دلم کم ی لیمدت خ  نیشده بودم، هم خندم گرفته بود. راستش ا یهم کفر 

  جوون شده بود.

 یضربه  یخورد که با صدا  یتکون م د،ینو عسل و یجو ساکت بود و فقط ابرو و چشمها ینطور یهم
 . دنیجفتشون باال پر  ز،یمن به م
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  یزبونتون کوتاه شد؟ من رو اصال حساب نم هویچرا با اومدن من  -کردم و گفتم:  یجفتشون نگاه به
 نه؟  دیکن

 یچه عدد دونمی. نمخورهیشمارش بهم م م،یحسابت کن میخوا یم  -خنده و گفت: ر یعسل زد ز هوی
 . ادیمحاسبه اشتباه در م ،یخور یکه به ما م یلعنت یهست

 چرخوند، آروم تر گفت:  یکه سرش رو م  یجمع کرد و در حال  نگاهش کردم که خندش رو گنگ

 .میزن ی بعدا حرف م م،یخوب، ناهارمون رو بخور -

 نی. من هنوز مونده بودم ادیباال کش  یمثل جاروبرق رو  یلبخند قشنگ زد و بشقاب ماکارون  کی بعد
به اندامش نگاه کردم. حس   یبود. کم ینطور یشده. ماشاهلل تو عمارت هم هم  زیخوراکش، از کجا لبر

 بود.   یآدم باحال یل یجلل خالق! خ کردم، چاق هم شده. یم

 تکون دادم و مشغول خوردن شدم.  ییابرو

  شیعسل رو پ بود که  دهی. وقتش رسمیکارمون رو تموم کرد قهیو کمتر از پنج دق  میرو خورد  ناهارمون
کرد و   یم  یتاب  یلحظه ب نیا یخود عسل هم برا  انتظار رو قطع کنم. ی شهیخونوادش برگردونم و ر 

 دل تو دلش نبود. 

رفتم. عسل  ییرای اومدم و به سمت پذ رونی دوماه تصاحبش کرده بودم،ب کیکه نزد یاتاق از
 رز تو گلدون بود.  یبود و نگاهش رو گال ستادهیباش ا آماده 

  یاومد و من برا یبهش م یل ی که خ یهمون شنل قرمزش رو تنش کرده بود؛ چشم دوختم. بهش 
  بودم. دهیتولدش خر

شنل عسل رو بدبخت نکرد و   نی فرق داشت. ا دنیپوش یکه دخترها م  ییاونا  یشنل با همه  نیا
 نجات داد. رو شی زندگ

 یخاص داشت که وقت یل یبرق خ کی اه کردم. قشنگش نگ یتر شدم و به چشم ها کینزد  بهش
  شدم. یشدم، غرقشون م  یم رهی بهشون خ

 یبه چشم ها رهی به گل رز و من خ رهی. اون خمیاومد رونیب  الیجفتمون از عالم خ   دینو یصدا با
 ! شیقشنگ رنگ
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رو کنار صورتش    شیبلند قهوه ا یجلو  یبود. موها ستادهینگاه کردم. اون هم حاضر و آماده ا دینو به
 ...گهیبود. عادت داشت خفن بگرده د ختهیر

و عسل هم عقب   جلو دی. نومیشد بنده ن یموزی ل نیو سوار ماش   میرفت  رونیب  ینفر  سه
 روندم.  یعشق عسل یانداختم و به سمت محله  دینو یبه خونه   ینگاه نشست.

بار عسل رو به اونجا   کیکه  یرو کنار ساختمون متروکه ا نی ماش .میدیکه به مقصد رس دینکش یطول
حواسش به کل پرت بود   به عسل نگاه کردم؛ نهییآ قیو از طر دمیکش یق یبردم، پارک کردم. نفس عم

 و انگار اصال تو باغ نبود.

 نگاه کردم و گفتم: دینو به

 .امیم گهید کمی، جا منتظر باش   نیتو هم -

 قب برگشت و گفت: تکون داد و به ع یسر  دینو

 ....! منتظر تماست هستم ها  یعسل بانو، مارو فراموش نکن -

رو   دینو ی هم صدا دیشا ایسکوت گرفته بود و  یاما انگار روزه  م؛یاز جانب عسل بود یحرف منتظر
 بود.  دهینشن

باز   عسل یو در رو برا ستادمیشدم. کنار درب عقب ا ادهیپ  نیو از ماش دمیکش یا گهید قیعم  نفس
 کردم. 

 نکهیتو دلم احساس درد داشتم، از ا ینشون ندادم؛ ول یخودش اومد و بهم نگاه کرد. واکنش  به
 ماه اون رو از خانوادش دور نگه داشتم. نیچند

  یاتفاقات رو به باد فراموش یدر مورد گذشته نزد و انگار همه  یحرف  چیاون ه نکه یدمش گرم از ا بازم
 که من رو هم فراموش کنه! دوارم یام ی حت  ،یسپرده بود. حت 

بود    ی. االن فرصت خوبمیبه سمت منزلشون قدم برداشت  ییخوش و بش کرد و بعد دوتا دیبا نو یکم
سکوت گرفته   یدهن باز کنم و من از اون بدتر ، روزه  تونستمیچرا نم دونمیکه ازش عذر بخوام؛ اما نم

 بودم...



 نبرد عشق عسلی 

205 
 

 **عسل**

  یتر م  کیبردارم. هر لحظه که به خونه نزد یقدم تونستمیزمان از دستم در رفته بود و نم  و نیزم
 !  شتریو ب شتریدلم ب یشد و بغض تو یحالم دگرگون م  م،یشد

من رو به وجد آورده بود که انگار   یخورد. جور  یفاصله هم به مشامم م نیبابا و مامان، از هم عطر
 چند سال بود. یهم کم نبود و به اندازه  یماه دور  هفت نیحاال ا .دمیسال، اونا رو ند  انیسال

  یم  یشدن لحظه شمار  دهیبه آغوش کش یبرا دن،ید ی. نفسم بند اومده بود و برا میستادیدر ا مقابل
  کردم.

 گهیتموم شد؟ د گهید زیهمه چ یعنی اون هم گرفته بود. یو به آرسام نگاه کردم. دلم از دور  برگشتم
 یچه جور  ای آخر نیا دمی بخوابم؟ اصال نفهم  ایکنم و  یبا ترس و وحشت زندگ ستمیمجبور ن

 بود، باالخره از شر همشون خالص شدم.   یگذشت...هرچ

 . ازم فاصله گرفت و گفت: کار شد نیرو باال بردم تا زنگ رو فشار بدم که با دستش مانع ا دستن

 ...یت دور بودمدت که از خونواد نیا یمواظب خودت باش. بابت همه  -

 ادامه داد: مشیبا وجود غرور عظ  ع،یزود و سر  یلیمکث کرد و بعد خ یکم

 خوام!   یعذر م -

بودم و به رفتنش   ستادهیحرکت ا ی. برفت   نشیزد و به سرعت دور شد و سمت ماش   ینیغمگ  لبخند
بود فکر   کیلحظه نزد کیرو بکنه!  یعذرخواه  نیچقدر فسفر سوزوند تا بتونه ا  ییکردم؛ خدا ینگاه م

 .اره یعذر و بخشش به جا ب   ستیکنم اصال بلد ن 

زدم و تو دلم  ینگاه کردم. لبخند بامزه ا یغیت  غیرنگ ت یکه محو شد، برگشتم و به در آب  نشیماش
 گفتم: 

 کنن.  یدست رو نابود م  غایت ن یتا حاال نتونسته در بزنه؛ ا چکسی هنوز ه -

 یکله  کیکه اسم من رو خطاب قرار داد برگشتم و با  ییشناآ یزنگ رو بزنم که با صدا خواستم
 رضا مواجهه شدم.  شی پرر نی و صورت غمگ یفرفر 
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 حالت هم گفت:   نیتر شد و جزو به جزوه صورتم رو تماشا کرد. در هم کیآروم بهم نزد آروم

 ولت کردن؟ گهید یعنی ؟یباالخره برگشت ،یعنی...یعن ی ؟یعسل، خودت -

 داد که گفتم: یداشت ادامه م ینجور یهم

 تموم... یهو آروم تر پسر جون! بزار من هم بهت برسم. آره! باالخره برگشتم . انشاهلل که همه چ -

شد که من رو بغل کرده بود. هم تعجب کرده بودم هم   یکه کرد نصفه موند. باورم نم یبا کار  حرفم
 شده بودم.  یعصبان 

 از شد و بابا مقابلمون قرار گرفت.در خونه ب هویبگم که  یز یچ خواستم

 کرد و سکوت کرده بود.   یزده بهم نگاه م مات

  نیصاحاب راه خودشون رو باز کرده بودند.چقدر ا یب  یهوا معلق شده بود اشک ها یرو وجودم
 . دمیو با گفتن بابا اون رو در آغوش کش  دمیکش یق یگذاشته بود. نفس عم ری بابا تاث یرو یدور 

که  ییها  یکردن و ابراز دلتنگ هی گر یهم صدا شی رم داد و اسمم رو صدا زد. باقهم محکم فشا اون
  .میمدت تحمل کرده بود نیا

 .می و بهم نگاه کرد میرضا از هم دل کند یصدا با

 که شما. نیکرد ش یهند لمیبابا ف  -: رضا

 که هنوز بغض داشت گفت:  یلبخند زنون بهم نگاه کرد و در حال   بابا

گرم   نیدلم! خدا به زم  زی دلتنگت شده بودم عز یلیکه باالخره ولت کردن. خ  شهیباورم نم -
 خونواده داغدار بشن.  کیبنشونتشون که باعث شدند 

 زدم و گفتم:  یلبخند

  هگیهستن که د ییها ی. داغدار اون خونواده ا میستی تموم شد باباجون! ما داغدار که ن یهمه چ -
  یآخر کم یها لحظه ینرمال بود .ول ینداشتند.همه چ ی. اونا به من کار دنیهاشون رو ند بچه

 شد.  سخت گذشت و اونم خداروشکر تموم
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 سرم رو ماچ کرد و گفت:  یرو

 شده.  ریپ  تی دور از بیکه مادرت هم عج ای من ب زی داخل عز ایخداروشکر دخترم، خداروشکر! ب  -

  یم هیزدند و گر  یحرف م یو شادمان  یها تو آغوش مامان و بابا بودم و اون ها با خوشحال ساعت
چلو گوشت رو   کی بیشام ترت  ی! مامان برا دنیشدند شروع کردن به ناز کش یکه خال   یکردند. حساب

 .کنماستراحت  یامشب رو دادند. من هم تو اتاقم رفتم تا کم  یمهمون  بیداد و بابا و رضا هم ترت 

اتاق داشتم.  نیتو ا ییها هیتنگ شده بود. چه درد و دل ها و چه گر یاتاق نقل  نیا یبرا یحساب  دلم
 رو کم داشتم و خودم خبر نداشتم.  اتاق و خونه  نیوجود ا

که چشمم به آلبوم خورد. با لبخند برش داشتم و صفحه ها رو ورق زدم تا به   ستادمیقفسه ا مقابل
 .دمیخشک رس   یبرگ ها

  نمش؟ی بب تونمیدوباره م یعنیشد و من رو به وجد آورد.   یمن با آرسام از خاطرم تداع  ییول آشناا روز
  یحت  نکهیهمون روزا با ا ادی م ادمی! وونهیقلبم دوباره به لرز افتاد. لبخندم پر رنگ تر شد. عسل د

 شدم.  ولآدم مجه کی عاشق  ایروان  نیبود و مثل ا دهیبودم قلبم لرز دهیرو هم ند  افشیق

سرم انداختم. خواستم به  یزنگ خونه اومد. آلبوم رو سرجاش گذاشتم و دوباره شال رو رو یصدا
  اومد. نیآرت یآشنا یبرم که صدا ییرایپذ

 شده بود. بدو بدو به حال رفتم و مقابلش قرار گرفتم.پسر تنگ  نیا یخدا! چقدر دلم برا  یوا

خنده دار    یحساب   افشیبود. ق دهیگفت. انگار که جن د  ینم  یز یکرد و چ  یو مبهوت بهم نگاه م مات
به رو نداشت.   یخود اونم رنگ یوسط حت  نیا یقورباغه باد کرده بود. ول هیشده بود و چشم هاش شب

 دوستم داشتند و من خبر نداشتم.  چه همه آدم یصه خورده؟ آخ اونم از نبود من غ  یعنی

 خنده گفتم:  با

 من اومدم؟ یکن یچت شده محافظ جون باور نم -

 لحظه به مامان نگاه کرد و بعد دوباره به من، گفت:  کی
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. باالخره ارهی تو رو ب  یساعت نینه خودش بهم خبر داده بود که قراره تو رو برگردونه؛ اما قرار بود چن  -
  .ی تموم شد و تو برگشت  یخوشحالم که همه چ

 زدم و گفتم:  یلبخند

 ام؟ ی ب  یکرد که ک  یم یحاال چه فرق  یممنون! ول -

 گفت:  هوی مامان

 .ارمی ب ییبراتون چا  تا من برم دینیرو مبل بش  دیبر نیآقا آرت -

 زد و گفت:  یلبخند  نیآرت

 ممنون باعث زحمت؟  یل یخ -

 رفت گفت:  یکه به آشپزخونه م  یزد و در حال یلبخند مامان

 . دی. شما راحت باشامیاالن م ه؟یحرف ها چ  نیا -

 نگاه کردم و گفتم:  نیو کنجکاو به آرت  می رو مبل نشست  ییدوتا

 شده ها؟  یچ -

 رد و گفت: پا و اون پا ک  نیا یکم

  یرخ داد. به خاطر کوتاه  یاتفاقات  نیمن همچ  یبه خاطر سهل انگار  نکهینشده. متاسفم از ا یز یچ -
 من...

 رو باال آوردم و حرفش رو قطع کردم:  دستم

تو اون عمارت   یمزخرف و چندش یبد نگذشت به خدا. فقط آدم ها میلیمقصر من بودم نه تو! خ -
چرا   دونمی باز نم  ی. ولدمیکنن ترس یواقعا با دختر ها چه کار م دمیفهم  یوقت هم کم یبودند. از طرف 

  نجاالغر هم نشدم، همو نی دادم. بب یخودم ادامه م یکردم و به گستاخ یشجاعت خودم رو حفظ م
 اومدم.  ی)االغ( از خجالت شکمم در مب ینج  وانیهم مثل ح
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کرد. دوباره   یقهقهه زد. برگشتم به مامان نگاه کنم که با تعجب به ما نگاه م   نیآرترو که گفتم  نیا
 برگشتم و گفتم:   نیسمت آرت

 گفتم مگه؟  یآروم تر بابا! چ -

 از شدت خندش که کاسته شد گفت:  یکم

 یکه غذاها دمی. حاال فهم یبهت گذشته که االن چاق تر شد یکردم چ  یبا خودمم فکر م یچ یه -
 .یخورد یخوشمزه تر م 

 و گفتم:  دمیورچ لب

 یآورد و با هم م یسره برام غذا م کیآقا آرسامتون  ن یزدم. ا  یحروم نم یبه خدا لب به غذاها  -
 . نهیزم  یآدم رو نی اون بده! اتفاقا دل رحم تر یکرد یتو فکر م ه یچ یدون  ی. ممیخورد

 زد و گفت:  یلبخند

 نره. دتایرو  نیشد. ا ینطور یبه خاطر تو ا -

 نگفتم که ادامه داد:  یز ی شدم و چ سرخ

 بهت گفته؟  یز یچ  شیاز زندگ -

زن گرفتنش تا بچه دار   یکرده بود. از ماجرا فیرو برام تعر شی زندگ ازیتا پ  ریکه گفته بود. س البته
 هم کم گذاشته باشه. یز ی مجرم بودنش، فکر نکنم چ ر یشدنش، از مردن اونا و انتخاب مس

اومد و   شمونیبه دست پ ینیبگه که مامان س  یز یجواب رو گرفت. خواست چ دیرو که د سکوتم
 گرفت و گفت:  نیرو مقابل آرت ییچا ینیس

باعث    میخواست ی . به خدا ما نمدینکرد یشما هم درست زندگ چند ماه نی ا دی. ببخشدییبفرما -
چه بد و   میدونست یدن عسل برامون سخت بود که نمش دهیدزد دنی. انقدر شنمیزحمت شما بش

. خدا خواست که  نمیکردم بتونم دوباره دخترم رو بب  ی. خود من هم فکر نممیگ یبه شما م  یراهایب
 از شما هم ممنونم! ،بمونه

 اونا ناراحت نشده گفت:  یکرد از رفتارها یکه وانمود م یرو برداشت و در حال  ییشرمسار چا  نیآرت
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  یا کردم و مسئله یبراش باشم. کامال درکتون م یمحافظ خوب . من نتونستمنیحق داشت باالخره  -
 .شهیاعدام م یبه زود نیو شاه شکر خدا تموم شده  ی. حاال همه چستین

اونم   یعنی شه؟یم  یاون چ فیبا فکر آرسام ناراحت شدم. تکل  یحرف خوشحال شدم ول نیا دنیشن از
 شه؟ی اعدام م نیمثل شاه

 کنارم نشست و گفت:  مامان

 اون مگه باهاشون دست نداشت؟  ؟یاون پسره چ -

تعجب کرد و   دیوضع مارو که د نی. امیناراحت بهش نکاه کرد یبا چشم ها نیمن و هم آرت هم
 گفت: 

 گفتم؟  یبد  زیچ -

 هنکیکه بعد ا گهیم یچ نمی کرد. منتظر بودم بب یکردم. اون هم داشت به من نگاه م نگاه نی آرت به
 لباش رو تر کرد گفت: 

ارزش نداره که  د،یاستفاده رو بکن نی. حاال که دور هم د یباش زای چ نیفکر ا ستین یاز ی ن گهیشما د -
 . من هم بهتره برم به کارم برسم.دیحرف ها تلف کن نیوقتتون رو با ا

 گفت:  تی شد که بره، مامان با شکا بلند

خواهرام و   یمگه؟ همه  شهی م ی. چ نیما باش شی . امشب پنیکجا؟ اصال فکرش رو هم نکن -
. لطفا شما  نشونیدیرفت و آمد ها د نیباالخره شما هم با ا ن،یهست یدونن که شما ک  یداداشام م

 . لطفا! دیتو جشن امشبمون باش 

ها...! اون موقع ها که داشت  مامان شوکه شده بودم. چقدر اصرار به موندنش یاصرارها نیا از
 کرد؛ حاال چش شده؟ ینم  ینطور یمحافظم بود، ا

  یخوام بگم. خب منم بدم نم یم یکرد. انگار براش مهم بود که من چ  یبه من نگاه م  فیبالتکل  نیآرت
  زدم. یم دیباهاش حرف داشتم که با یاومد امشب بمونه. کل

 تکون دادم و گفتم:  یا شونه
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 نیبه شب نمونده. ا یز ی. چانیاونام م گهی. االن دنیانجام بد  نیتون یحاال کاراتون رو بعدا هم م -
  .نیانداز یلنگر م  نجایسره ا  کی  ن،یرو بخور که اگه دستپختش  نیمامانم رو رد نکن یاصرارا

هم که انگار  شونیها...! خوب ا ارم یاز خودم شر در م یالک  نه که در نبودم لنگرشو ننداخته بود،  حاال
  ما باشه. شیواقعا دلش به رفتن نبود، قبول کرد که امشب پ

.  میگشت زد ابونی و دور خ نشی تو دل ماش میزد ییو بعد دوتا میچرت و پرت بار مامان کرد یکم
  آشنا تنگ شده بود. یابونایخ ن یو زل زدن به ا نشیماش  یچقدر که دلم برا

 یرانندگ ینبود. فقط من موندم چطور  نجا ینگاه کردم. تو عالم خودش بود و حواسش ا  بهش
 عجب...! ؟یکن یو رانندگ  یتو فکر باش  شهیمگه م کرد؟ یم

 نگاهش کردم و با خودم گفتم:  یسوال

 کنه؟  یفکر م یداره به چ یعنی -

 بلند فکر کرده بودم که جوابم رو با خنده داد و گفت:  انگار

کردم که آرسام االن داره چه کار   ی فکر م نیعسل خانم! داشتم به ا یدار  یبلند  یاشه فکراحواست ب -
 کنه؟ چه کار کنم که جرم اون کم بشه و اعدام نشه؟ یم

رو پاره   یکرد و بند لعنت دایراه حل مشکل رو پ  هی...فقط کافدیو مف یکرد ها! همش منطق  میبکر  فکر
 کرد.

 روبرو نگاه کردم و آروم گفتم:  به

در   یز یکنه که چه چ ینم  یفرق براش گهیتموم داره. اون رو انجام بده د مهیکار ن  کیبه من گفت  -
حرف من رو باور    سایکار نکرده. پل  چیحاضرم شهادت بدم که اون ه ن؟ی آرت هیچ  یدون یانتظارشه. م

 مگه نه؟ گهیکنن د یم

 و گفت:  دیکش یهوف

فکر خسته شده و داره سوت   نی . مغزم از ادونمینم یز ی چ چیبار ه نیاول یهمه کار برا  نیبعد ا -
 . زنهیم
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 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

 دهیبرامون داشته. چه فا یا دهیفا میاز مغز آکبندت درست استفاده کن که اگه سوت هم زد بدون  -
 .شهیم  یچیبه ه چیو ه  یکن  یداره که فکر م

 گفت:  رو خاموش کرد و  نیچرخوند. ماش یاد و فرمون رو به سمتتکون د یسر 

 . میهوا بخور یشو کم ادهیپ -

شدم. به کل پارک نگاه کردم.   ادهینگفتم و پ  یز ی نگاه کردم. چ شد، یم دهیسمت راستم که پارک د به
  کینزد  یو سرگرم ونیبساط قل یبرا اشونیشتریچون ب شه؛یم دایسر و کلشون پ گهیآدما کم کم د

 .موننیم  رونیو تا بوق هاپو ب  انی م رونی شب ب

اومد که آدم  یپامون م ری از ز ییصدا  کی. میشد یو درشت رد م زی ر یسنگها ی کنار هم از رو ییدوتا
 باحال بود!  یل یشد. خ یمورمورش م

  یب  یکیاز  ی ک یکم از آرسام نداره.   نمی. آرتفتنی م من ریگ  یجذاب یچه آدما شیی نگاه کردم. خدا  بهش
 کرده. ریو متاسفانه تو گلوم گ شترهیآرسام ب  یتر! فقط لقمه   رینظ

 سفت خوردم. زیچ کیکردم که محکم به  ینگاهش م ور  ور و نطوریهم

صاحاب نگاه    یداد به اون ب یپرس شده بود. محکم گرفتمش و با داد و ب مین یدر اومده بود و ب آخم
 هه شدم. کردم که با شکل تنومند درخت مواج

که ساکت و   نیرفت. به آرت   نیبشر از ب نیا ینداشتمون هم جلو یآبرو نیو درستش کن که هم ایب
 شدم.   رهیکرد، خ یمبهوت نگاهم م

 قورباغه کرده. هیکه چشم هاش رو شب دهیجن د یگ یحضرت عباس! م ای

 گفتم:  تی تکون دادم و با شکا یسر 

 شاخ در آوردم؟   ؟یکن ینگاهم م یمدل نیچته چرا ا -

  یپسر هم چقدر خوشمزه بود و من نم نیبخند! ا یخنده، حاال نخند و ک ریزد ز  هویرو که گفتم  نیا
 بهش نگفتم.   یچیه  نی هم یدونستم. خودمم خندم گرفته بود برا
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 رو خاروندم و گفتم: سرم

از   یانقدر باز معکوجش کرد تا  زد و کج و  مینیب نیخدا به ا ،یگر یبه خدا از بس مثل داداشت ج  -
 . ارمیخودم در ن 

خندش اضافه کرد. به دور و بر نگاه کردم. نصف ملت هم با تعجب به ما   یجمله هم به ادامه   نیا
 کردند.  ینگاه م

 آوردم و گفتم:  مینی ب یرو جلو دستم

 .گهی. چت شده تو بسه دیرو ببند بابا آبرمون رو برد  شتین ییآ -

 زد گفت:   یکه نفس نفس م یعد در حالخندش رو خورد و آروم تر شد. ب یکم

  .یزار یدست آدم م رو کف یرک همه چ ادی خوشم م -

 و گفتم:  دادم لشیتحو  یژکونک بار   لبخند

 .گهید مینیما ا -

  .می روش نشست و میدید رو  مکتی. سر راه نمیدوباره به راهمون ادامه داد نرمال شد و اوضاع

چقدر  شم،ی پ ادی خبر بدم که ب بهش دیافتادم. با ایرو ادیلحظه  کیرو طبق عادت تکون دادم.  پاهام
 دلم براش تنگ شده بود! 

جبران کنم و    دی. حاال بامیگذشت و ما امتحان نداد مدرسه ها یالک یآخ مدرسه هارو بگو ها! الک آخ
 .افتمیسال به عقب ب  کی

 ت: گف  یبه خودم اومدم که م  نیآرت یصدا با

 وجود نداشت؟  یمورد مشکوک و کنجکاو ای ؟یدی اون عمارت هم فهم از یز یعسل، چ یراست -

 فکر کردم و بعد گفتم:  یکم
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که داخلش    یبود. موقع ییدر بزرگ طال کیکه بودم  یاما تو عمارت دم؛یجز ذات شون که نفهم  یز یچ -
  دهیچسب  وارید یورق هم رو کی . دمید بیغر بیعج  یو برگه ها شیدم.و.دستکاه آزما یرفتم، کل

 نوشته بود. یز یروش چ یا گهیداشت و به زبون د بشر رو کی یبود که طراح 

 سکوت کرد و دوباره گفت:  یکم

 خواد.  ی که آرسام م هیفکر کنم همون محلول  -

 کردم و گفتم: نگاه بهش

ب از اتاق خودم و  جال  انبریم کیکرده. آخه  دایپ رو گهیکه م یالکل نیکنم تا االن ا یفکر م اما. -
 خورد.  یم ییخودش به اون در طال

 تعجب گفت:  با

 کرده؟ دایوقته که اون الکل رو.پ  یل یخ یگ یم یعنی -

 نگاه کردم و گفتم:  نیزم به

حتما    یخارج یکرده نوشته ها دای اون محلول همون الکل باشه. بعدشم اگر هم.پ ستمینه، مطمئن ن  -
 مگه نه؟  گهیداره د یاب ی به رمز  ازین

 موضوع فکر کردم که دوباره گفت:  نیدر مورد هم ی نگفت. من هم کم  یز ی تکون داد و چ یسر 

 عسل... یراست -

داخلش در آوردو به سمت من گرفت. با تعجب به خودش و نامه نگاه   یبرد و نامه ا  بشی به ح دست
 کردم و گفتم: 

 ه؟یچ نیا -

 داد:  ادامه

 بهت بدم.  نمتی ب یم  یرو آرسام بهم داد تا وقت نیا -

 بهش نگاه کردم. خواستم بازش کنم که گفت:  رو ازش گرفتم و پاکت
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 . یرو بخون نامه نیا گهیاالن نه، بهم گفت دوروز د -

 باال انداختم و گفتم:  ییابرو

 کنه خوب؟! یم یهاان؟ چه فرق -

 جاش بلند شد و گفت:  از

 شب شده.  گهید میبر چه کنم. بلند شو گهیخودش ازم خواست د دونمیمن نم -

  نیخواد که تا دوروز از باز کردن ا یصبر م  یلیگذاشتم. خ  بمی و پاکت رو تو ج بلند شدم مکتی ن یرو از
 که فوضول جماعتم! یکنم. اونم من ینامه خوددار 

ان  ج ییو دا میکه نبود رح  یشده بود. تنها کس دایدوباره سر و کلشون پ خاله ها یشد و همه  شب
ها حضور داشتند و کم نزاشته بودند. بماند که چقدر منو تو بغلشون چلوندن  وونهید یبود. وگرنه باق

 و بدنم رو رگ به رگ کردن.

اونا هم که انقدر فوضول بودند و   ... دایجز رضا و ش بود،   دهینفهم یز یمن چ یاز دزد  چکدومشونیه
  !دنیدونستن فهم یماجرارو م

. واقعا میدی خند یو م  میگفت یگل م و  میبود! دوباره مثل اون روزا دور هم جمع بود  یخوب یل یخ شب
به کل عوض بشه و به جلد   میدادن. باعث شد روح بی ترت ییمهمون  نیدم مامان و بابا گرم که همچ

 برگردم.  طنتمیش

اومد   ایخاله مح  یاز خونه  یچل که وقت گرم گرفته بودند؛ مخصوصا عثمان خل و نیبا آرت  همشون
بهش   ی من رو آورده بود که با خوشحال  نی برام کرده بود. حاال فکر کرده بود آرت یو زار  هیچقدر گر

 دلم! ز یقربونش بشم عز یگفت چقدر خوشحاله که من رو برگردونده. اله 

هم کنار هم   وونهید دای. من و شمیحرف زد یو دوباره سر سفره هم مثل چ میشام رو پهن کرد  بساط
 کردم.  یم فیتعر ماجراهام رو براش  یو رمز 

هالک  یاز بنده   یکردند بنده به مسافرت چند ماهه رفتم؛ چقدر خنده دار بود وقت یها فکر م  خاله
 ند.خواست  یم یزده سوغات
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زد تو  یکرد. م  یم یوا و ی ه ایزد.  یم  یهلکوپتر  دیشن  یم یخل وضع هم هرچ یدایش نیا
 هم نوش جانش شد.  یلیاز من قبول کرد که خ یتگر  کیآورد. از آخرم  یادا در م یصورتش و کل 

و غذا خوردنم با کمک آرسام، از   میماریخاطرات روز ب  هوی خوردم که  یبرنج رو داشتم م یمونده  یباق
 چشم هام عبور کرد. یجلو

تف  یآرسام رو فراموش کرده بودم؛ا لحظه وجود کیبودم که  میو ابراز دلتنگ یمهمون  نیا ریدرگ انقدر
 به دل ناغافل من... 

،  بازش کنم گهیدوروز د دیکه با ینامه ا نیکنه؟ ا  یبا خودم بگم، االن کجاست و داره چه کار م دینبا
رو  گهید ان ی جر  کی دیشا ایو  گهید یباز  کی دیمن تموم نشده؟ شا ینکنه که هنوز ماجراها ه؟یچ

 قراره پشت سر بزارم،هان؟

  یبود ول نجایکه به ظاهر ا  نیبه آرت یو قاشق رو داخل دهانم گذاشتم. بعد نگاه  دمیکش یق یعم  نفس
دو تا   نیا ت ی باال انداختم و با خودم گفتم” اونقدرا هم شخص  ییکرد، انداختم. ابرو یم ریس گهید یجا

شدم   کنجکاو. حاال شهیم دایپ نشونیب  زیر یشباهتا کی  ،ینگ ی. بگ ستیداداش ها باهم متفاوت ن
 . دونهیخدا م  یک یوجود داره، ول  دونمیامکانش که م نم؛یدو بشر رو بب نیپدر و مادر ا

 نیا ره؟ یم شی پ یمن با سرنوشت اون چه جور  یفرداها شه؟یم یعاقبت آرسام اصال چ هووف،
 شه؟یتموم م  یکه واسه خودش دست و پا کرده، ک ینبرد

اون واقعا دوسم داره؛ اگه دوستم نداشت، از   گهیبهم م یک یقرار گرفتم.  دیدو تا ترد نیب ییجا کی
هم باورم من   ی. از طرفارهیدر ب ی چنگ اون عوضشد تا من رو از   یرد نم شهیاون همه خرده ش  یرو

  ونقدرهنوز ا  نکهیبه خاطر ا  دیدونم چرا؟! شا یگردونه، خودمم نم یهمه حادثه برم نیرو از ا
 ...دینشه. شا چوقتیه دیباز نشده که به درونش نفوذ کنم. شا  تشیشخص

 *** 

 ا« ی خواب و رو »توهم

به جنگل برهوت،   کینزد یگوش خراش کالغ و از دل کوها یدرخت، صدا  یشاخه ها یالبه ال از
به   ییروین گهید یدوخته بود و از طرف  نیطرف پاهام رو به زم کیگرگ و شغال، از  یزوزه  یصدا

 کرد.  یم تینا معلوم هدا یر یاجبار من رو به سمت مس
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 نیکه ا یر ی مسشنل قرمز رو گرفته بودم، به درخت و  یکه گوشه  یسر و صدا، در حال یو ب  آروم
 کردم. یکرد، نگاه م یم تیمن رو به سمتش هدا دیقابل د ریغ  یروین

 یچ یدونستم چرا و برا  ینم شتر، یگرگ و شغال ب یزوزه   یشد و صدا یکمتر م شهیب یها درخت
 کردم.  ی رفتم و به جلو حرکت م   یمهبا راه م ی! فقط به؟یو هدفم چ  نجامیا

  یرو به خاطرم آورد. نم ییآشنا که اتفاقات اون روز کذا  اری بس یکلبه خورد. کلبه ا کیبه  چشمم
به سمت کلبه  یدر پ  یپ یپشتم قرار گرفت، باعث شد قدم ها یکه رو یدست ی خواستم جلوتر برم ول 

 بزارم. 

و  تونستم برگردم و اون ر یکرده بود. چرا نم تیبه تمام بدنم سرا  یاز سردرگم یو وحشت ناش  ترس
 ؟ یچ یعنی  نیرم؟! ا یساکت دارم به سمت کلبه م  یطور  نی! چرا همنم؟ی بب

که  میپل بود یعارضه بود. درست رو نیکردم. فشار دست اون فرد عامل ا جادی پهلوم ا یرو یبد درد
 چشمام رو گرفت و زمزمه وار مقابل گوش هام نجوا کرد... یجلو   یز یچ کی با  هوی

برنامه   یشطرنج کل  نیرو خراب کنه. من واسه ا میزندگ یو نقشه ها ادیب  یکی  دمیترس یم شهیهم -
رو   یکه به سرم اومده. تو همه چ  ییانتقام تک تک بالها یانتقامم! تشنه  یبودم. هنوز تشنه  دهیچ

با   نیا  االشدم. ح یباز  یو تماشا کنم که من بازنده   ستمیوا دیال بارو... حا ی. همه چیخراب کرد
 .تو... یجبران کن  دیرو تو با  یزندگ

 *** 

آرسام   یهم سراغ کارا نی گشت زدم و با آرت یو بهار کل سنایو  ای دو روز با رو نیا یروز گذشت. ط  دو
هم نبود و معلوم نبود کجا   شی تو اون خونه مخف یدود شده بود، رفته بود هوا. حت کهی رو گرفتم. مرت

به همراه  ی مامان خانم یاتونستم نامه رو باز کنم و بخونم. البته اگه کار یمستقر بود. باالخره امروز م
 آقا رضا تموم بشه. وونمون ید یپسر خاله 

همه  نی. فقط من موندم ادندیها خر زی چجور  ن یجنس و ا  یصبح من رو بازار آوردند و کل از
زدم.   یخودم گشت م یبازار برا یکردم و تو  ینم یکنجکاو ادی! راستش من هم زه؟یبرا چ  یولخرج

  ییمن بود تا خدا یاعصاب خورد کن شده بودند و مدام چشمشون رو یلیمامان و رضا هم خ نیا
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 یمسخره ا یروزا نیهمچ گهیخواد د یخودمم دلم نم ، ییاز دستشون غافل نشم. خدا دوبارهنکرده، 
 .هیاد ی بار هم از سرم ز کیرو تجربه کنم و همون  

رفت و دلم   یرو مخم راه م یو همهمه کل یراه رفتن تو بازارها سر رفته بود. شلوغ نیحوصلم از ا گهید
نداشت.  یمامان و رضا کارشون تموم  نیهم ا یبه بمب ببندم. از طرف یخواست همشون رو رگبار  یم
  بود. دهیفا یب یزددم هاا ول  یغر م  یکل

 ستادهیخوشگل ا  اری مانکن بس ک یزدم. کنار   یحرف م  نیتریداخل و یو مانکنا  واریداشتم با د انگار
  یلب غرغر م ری جور ز نی کردم و هم  یخوشگل و زشت داخل پاساژ نگاه م یبودم و داشتم به لباس ها

  ونتک  ینکردم و فکر کردم توهم زدم، ول  یکردم مانکن تکون خورد. اول توجه  حس هویکردم که 
  یفی خف   غیشوکه زده ج  دم،ید یعیکامال طب  یچهره  کی مانکن باعث شد برگردم و تا  یدوباره 

 و به عقب رفتم. دمیکش

که از داخل دهانم هم  یشده بود به طور  ادیقورباغه شده بود. تپش قلبم هم ز یهام اندازه  چشم
 کردم. یتپشش رو حس م

تا   یرو مانکن خطاب کردم؟ از ک نیاز اون موقع تا حاال آرت  یعنیخودمونه.  نی آرت نکهیدل غافل ا یا
 حاال انقدر جلبک شدم و خبر نداشتم؟ 

اومدند و  رونیکردند. مامان و رضا هم نگران از پاساژ ب   ینگاه م نیاز مردم به من و آرت  یمی ت بایتقر
 با هم گفتند:  دندیمن رو د  یحالت آشفته  یوقت

 ؟یدیکش غی شده؟ چرا ج یچ -

بود،  ستادهی که همونطور مجسمه ا نی آرت کی. نزددمیکش یقی قلبم گذاشتم و نفس عم یرو رو دستم
 رفتم و گفتم: 

 کارا ها؟  نیا یچ یعنیدونستم.  یو من نم یبود  یتو چقدر عوض -

 کرد و گفت:  یدست  شیدفعه رضا پ نینگفت. ا یز ی باز هم چ ینگاهم کرد ول زونی آو ی افهیق با

 ؟ یشد وونهید چه کار کرده مگه؟ چته عسل -

 به رضا نگاه کردم و گفتم:  برگشتم
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  یسمه است. وقتگل و مج نیکه کنارمه مانکنه. نگو آقا آرت یکردم شخص یدوساعته فکر م کینزد -
 لحظه فکر کردم مانکن ها هم جون دارند. کیزدم.  غی ج  نیهم ی! برادمیترس یتکون خورد مثل چ 

 با خنده گفت:  رضا

به سرت   ،یترسناک بود یچند روز هم همش تو ماجراها نیوا  ینیب  یترسناک م لمیاز بس که ف -
 ! یشیمن بهت اعتماد دارم، خوب م ،یشیزده. نگران نباش خوب م

 . دیخند  زیر  زیرو گفت و ر نیا

زمان دستش اومده بود سرش رو   تی که موقع نی. آرتیخند یم یحناق، که فقط الک  یدرد، ا یا
 مالش داد و آروم گفت: 

.  یر یکردم من رو مانکن در نظر بگ یرو فکر هم نم  نی! از ایکردم بترس  یخوام! فکر نم  یمعذرت م  -
 .ستم یحرکت کنار با یب نطور یمحال بود اوگرنه 

 بگم که مامان گفت:  یز یچ خواستم

 ؟ یکن  یم یعذرخواه که یدشمنت شرمنده باشه. مگه چه کار کرد -

شده. از   یمامان ما رو باش، چقدر خودمون  نیازش کم شد؟ ا یز ی کرد چ یخالق! حاال عذر خواه جلل
 حرص خوردم که نگو! یحرف مامان کل   نیبا ا  یدل منم براش سوخت، ول یطرف

 انداخت و گفت:  یبه من نگاه  نیآرت

 . شهینم یز ی کردن که چ یباالخره الزم بود. با عذر خواه -

 ها...!  یخون   یدمت گرم! خوب ذهن من رو م یا

 باال انداختم و با کفر به مامان و رضا نکاه کردم و گفتم:  یا شونه

 سته شدم.خ  یلیکارتون هنوز تموم نشده؟ من خ -

 و رضا به هم نگاه کردند و بعد مامان گفت:  مامان
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باز تو کوچه ولو  نمیآقا برو خونه. نب  نیبا آرت  ی. اگه خسته شدمیکن  دیخر دی با گهید ینه هنوز کم  -
 ها...! یشد

 کردم گفتم:  یلب غرغر م ری که ز یحال  در 

 باشه  -

  یرو روشن م  نیکه ماش  یدر حال . میشد  نیشو سوار ما میرفت  رونی گل از بازار ب نیبا آقا آرت خالصه
 کرد گفت: 

 گرسنت نشده؟ -

  یچرا تعارف م ؟یپرس  یکه م هیزی چ همه راه رفت و گرسنه نشد.  نیا شهیکه گرسنم بود. مگه م البته
غذا کوفت   یتنها تنها بر  یخوا یگذشته مگه خودت هم گرسنت نشده؟ اصال م  نیاز ا بچه؟  یکن
 ؟ یکن

 با حرص گفت:  نیگفتم که آرت یم  نارویهم داشتم

 ؟ ی کن یهمه حرف بارم م  نیباشه بابا غلط کردم. چرا حاال ا -

 تعجب نگاهش کردم و گفتم:  با

 ؟ یکن یم  یتو مگه ذهن خون  -

 چرخوند گفت:  یکه فرمون رو م یچپ نگاهم کرد و در حال  چپ

 افکارت بلنده.  ر،ی نه خ -

حرفام   میلیگفتم؟ خ  یکنم؟ خوب حاال مگه چ یتا بلند فکر م  یشدم. از ک   رهیو به روبرو خ دمیورچ لب
 قشنگ بود.

بار با آرسام رفته بودم،  کیکه  ییبه همون رستوران سنت  جهیکرد که در نت یآشنا رو ط بایتقر یر یمس
 .میدیرس

 پارک کرد و گفت:  یرو کنار   نیماش
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 نه.  ایاومده  نجایآرسام ا  نمیبب دیگذشته با نی. از استین  نجایمثل ا  یرستوران  چیه -

  یاطراف چرخ م نی آدم هم یشدم. به دور کو ور نگاه کردم. تک و توک ادهیپ نی نگفتم و از ماش یز یچ
 زدند.

 رو کنارم حس کردم. بهم نگاه کرد و گفت:  نی آرت حضور

 م؟یغذامون رو بخور رونیب  ای داخل  میبر -

. دور تا  میو نشست  قیآالچ کیسمت  می. رفتمیورآزاد غذا بخ یکه خوب بود. پس بهتر بود تو هوا هوا
با آرامش خاطر غذا  میتونست ینبود و م تی هم باعث آزار و اذ یی دورمون پر از درخت بود. سر و صدا

 . میبخور

 به موهاش زد و گفت:  یدست  نیآرت

 . یکن یپرخور   یخوا  یسفارش بده. کامال مشخصه که باز م  یدوست دار  یهرچ -

 باز گفتم:  شی ن با

 . رمی شکمم رو بگ یجلو  تونمیکه نم یدون  یممنون واقعا! م -

 اومد و گفت:  شمونیپ یلحظه گارسون نی نگفت. هم یز ی کرد و چ یا خنده

 .نیخوش اومد  یلی. خ نیصفا آورد  نی! آقا آرتدیخوش اومد یل یسالم، خ -

 زد و گفت:  یاون لبخند یاز حرفا یهم به تالف نی که سالم آرت من

 نجا؟یا ومدهین ؟یاز داداشم ندار  یگم خبر  یجان! م  یممنون مصطف -

 تکون داد و گفت:  یاست، سر  یاسمش مصطف دمیکه حاال فهم گارسون

نشد. اصال انگار نه انگار   داشونیپ گهید ن،یباهم اومده بود ییکه دوتا یقربان. بعد از بار آخر  ری خ -
 رستورانن.  نیا سی رئ

بوده ها...؟!  میهوش  یبودند و من خبر نداشتم؟ احتماال موقع ب دهیدو تا هم رو د نیا یعنی عع،
 کرد، حاال چرا با هم اومده بودن رستوران؟ یفرار م نی آرسام که از آرت
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 ادامه داد و گفت:  یمصطف 

 . دیرو عالمت بزن  نیدار  ازی ن که یچ لطفا هر -

خواست رو عالمت زدم. کارم که تموم   یکه  دلم م یرو برداشتم و همچنان هرچ  ستیل یسردرگم  با
 رو به گارسون دادم و گفتم:  ستیشد ل

 !یممنون آقا مصطف  یل یخ -

 رو گرفت گفت:   نیآرت ستیل نکهیتکون داد و بعد ا  یسر 

 کنم خانم. یخواهش م -

بهش   نیهم یحرف زدند. برا یکنجکاو بودم، بدونم که در مورد چ  یلی. خمیرفت و ما تنها شد  اون
 گفتم:  ینگاه کردم و بدون مکث 

  ن؟یدیچرا هم رو د -

 رو به هم قالب کرد و گفت:  با تعجب بعد که موضوع رو گرفت، دستاش اول

  ییحرفا یوقت  یول نه؛یخواست من رو بب  یو تعجب کردم که چرا آرسام م  دم یخودمم اول نفهم -
انتظارش رو   یز ی چه چ دهیداد که واقعا فهم یم نینشون از ا د،یکش یکه ازشون پرده م ییزد، غما که
 کشه. یم

 قلبم شروع شد. صاف تر نشستم و گفتم: تپش

 من هم بدونم؟ شهیگفت؟ م  یم یچ -

 تکون داد و گفت:  یسر 

 ؟یتو نامه رو باز کرد -

 گفتم:  و  دمیکش یق یعم  نفس

  ای  یکن یم فیبردن. حاال تعر یمامان و رضا به کجا ها من رو م نیا یدیخودت د نه نتونستم که، -
 نه؟



 نبرد عشق عسلی 

223 
 

  جهیبودم. واقعا نت دهیکه خودم به وضوح فهم ییزایکرد. چ فیرو برام تعر آرسام یحرفا  ازی تا پ ریس از
س، پس االن . پستیکردنش براش مهم ن یمخف گه یداد که د یم نیکه زده، نشون از ا ییحرفا

 خواد چه کار کنه؟  ی کجاست؟ و م

 .ستهیکنم واقعا مجازاتش رو قبول کرده و حاضره که در برابر قانون با یم  فکر

احساسم  نیمن با ا فیبار دلم به خاطر از دست دادن آرسام گرفت. تکل  نیچندم یدرد گرفت. برا قلبم
کنه؛ چه برسه به   یم تمیفکر کردن بهش اذ یحت یوا ارم؟ی بعد از مرگش دووم ب تونمیم شه؟یم یچ
 بخوام بارش رو به دوش بکشم. نکهیا

کرد موضوع رو   یسع نیهم ی حالم گرفته است، برا  دیبه خودم اومدم. انگار فهم  نیبشکن آرت با
 عوض کنه، گفت: 

 م؟یدرس خوندنت چه کن یخب، حاال بگو با ادامه  -

 چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

 .گهیاز دوباره بخونم د دیخب چه کار کنم، با  ست؟یاز درس ن موضوع قشنگ تر -

پر کردند.  میکه سفارش داده بود ییزهای رو از مخلفات چ زی نگفت. م یز ینگاهم کرد و چ  ناراحت
 برنج، جوجه، تخم مرغ و ساالد و دوغ و نوشابه.  تزا، یپ  ،یشامل: ماکارون

هم طبق   نیتونم غذا بخورم و موفق هم شدم. آرترو از ذهنم دور کنم تا بهتر ب  یکردم افکار منف  یسع
 کرد. ی از من خودش هم غذا نوش جان م تی کرد و به تبع یبهم نگاه م معمول با خنده و لبخند

شکمم گذاشتم و به  یبرام سخت شده بود. دستم رو رو دنیپر شده بودم و نفس کش یحساب گهید
خورد. به ظرفش نگاه کردم   یبود و کنارش هم برنجش رو م شینگاه کردم. حواسش پرت گوش   نیآرت
  بابا. یکنه که هنوز تمومش نکرده. ا  یاز اون موقع چه کار م نیدر حال اتمام بود. ا بایتقر

که بود   یشام؟هر چ  ای میروز هم تموم شده بود. فکرش رو بکن ما عصرونه خورده بود ییروشنا گهید
  .دیچسب  اریبس

 من نگاه کرد و با خنده گفت:  به
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 نه؟  یکه الغر نشد یخورد  یم  ی! فکر کنم تو عمارت هم حسابهیاشتهات عال  یلیماشاهلل، خ  -

 و گفتم:  دمیخند

 اونجا حروم بودن.  ی. غذاهامیاومد یم  نجایسره با آرسام ا کی  یعمارت نه، ول  تو -

 جواب داد...  دیببخش  کیتلفن همراهش اومد. بهش نگاه کرد و بعد با  یبگه که صدا یز ی چ خواست

 ... دییسالم جناب سروان بفرما -

  از جاش بلند شد و گفت: هویکه  دیاون پشت شن  یدونم چ ینم

 فرار کرده؟! یخدا... چطور  یا شه؟یمگه م ؟ی...؟! چطور یچ -

 : ن یو جواب آخر آرت  یدر پ یپ یصداها

 .امیونم. االن مرس یزود خودم رو م  -

 رو قطع کرد و با اضطراب به من گفت:   تلفن

  اومده. شیپ  یمشکل ک یتا من به اداره برم.   خونه میبر دیعسل با -

 گفتم:  یشدم و با سردرگم  بلند

  نداره. یباشه، مشکل -

نه انگار.   انگار یبگه ول  یز یهم به سرعت طرف خونه روند. منتظر بودم چ نیو آرت میشد  نیماش سوار
 فرار کرده! یک ستیکرد. حاال معلوم ن یم  یکی نثار  یز یسره چ کیبه کل حواسش پرت بود 

 زبون باز کرد:  هویجاده چشم دوختم که  به

  ی! حداقل تا وقتییچه تنها ،یباش   یبا کس ی. چینزار   رونیعنوان پات رو از خونه ب  چیبه ه بهتره  -
 !؟یدیکه من بهت گفتم. فهم 

 نداشتم و گفتم:  تحمل گهیگاه کردم. دن  بهش

 شده؟  یچرا مگه چ -
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 فرار کرده. نیشاه  -:ن یآرت

شد و ترس    دهیاز حدقه در اومده، بهش نگاه کردم. قلبم به شدت کوب یگفتم و با چشم ها یبلند یچ
، خدا یوا اد؟ی خواد سراغ من ب یفرار کرده؟ چرا فرار کرده؟ نکنه م یتمام وجودم رو فرا گرفت. چطور 

 کنم! ینه! خواهش م گهید

شوک زده بشه، حق داشت   نطوریشده بود. حق داشت که ا دهیشروع به لرزش کرد. زبونم بر دستام
 فرار نکرده!  یباشه. آدم جالب ی نگران و عصبان   نطوریا

 ** نیآرت

به وجود آورده بود که فراز و   نیفرار شاه نیا ییغوغا کیطرف اداره رفتم.  عیسر  رو که رسوندم عسل
  همهمه نبود. نیکه تو دل من بود کمتر از ا ییغوغا نداشت. بینش

 بود.  یبه سمت اتاق بابا رفتم که برپا در حال صحبت کردن با محتشم عیسر

  نیپاتون رو داخل اداره نزار  ن،ینکرد  داشیکه پ یو تا وقت  نیبگرد  زیبه ر ز ی همه جا رو ر -:سامان
 ! ؟یدیفهم

 باز زدم و داخل رفتم. شوکه زده گفتم:  مهیبه در ن یتکون داد و چشم گفت. تقه ا  یسر  یحتشم

 اون پس فطرت فرار کرده؟  یچطور  -

گفت و بعد از نظام دادن به من اتاق رو ترک کرد. بابا سمتم اومد و در رو   یبا اجازه ا یمحتشم
 بست. همون طور هم گفت: 

  زغاله. یرو  شیمن آت یای وضع گفتن نین. با او آرامش خودت رو حفظ ک  نیاول بش -

  نشستم.  یصندل  یحرفش گوش دادم و رو به

 فرار کرده؟ ی: تو رو خدا بگو بابا! چطور -

 زد و گفت:  دشیسپ یها شیبه ر   ینشست. دست یصندل   یمقابلم رو اومد
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 دیاز سلول فرار کرده. طرفش هم آرسامه. هرجا بره، دنبال اونه. مابا رونی ب  یبه کمک نوچه ها -
 . جون داداشت در خطره. میکن دا یو آرسام رو پ میبگرد

 زدم و گفتم:   یپوزخند

 تونه؟ یاون آشغال چطور م م،یکن  داشیپ میچند روز نتونست نیما ا -

  یجا  کیعسل رو  یخونواده  اون نشد نداره. کاش ی. کارهاادیبر م یاز پس همه چ نیشاه  -:سامان
  .میریبگ  دیرو ناد ن یاحتماالت خطرآفر می تونی. نم یبرد یم امن

  .رمیدر اسرع وقت دنبال اونا هم م -:

 بلند شد و معترضانه گفت:  جاش از

. اصال  یآرسام هست، رو بگرد یکن ی که فکر م ییهر جا یبر   دیبدون. تو خودت با مت یفرصت رو غن  -
 بدونه. یز یچ دیبا آرسام بوده شا شتریاون ب   نجا،یا ار یبرو عسل رو ب 

 نیبهمون بکنه. از ا  ی بتونه کمک  دیوجود اون شا ی گرده؛ ول یهم دربه در دنبالش م چارهیب اون
به کفش   یگیر  کیبا باز کردن نامه توسط عسل، مطابقت داره. انگار  نیگذشته، فرار کردن شاه

 هست. 

 ند شدم و گفتم:جام بل از

 بزار.  انیشد من رو در جر ی . خبر رمی پس من م -

 تکن داد و گفت:  یسر 

 پسرم.  یموفق باش  -

تماس  یاتاق خودم رفتم تا با شماره  سمت می رفتم. مستق  رونی زدم و از اتاق ب  یتلخ  لبخند
 برسم.   ییآرسام، به جا ی دفعه نیآخر

 باشد...  یشماره موردنظر در شبکه موجود نم  -

 کوتاه کرده... یبه خودش رو بسته و دست ما رو از انجام هرکار  یارتباط ی تمام راه ها ،یلعنت اه
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 **عسل

خواستم شروع    یآوردم. تاش رو باز کردم و تا م رونیخوشخواب ب ری تخت نشستم و نامه رو از ز یرو
 شد.  داشی پ  دایش یکنم سروکله 

 و گفت:  ستادیخنده مقابل من ا با

 ...!زیسورپرا -

اومد کنارم   کرد یدستم نگاه م  یکه به نامه  یکه از هم وا رفت و در حال  دید  یچ افمیتو ق  دونمینم
 نشست و گفت: 

 ه؟ یشکل نیا افت یشده؟ چرا ق  یچ -

 آرسام نگاه کردم. یکردم و به خط خوانا یهوف

 خوام بخونمش.  ی. آرسام برام نامه نوشته مستین یز ی چ -:

 مگه نه؟ ستین نیکرد و گفت: اما فقط ا یآهان

 نگاه کردم و با آب و تاب گفتم:   بهش

 . شهی آره وحشت دارم! انگار دوباره داره شروع م  -

 ؟ یوحشت دار  یاز چ  شه؟یداره شروع م  یچ -گفت:  موشکافانه

زنگ خونه بلند شد. تپش قلب گرفتم. از جام بلند شدم و به سمت   یدهن باز کنم که صدا خواستم
  یمنتظر بودم تا بفهمم پشت در ک یسرم مرتب کردم و گوشه ا یروونه شدم. شالم رو رو ییرایپذ

  مبل نشست و تو فکر رفت. یهم رو دایش بوده!

 . بابا بلند شد.. یو خوش و بش ها  نیآرت  یموقع صدا نیهم

 ! یپسرم. خسته نباش  یخوش اومد  -:بابا 

 ! نی. خجالت نددیممنون آقا رش  یل یخ  -:ن یآرت
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 نگذشته که. ساعت هم از رفتنش میچرا باز اومد؟ هنوز ن  وا

و   دییدو  نیمبل بلند شد و خوشحال به طرف آرت  یباز شد و هردوشون داخل اومدند. عثمان از رو در
 کرد.  یابراز خوشحال

 .یاومد جون، چقدر خوشحالم که نی...! آرت یوا -:

 بهش زد و گفت:  یلبخند  نیآرت

 ؟ ی. چطور نمتیب ی منم خوشحالم که م -

هم   نیبلند شد و سالم کرد. آرت  دایدستش رو گرفت و به سمت مبل بردش. همون موقع هم ش عثمان
 بابا گفت:  یجوابش رو داد و بعد با اجازه 

. خانم کجا  ن یباش انیگفتم الزم هست شما هم در جر یبزنم. ول  خواستم با دخترتون تنها حرف یم -
 هستن؟

 با تعجب گفت:   بابا

 رسن. یم گهیاالن د ؟یز یدرمورد چه چ -

عالمت سوال  افشیق دیدستم رو که د یبودم نگاه کرد. نامه  ستادهیمجسمه ا  هیبه من که شب   نیآرت
 شد. رو به بابا کرد و گفت: 

زودتر خودشون رو برسونن. من هم تا اون موقع با عسل   نیو بگ نیزن بهشون زنگ ب شهیپس اگه م -
 . نیخانم تنها صحبت کنم؛ البته اگه اجازه بد

 باشه راحت باش پسرم.  -نگاه کرد و گفت: نیسردرگم به من و بعد به آرت نطوریهم بابا

 . میفهم یاگه خانمتون هم اومدن م ینطور ی . امیر یم رونیب  یراحت یپس ما برا -:ن یآرت

زد و   هیتک نیبه ماش  نی و آرت می رفت  نیماش کیبرد. نزد رونی من مجسمه رو همراه خودش ب خالصه
 ؟ی نامه رو خوند -گفت:

 شده؟  یچ یبگ شهیقبلش م  یخونمش. ول ینه، االن م -نامه نگاه کردم و گفتم: به
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  یچ نی . نامه رو بخون بب یفهم یرو م  موضوع هیهمراه با بق -گرفت و گفت: واریاش رو از د هیتک
 بهمون بکنه.  یبتونه کمک  دیداخلش نوشته. شا

  گفتم و شروع کردم. یا باشه

  یاز تجربه ها شتریتلخش، ب  یکه تجربه ها ییرو پشت سر گذاشتم. روزها ی ادیسخت ز یروزها -
پر از گل و   یتحمل کردم و راه ها میمشکالت زندگ یرو برا  یار ی بس یطوالن یبود. شب ها  نشی ریش
 دمیکه کش ییها یبازگو کردن سخت  یاز حرف هام برا ک ی چیه یدون یرو پشت سر گذاشتم. م یال
  پشت سر گذاشتم.  یبدون کمک کس ،ییاونارو به تنها یچون همه  ست،ین

  ییها یختاز س کی چیکه ه سمی خواستم بنو ی... مسمی ازاعترافات رو برات بنو یخواستم جرئه ا یم
سرنگ پر   ک یکه مثل  یقشنگ تر از دست و پنجه نرم کردن با احساساتم نبود. احساسات  دم،یکه کش
 قبلم نبوده.  یآزاردهنده تر از دردها چیکرده و دردش ه  قیبه وجودم تزر یمون یاز پش

  زت،ی عز یج یمرگ تدر یدون یآدم سابق نشدم. م گهیزن و بچم، د بعد از از دست دادن مادرم و من
 ... یتجربه اش نکن  چوقتی ه دوارمیبره. ام  یم شهیگلوت رو از ر

. تو  یهست  روزمیمن و غروب د ی. تو بازتاب طلوع فردا ی هست نمیرید یقشنگ تر از احساس ها تو
 .ید  یراه درست رو نشون م یکه به آدم یهست  ییروزها یسرچشمه 

که ممکنه    ییخوام به خاطر زجرها  یو مدوستت دارم!   شهیقشنگ تر ابراز کنم، اما بدون هم تونمینم
 کنم!  یخواستم باهات بکنم، عذر خواه یکه م یبه خاطر کار   نیو همچن  یبه خاطرم بکش

که باعث   ییاز آدم ها یلیکردم.نه تنها تو و خ یکارو م نیا دیکردن سخته! اما من با یعذرخواه
تو قابل   یبرا یعذرخواه ه؟ی فرق تو با اونا چ  یدون  یدارند. م یعذرخواه به   ازی رنجشون شدم، ن

  اطرها وبه خ یرو از دست دادن، به خاطر گستاخ زاشونی ! اونا عزیاونها نابخشودن یبخشش و برا
 هستم ایدن  یحرفا نیزشت تر قیپس فطرتم کمه! من ال یمن. هرچقدر هم که بگ یکارها

 منه... یغروب زندگ نی نامه آخر نیا

  ایو منه. دن نیشاه یزندگ انیحداقلش فرداش پا یاز درد هارو به رخ بکشه ول یلیکه ممکنه خ  یشب
  .شهیم  ریکار رو خودم نکنم، د نیو اگه ا شهیم روزیبدون ما، قشنگ تر از د
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 کپ کرده نگاهم کرد و گفت:  نی کردم. آرت هیشروع به گر ادیز اریبا عجز بس  هوی نامه بودم که  یوسطا

 شد؟ تموم شد؟  یچ -

 تکون دادم و ادامه دادم...  یو اشک آلود سر   دمیرو باال کش  مینیب

جز   یکه سرنوشت یدون  یاما خودت هم خوب م اد؛یسر تو و خونوادم م یبعد من چ دونمینم  عسل،
  یلیکنم که خ یم کارو  نیا یچشم آدما به خصوص شماا جون بدم، شب یخوام جلو  یمرگ ندارم. نم

 نداشته باشه.  یوقت از پرواز کردنم گذشته و راه برگشت

  ای هیکه کردم جبران شدن یکار  نیا دونمیکردم. نم لیآرومت رو به جهنم تبد یرو ببخش که زندگ  من
  ست،یو چراا مهم ن یرو به نام خودت زدم. چطور  نمیماش  نینه، اما من رستوران و عمارت و همچن 

. از رهبا تو دا یخوب  ی ونهیم ن،ی که کردم. داداشم آرت ه یحالل  یهمش دسترنج کارها ست،یحرومم ن 
.  یپاک کن تی اون رو از زندگ گهیاگه بعد من د یبهت هست. نامرد  یلیگذشته، حواسش خ نیا

کنم.   یمن مجبورت نم ،ی. البته اگه دوسش دار نیبش ریهم درد و هم مس گهی کنارش باش و با همد
و   یکن رو آسفالت  راه گل آلود نی ا یبتون  دوارمیآخر هزاران بار هم طلب بخشش رو ازت دارم. ام در

  ...یر ی بگ شی درست رو در پ  ریمس

هم در اومده بود. کالفه و  نیآرت ی  هیدونم نامه رو بلند خونده بودم که گر یهقم باال رفته بود. نم هق
 پهن کردم. نیزم  یتاب شدم و خودم رو رو یب

و بدون فکر دل   یدونم الک  یشدم، م  ییعاشق بد کس  دونمیکنم! م یخواهش م ا،یمن، خدا یخدا
که کرده رو   ییمهرش رو نزن. تموم کارا ینطور یکنم ا ی التماست م ایدونم. خدا یدونم، م یدادم، م

  یآوار ناعدالت ریکرده بوده. ز ریود، گجبران کن. عفوش کن! ببخشش! خواست خودش نب  یجور  کی
 کرده اما اون فقط... ی. دست خودش نبوده، بددهیچرخ یکرده بوده، چرخ روزگار خوب براش نم  ریگ

کرد و   یکرد. سرم به شدت درد م  یتونستم ادامه بدم. بدنم کرخت شده بود و زخم شکمم درد م  ینم
 آروم و قرار نداشتم.

.  افتیهق هقم با اون شدت  یمن رو در برگرفت. ادامه  یرفت. آغوشمقابل گوش هام قرار گ  یدست
 کرد. اونم... یکرد. اونم دست خودش نبود. اونم التماس م یم هیاونم گر

 ** آرسام
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که براش   یخوندن نامه ا یشده به عکس عسل بودم. افکارم پرت اون بود. عکس العمل ها  رهیخ
 ،یدم. اه لعنت یآزارش م  شتتریب نطور ینوشتم. ا یبودم! کاش نم  مونیزدم. پش  ینوشتم رو حدس م

  بوده.  نیتا بوده هم که کار از کار گذشته. امیبه خودم م ییوقت شهیهم

پرتاب شد و    نیبود، به زم زیم یکه رو ی جات زدم. تمام و کمال هرچ شهیش  زیمحکم به م تی عصبان با
 خورد و خاکستر شد.

. ختمیخونه ر یخونه نگاه کردم. سطل رو برداشتم و همه اش رو همه جاعسل رو برداشتم و به   عکس
  .دهی کردن فرا رس یزندگ انیخوب، پا -دادم گفتم:  یکه تکونش م ی رو برداشتم و در حال  تی کبر

  رونی انداختمش و آروم ب نیزم یحرکت روو کی رو زدم و به آتش کوچک چوب نگاه کردم. با   تی کبر
 رفتم. رونی و از خونه کامل ب ختمی ر اطیح  یرو تو نیبنز یمونده  یرفتم. باق

بود.   شیآت یگذاشتم و به سوختنش نگاه کردم. چشمام قاب گرفته از شعله ها بمی رو داخل ج دستم
 گرفته که همراه با خونه در حال سوختن بودند. شهی ر یدرخت ها یطفلک 

 نیکه داشتم رو ا یهر چ  ام،ییتنها یام، همه درد یشده بود. همه  یک یاونا با سوختن قلبم  سوختن
گفت، چرا من رو همراه  ی. مدیکش یگفت و نامرد بودنم رو به رخ م یخونه از بر بود. داشت ناسزا م

.  یبر  نیاز ب دیتو هم با  یکمی باشم. نه، نه، تو شر ادآورتی من  یزاشت یم ؟یبر   یم نیبا خودت از ب 
.  یداد بمی اما مدام فر ی من رو به خودم برگردون یتونستی. تو میبدم بود یرفتارها  یتو باعث و بان 

  یحرف حت  چیکه ه ی. انقدر خموش بودیگفت تو خودت مسبب کارهات بود یزد و م  یم ادیفر
 ...ادمن خودم مسببشم. خودم کردم که لعنت بر خودم ب یگ ی. راست مید یشن  یوجدانت رو نم

  یکشاورز  یها نی به قسمت زم شی آت نکهیا یفت. برار  نیکه خونه تمام و کمال از ب دینکش یطول
 رو به خواب سپردم. شی آت ینره، کپسول رو برداشتم و زبانزد شعله ها

 یتخته سنگ نشستم. به آسمون نگاه کردم که ناگهان ستاره  یپرت کردم و رو یرو گوشه ا کپسول
 زدم و گفتم:   یآسمان رد شد. لبخند ابانیاز خ  یدنباله دار 

 . نیو من رو ببخش نیکنم فراموشم کن ینه، اما آرزو م   ای تهیم واقعدون ینم -
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تو   زیچ نیزدم و چشم هام رو بستم. احمقانه تر  یرو مقابلم قرار دادم و بهش نگاه کردم. لبخند  عکس
قلبم به   خت، یر رونی. دو قطره که ب دمیترس یترسه! و من هم م یم  دنشیبغض مرده که از ترک ایدن

  درد اومد و بدنم داغ شد.

به خونه و وداع با اون به سمت کوچه رفتم. دوباره شنلم رو    یطوالن یجام بلند شدم و بعد نگاه از
شده بودند و تحملشون رو   نی من که حاال سنگ نیسبک سنگ یبودم، شنل حقارت و جرما دهیپوش

 نداشتم.

کنند. پس نامه   یم هیو عسل گر ن یآرت دم،یتم که داونطرف تر رف یافتاد. کم نی آرت نیبه ماش چشمم
و  دی . عسل رو در آغوش کشزهیر  یاشک م ینطور یهم خونده که ا نیمن رو خونده. حتما آرت ی

 .ختندیهمه اشک ر الیخ یب  ییدوتا

دونه، ااشک   یچه م یکس  زن؛یر ی هم اشک م یکنه عاشق هم هستند و برا یم الی خ نتشونی بب  یکی
ختم شده   ریکردم و به مس  رو رد کی تار یرو ندارم. کوچه ها اقتشیهست که ل  یمن یبرا ختناشونیر

ن ی. اشهیهم م نی دادم تا تاوان پس بده و هم شیرفتم. فرار نمیرو بب  نیکه قرار بود شاه ییجا ی
 دفعه مرگ من در مقابل مرگ اون... 

**  

ستون بزرگ بود   کیبود. مقابلش   بود و دستاش از پشت بسته شده ستادهیا  بزرگ یتخته سنگ یرو
 بود.  زونشی آو طناب کیکه 

  کیزدند و فش رک یکه حضور داشت، بهش سنگ م  یبود و هر آدم   یخون  یو صورتش حساب  سر
 .ختندی و طناب رو به گلوش آو یصندل   یداده شد. بردنش باال یکردند. اعالم آمادگ ینثارش م

هوا رفت و مدام  غمیج ی. صدادندیکش رونی پاش ب  ریرو از ز  یکردم که صندل یشده نگاه م مسخ
  آوردم.  یاسمش رو به زبون م

هم روبروش بود و داشت به مردنش   نیکردند. شاه یو بابا گرفته بودنم و با نفرت نگاهش م مامان
 شده جون داد...  زونی همون طور آو نکهیانقدر تکون خوورد تا ا .دیخند یم
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بود و   دیبه دور و برم نگاه کردم. همه جا سف  یتاب  یاز خواب بلند شدم. نشستم و با ب دیتکون شد با
چه  نی ا ایکرد. خدا ینگاهم م یسُرم به دستام وصل بود. مامان هم کنارم نشسته بود و با نگران

 زارم اعدامش کنن.  یزارم نم  یمن نم دم؟یبود که من د  یخواب

 دخترم؟!  ید یخواب بد د  -:مامان

 !ست؟ین  ادمی یچ یشد مامان؟ چرا ه  یآره. چ -تکون دادم و گفتم: یسر 

 شد و سرم رو نوازش کرد:  بلند

آوردت درمونگاه. بعد به ما    نیو آرت یشد  هوشی . بیضعف کرد یکرد هیدخترم. انقدر که گر دونمینم -
 . میزنگ زد و من و بابا خودمون رو رسوند

 و گفتم:  دم یتخت دراز کش یرو

 ساعت چنده؟  نجاست؟یا نیآرت  -

 شده؟  یز ی ؟چیپرس یچرا م -گفت: نگران

 کجاست؟ ساعت چنده؟  نیکنم. حوصله ندارم آرت  یمامان خواهش م  -شدم و گفتم:  یعصبان 

  یرفت اداره و گفت هروقت به هوش اومد نیخوام! آرت   یباشه دخترم، معذرت م -جواب داد:  دلخور
 خبرش کنم. ساعت هم هفت صبحه.

 ا،یکنم و مانع کارش بشم. خدا داشیپ تونمیم ینشده؟ چه جور  شیزیتا االن چ یعنیمن  یخدا یوا
 کنم.  یجلوم بزار. خواهش م یراه  کیکنم.  یخواهش م

  یم یچ نی تو و آرت  نیدخترم آرامش خودت رو حفظ کن. آروم آروم هم بهم بگو چت شده؟ ب  -:مامان
 ن؟ یتاب یگذره که جفتتون ب 

 و گفتم:   دمیکش یق یعم  نفس

  رم،یم ینشه. اگه بشه من م یچی . تو فقط دعاا کن هشهیمامان جونم. انشاهلل حل م ستی ن یز یچ -
 . رمی م نیاز ب
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حرفارو به  ن یچت شده، ا یگیحداقل نم ؟یزن یحرفارو م  ن یکه ا یچ یعن ی -رو نوازش کرد و گفت: سرم
 بچه.   ادی مادرت نزن. دردم م

 رو روش گذاشتم. میونیدستش رو گرفتم و پش مونیپش

 . ششیپ  نیاصال من رو ببر ایمامان.  ادیرو خبر کن ب  نیآرت -:

  به در خورد. یرفت که تقه ا شی تکون داد و سمت گوش یسر 

 . دییبفرما  -:مامان

 ؟ یاومد و گفت: خوب شمیمقابل در قرار گرفت. نگران پ نی باز شد و آرت در

 ن؟ یشده آقا آرت   یچ -نگاه کرد و گفت:  نیان نگاه کردم. مامان به آرتتکون دادم و به مام یسر 

 گفت:  ینطور ینگاه کردم. اونم بهم نگاه کرد و هم  نی آرت به

که براتون در نظر    ییجا نی بر یگفتم. شما همراه محتشم  دیبه آقا رش اروی . گفتنستی ن یز یچ -
 شتونیپ اداره ببرم. از اونجا هم دیو پسرتون هم اونجا هستن. من عسل رو با . همسرمیگرفت

 !نی . نگران نباشارمشیم

 .امیمن هم م یکه تو بر   ییهرجا -عجز گفتم: با

  یتو چشماش زده شد. محتشم یکرد که برق  یترجمه م یجمالت من رو چطور   نیمامانم ا دونممینم
 و مامان نگران رو با خودش برد.  دیاز راه رس

 . یکن یم تیمامانت رو اذ ینطور یکوچولو ا -کنارم نشست و گفت: یرو صندل   نیآرت

 به در چشم دوختم و آروم گفتم:   یناراحت با

 . ستیدست خودم ن -

 و گفت:  دیکش یق یعم  نفس

 به من نگاه کن!  -
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  نیزد و ا یجور عالقه موج م کیهم  نیمشابه آرسام نگاه کردم. تو چشم آرت یو به چشم ها برگشتم
بودم، تا االن  دهیبود. من اگه فهم دهیو آرسام فهم   دمیمدت من نفهم  نیمن بود. ا یزندگ انیپا

 . دمیفهم یاحساس آرسام به خودم رو هم م

که کرد، باز هم  یپستم که به دوست داشتنش شک کردم. چقدر نفهم بودم که با وجود اون کار  چقدر
 .دمیو من، من نفهم دنی رو فهم  نیکل عالم ا . دم یاحساسش رو نفهم

  .زنهیزل زده به من و دوساعت داره صدام م نیآرت  دمیخودم اومدم که د به

 گفتم؟! یچ یدیها...! فهم  یکن یم ریبابا دختر هپروت س یا -:

 تکون دادم و گفتم:  یسر  شرمنده

 نه اگه امکان داره دوباره بگو.  -

 به قلبم زد.  شی آت  زد و  یمهربون لبخند

اداره، از اونجا با گردان   میبر دی. اول باشهیدرست م  یخدا همه چ دیان نباش! به امگفتم نگر بهت  -:
کجا   یکن  یفکر م  ،یکن  ی. فکر ممیدار اجیکردنش به تو احت دایپ  ی. فقط برامیر  یدنبال آرسام م

 نه؟ یب  یرو م  نیشاه

وارد اتاق شد. با لبخند سمت من اومد   یبه در خورد و بعد پرستار خانم یبزنم که تقه ا  یحرف خواستم
 آورد، گفت:  یم  رونی که سوزن سرم رو از دستم ب یو در حال

 ؟ یبهتر  زمیحالت چطوره عز -

 نگاه کرد و گفت:  نی تکون دادم و تشکر کردم. پرستار کنجکاوانه به آرت یسر 

 ن؟ یبرادرشون هست -

 تخت بلند شد و گفت:  یبعد از روبه من کرد و  ینگاه  نیآرت

 گه؟ ید یتونیم ،یدر ورود یجلو  ایبله هستم. هروقت تموم شد ب  -

 رفت. پرستار رفتنش رو نگاه کرد و گفت:   رونیتکون دادم و اون هم ب یسر 
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 ن؟ ی ستیهم ن هیاگه برادرته، چرا اصال شب -

  آخه!  یچقدر فوضول ،یوا

  از برادر هم بهتر. دیمثل برادرمه، شا -نگاه کردم و گفتم:  بهش

  حس رو بهت نداشته باشه.  نیطرف ا  یوقت ست،یحس لغزندست. پاک ن  نیا البته

 نزد و گفت:  یاومدم. پرستار هم حرف  نییتخت پا  یجور کردم و از رو رو جمع و خودم

  . مالحظه کن و به خودت برس و خوب بخور.زمیمواظب خودت باش عز -

بهم بگن کم بخور، کم   دیکنه. با ی رو بهم م دیتاک نیو ا  دهیم رو ندرو باش، اصال تا حاال خوردن نیا
  .یکه انقدر نترک یبخور لعنت

و  زده  هیتک یرفتم. کنار  یدرب ورود  یجلو  نیآرت یتکون دادن سر اکتفا کردم و طبق گفته  به
  گهی. دمیرفت نشیبه طرف ماش ییو دوتا ستادیصاف ا دیبود. من رو که د شی حواسش پرت گوش

رو   چکسی ه یآرسام اون حرف رو تو نامه نوشته بود، حوصله  یرو نداشتم. از وقت  نیآرت یحوصله 
 .منداشت

  نیتموم وجودم رو از ب  یاصال اون خواب لعنت ،یخواب لعنت . اوننمیبود مرگش رو بخوام بب  سخت
 برده بود. 

 دادند و... یآدم نظام م  یکل  م،یرفت ی. از پله ها که باال ممیدیکه به اداره رس دینکش یطول

در، پرچم بود و کنارش هم نوشته بود دفتر  ی. رومی دیرنگ رس دیسف یدرب بسته  کیآخر به  از
 سرگرد.

و با دستش اشاره کرد که من جلو برم. آروم آروم، قدم    ستادیا یبه در زد و در رو باز کرد. کنار  یا تقه
 انسال،ینسبتا م  یکه مرد دمی د یپر از ماه بزرگ مهی ن ومی در نگاه اول آکوار به داخل اتاق گذاشتم،

و بهم نگاه   شت. فرم مخصوص تنش بود. برگختیر ی ها غذا م یماه یبود و برا ستادهیمقابلش ا
  و آرسام داشت. نیبا آرت  یز ی ر یل یکرد. شباهت خ
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و آرسام   ن یتر از آرت دهیداشت. صورتش کش یکوتاهش، رنگ جوگندم یشایکم پشت و با ر موهاش
 بود.  یبود. چشم هاشم کال فرق داشت احتماال رنگش قهوه ا

 گفت: برداشت و  یگذاشت. قدم کوتاه زی م یمهربون زد و ظرف غذارو رو یلبخند

 دخترم.  ی. خوش اومدیپس عسل خانم شما هست -

  هم لبخند زدم و شالم رو مرتب کردم. شونیاز ا تی تبع به

 رو به طرف کاناپه برد و گفت:  دستش

 ارن؟یبگم برات ب یخوا ینم یز ی لطفا! چ نیبنش -

 گفتم:  نیهم یبودم و برا تشنه انگار

 خوام. ممنون!  یفقط آب م -

 سرگرد جواب بده. یو به سوال ها  نی. تو بشارمیت ماالن خودم برا  -:ن یآرت

کردم. چه  ی رو وارس سی هم اتاق خوشگل پل نطوریرو گوش دادم و به طرف کاناپه رفتم. هم حرفشون
داشت.    یمنحصربه فرد کامال ی  قهیسرگرد سل نیا یها...! ول  ین یها بش سی داره، تو اتاق پل یلذت

 هبود که هر طرفش عکس امام و جمل یو خاکستر  دیبود رنگ اتاقش هم سف یاتاقش پر از گل و ماه
 کوتاه نصب شده بود. یادب یها

 نگاه کردن رو نداشتم و به سرگرد اکتفا کردم.  قیدق یحوصله  گهید

.  شدم یخجالت زده بودم و داشتم آب م یکرد. کل یو به من نگاه م  زی بود پشت م نشسته
  و من رو از خجالت در آورد. دیسر رس نیخوشبختانه آرت

 . آخ که چقدر تشنم بود.دم ینفس سرکش کیرو دستم داد.  وانیکاناپه نشست و ل  یرو  کنارم

  ن؟یمدل  نیچرا ا نایبابا، ا ی. ا دمیخودم د یلبم رو پاک کردم که چهار جفت چشم رو رو  یسیخ
  .دنیرس یز یبه چ  دیتر نگاه کنن شا قیدق یبد نی ذره ب ک یزل زنن ها. فقط خوبه بهشون   یخونوادگ

 نگاهش رو ازم گرفت و گفت:   نیآرت
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 ارم؟ یبرات ب  -

 بشه.  ریترسم د ی. ممیبحث رو شروع کن  شهینه مچکرم. خوب م  -تکون دادم و گفتم: یسر 

 شد و گفت:  یسرگرد نگاه کردم. اون هم جد به

و آرسام هستم.  نی آرت یکنم. بنده سامان خوانمنش پدر ناتن یم یهمه خودم رو معرف  خوب اول از  -
 یوونگیآرسام به د هوی. البته دنیرس   نجایمن بزرگ شدن تا به ا یجواهر تو دستها نیدوتا برادر ع  نیا

  مارو آشفته کرد. یرو آورد و همه 

 کردم.  یکردم و از تمام وجود حسش م  یشد. کامال درکش م نیحرف رو که زد نگاهش غمگ نیا

  هست. نشونیب یاد یز  یبه هم شباهت دارند و تفاوت ها یچرا فقط کم دمیفهم  حاال

خارج   تیعاد یو از زندگ یرو تحمل کرد یسخت  یبه خاطر پسرم، روزها دونمیدختر گلم، م -داد: ادامه
  ریمرداب آرسام گ نیاز شما، تو ا شتریاما بدون ما ب  م، یروزهاتو جبران کن نی ا مینتون دی. شایشد
 م؟یکن  قطعآرسام رو  یخطاها ی  شهیتا حداقل ر میرو پشت سر گذاشت  ییچه روزا ،یدون ی. ممیکرد

  نشه و به جرم آرسام افزوده نشه؟ ادیتعداد کشتارها ز  میکرد  یچقدر سع یدون یم

تموم شد و واقعا ازت   نیآرسام و شاه فیکث  یجرما نیا یخوشحالم که به خاطر تو، همه   یلیخ
  .میسپاس گذار

بود که کال همه  نیتشکر و حرف ها نبود. وقت ا نینگفتم. االن وقت ا یز یانداختم و چ نیی رو پا سرم
  .میرو تموم کن  یچ

 کاناپه نشست. یما، رو  یبلند شد و اومد روبرو  یصندل  یرو از

قرار   نیبا شاه تونهین کجاست؟ به نظر تو کجا مکه آرسام اال یحدس بزن یتون یدخترم، م  -:سامان
 بزاره؟ 

  ننشسته بودم. نجایدونستم که االن ا یدونستم آرسام کجاست؟! اگه م یمن چه م آخه

 نگاه کردم و گفتم:  بهش
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که من و اونجا   مونهیم  یعمارت کی شد کشفش کرد. فقط  یپسرتون انقدر تودار بود که نم دونم،ینم -
  کجا بود و اصال تو کدوم شهر؟! دونم یبرده بودن؛ اما نم 

  نی کرده بود. برگشتم و به آرت دای مارو پ  یجا  نیگفته بود، آرت میماریاومد که آرسام موقع ب ادمی هوی
 و گفتم:  نگاه کردم

 نه؟! اون سه بزغاله هم اونجا بودند.  یتو اونجا رو بلد  نیآرت  -

 تونن باشن.  یفکر نکنم اونجا باشن. چون اصال نم یآره بلدم، ول -جواب داد: متفکر

 تونن اونجا باشن؟! یچرا نم  -چپ نگاهش کردم و گفتم:  چپ

 چون اونجا پلمپ شد.  -:ن یآرت

رنگ، همونجاست.   ییکنم همونجا هستن. اون در طال ی اما من فکر م -جام بلند شدم و گفتم: از
  همونجاست. دیشا د،یخواسته، شا  یکه آرسام م یهرچ

 همونجا.   میر یباشه، م   -:ن یآرت

 کاناپه بلند شدند و سرگرد گفت:   یاز رو نیو آرت سرگرد

 باشه... فتادهین  یکه اونجا باشن و اتفاق دوارمیام -

 دهینوار زرد رنگ کش کیگ، درب بزر  ی. جلومیها به سمت عمارت رفت یاز نظام یبا مجموع خالصه
 کردناشون.  زدن؟ جلل خالق با پلمپ  یکه ازش حرف م یبود پلمپ  نیشده بود. ا

 از همشون نوار رو پاره کردم و گفتم:  جلوتر

 ندارم.  یترس   نیخوردم و مطمن باش ری بار ت کیفهمم. من  ینم  یچیکه ه نی اصال هشدار بهم ند -

 نگران گفت:   نیآرت

  .یتنت ندار   یمحافظ چ یداخل. بعدشم تو ه میتا ما بر نجایعسل. تو بمون هم شهیاما نم -

 . دمیکه گوش نم یدون  ی. میخوبه االن بهت گفتم که هشدار ند  -نگاه کردم و طلبکارانه گفتم:  بهش
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 آورد و گفت:  رونیاسلحش رو ب  نیآرت

 نکن.  یعسل. لطفا برو و لجباز   نیبش  نیبرو تو ماش -

 محافظ اومد سمتمون و گفت:  کیسرگرد با بگم نه که  خواستم

 رو تنت کن ، محافظته. نی. عسل جان حداقل انیانقدر وقت رو تلف نکن -

 ازش گرفتم. ن،ی آرت  به یگفت محافظه نگاه کردم و بعد نگاه کوتاه یکه م یز یچ به

 به سرگرد نگاه کرد و گفت:   یبا نگران  نیآرت

 ؟ یکن یم  یچه کار  یبابا دار  -

 به طرف در رفت و گفت:  سرگرد

 .میکارمون رو انجام بد نی اینگو پسر. ب  یز یچ -

گذروندم. مگس هم  دینکردم. همه جا رو از د ینگاه گهید نیرفتم و به آرت  اطیبه طرف ح  خوشحال
باز بود و چون جلوتر   مهی. در نمید یعمارت رس یها وارهی که به د میقدم برداشت  شتریب  یزد. کم  یپر نم 

  و نگاه کردم.بودم داخل ر

بودم  زیندادم و چون ر ینبود و مطمن بودم داخل همون اتاق باشن. در رو تکون دایپ زیچ چیه
  تونستم رد بشم.

 نبود.  یباال نگاه کردم. باز هم خبر  به

زاشت درست راه برم. از اونورم قلبم مثل   یاعصاب خورد کن بود و نم  یمحافظ تنم هم کل نیا اووف،
 گرفت.  یزد و تعادل رو ازم م یم یچ

گروه    ی هیگفتند. بق ینم یز یاومدند و بهم چ یهم دنبالم م نیعقب نگاه کردم. سرگرد و آرت به
 دور عمارت رو تحت کنترل قرار دادند. دینبودند. شا

بسته نگاه کردم. قدم گذاشتم به ته سالن که به   یاو به کل اتاق ه دمیپله ها باال رفتم. به راهرو رس  از
  . چرا بسته بود؟دمیرنگ رس ییدر طال
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  کردند که چشمم به در اتاق خودم خورد.  یبهشون نگاه کردم. متفکرانه به در نگاه م برگشتم

 . عقب گرد کردم و سمت اتاقم رفتم. اونا هم دنبالم اومدند. نستیگز نی بهتر انبر،یم

  زدند. یحرف هم نم جالب! اصال چه

 رو باز کردم و آروم گفتم:  در

  مارو به اون اتاق برسونه. تونهیهست که م انبریم کی  نجایا -

به اتاق کردم و بعد به سمت قفسه رفتم.   یکل یاونا هم داخل اومدند در رو بستم. اول نگاه یوقت
  بهش بدم که خاطراتم جلو چشمم اومد. یخواستم تکون 

فاصله قرار   نیمن، با کمتر یروبرو  تی . با عصباندمیرو بستم و اون رو تو اتاقم د واریکه د ی”موقع
 گرفته بود. با انزجار گفت: 

 ؟”ی کن یچه کار م یدار  -

و در مقابل   دمیکش یق یکرد، نگاه کردم. نفس عم یم ی که اتاق رو بررس  نیکوتاه زدم. به آرت یلبخند
 . دمیرو کنار کش  وار یرد، دک یسرگرد که متعجب به کارم نگاه م 

 باال انداختم و گفتم:  یبا تعجب نگاهم کردند. شونه ا جفتشون

  گرفتم. ادیاز آرسام  نارویا -

ختم   ییکه به در طال یر یترسناک رفتم. مس یهم راهرو دی شا  ای کیجلوتر از اونا داخل تونل تار  دوباره
 اومدند. یشد رو دنبال کردم و اونا هم دنبالم م یم

 سکوت آروم لب باز کرد و گفت:  نیا ونیم ردسرگ

کار   نیدختر کم سن و سال راه بره. آخه دخترم، ا کیما، جلوتر از ما  یبودم که به جا دهیتا حاال ند -
  مال ماست.

شده زبون باز کرده. درست به مقصد مورد نظر   یها...حاال که موضوع بحران  گهینم  نارویا یاون وقت از
 من رو کنار زد. نیرو شونم قرار گرفت و بعد آرت  یبردارم که دست گهی. خواستم قدم دمیدیرس
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 شد. ی عصبان دیکه د یهرچ  یول دید ی چ دونمیجلوتر رفت و بعد داخل اتاق رو نگاه کرد. نم یکم

که ضرب و شتم  یدر حال ،یکیرو نگاه کردم. تحمل کنم و خودم هم کنارش رفتم و داخل  نتونستم
 بود؟  یاومد، پس ک یبه آرسام نم  پشیبسته شده بود. ت یشده بود به صندل

 کنار گوشم زمزمه کرد و گفت:   نیآرت

 ؟یدیفهم  یبترس  دیاما با یشجاع  دمیفهم گه،یدختر؟! بسه د یکن یچه کار م -

متعجب اونا به اتاق رفتم. اطراف رو نگاه کردم. پس آرسام   ینکردم و در مقابل چشم ها یتوجه 
  کجاست؟

 ه؛یبرسم و بفهمم که ک کهی مونده بود تا به اون مرت گهید کمی کمد رفتم و دوباره نگاه کردم.  کی پشت
از اونا شده   ی آرسام هم مخلوط یصدا ها اومد. شهیبه هم خوردن ش یاما تا خواستم قدم بزارم، صدا

 بود.

  .یدستت رو تکون بد  یتون ینم  ی. حتیو دعا کن   ینگاه کن  یتونیکه فقط م یدیرس  ییبه جا -:

رو    یسخت به آرسام که سرنگ دستش بود نگاه کردم. داشت محلول یل یسرم رو برگردوندم و خ آروم
 کرد.   یوارد سرنگ م

 باشه که... ینکنه همون سم  ا،یخدا

هم دنبال  ی طرف  بشه و آرسام چه کار کنه. از یدونستم قراره چ ی. نم دیجوش  یو سرکه م ریمثل س دلم
 شد.  یمختل م یراه حل بودم که با استرس و اضطراب، همه چ کی

روز به ضرر من، و    کیچرخه نه؟  یم یچه جور  ایکه دن ین یب  یم یدار  ن؟یشاه  ینیب  یهه، م -:آرسام 
 تو.  انیحاال نوبت ضرر و ز

چه   نداشت. معلوم نبود بزنه؛ اما انگار توان تکلم  یبلند شد. انتظار داشتم حرف نی سخت شاه ی سرفه
داشته و چه  یمدت باهاش چه کار کرده. چقدر دق و دل نیآرسام تو ا به روزش اومده . معلوم نبود

 .نمیب  یتموم م مهیدرونش رو ن کرده که االن طوفان یاندازه سرش خال 
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خم   یو کم ستاد یکرد. پشت سرش ا به سرنگ دستش نگاه نطوریخورد و هم یچرخ آروم  نیشاه  دور
 باال تر رفت...   یشد. بم صداش کم

 چیکه من بخوام بکشمت نه؟ ه یکرد یخان! اصال فکرش رو نم   نیشد شاه  یو چ میخواست  یچ -:
کنم؟ تو که زرنگ   یکردم مثل شما زندگ  یشدم و سع تی وارد زندگ  ییهویچرا انقدر  یوقت شک نکرد

 شد؟  یچ ؟یشد که االن باخت  یوجود نداره. چ ایدن نیا یسر تر از تو، تو  یکرد یو ادعا م یبود

کرد که از  یصحبت نم ی. حتشهیم یحرف ها چه مدل نیاز ا نیشاه یچهره  نمی تونستم بب ینم
  صداش متوجه شد.

  انینشونه، پا نی. انمی صورتش رو بب  یتونستم سرخ یو مقابلش قرار گرفت. حاال مچرخ خورد   آرسام
  .هیهمه چ

خوام جفتمون با هم به  یکنم. م یم  یمرگ رو ط یاصال نگران نباش، بعد از تو من هم جاده  -:آرسام 
 ه؟ یدردسر هوم؟ نظرت چ یآروم و ب یلی . خمیهالکت برس

 کنم نکن.  یآرسام نکن. خواهش م نه

 بود؟  یکرد؟ منتظر چ  ینم  ینگاه کردم. چرا کار   نی. به آرتدمیرو برگردوندم و پشت کمد چسب سرم

 هیاز آدمها هد یم یرو که به ن یطعم مرگ  -برگشتم و به آرسام نگاه کردم. دوباره صحبت کرد:   دوباره
  کنم. ی م هیلحظه من بهت هد نیحاال تو ا ،یکرد

  دونمیاز اشک، که نم سی برداشتم و با صورت خ زی سمت آرسام خ افتهیشد اما جهش   یچ ونمدینم
  یقرار  یباز کردن، مقابلش قرار گرفتم. اون شوکه زده و من توأم از اضطراب و ب راه خودشون رو  یک

 زدم گفتم:  یکه هق م  یبودم. دستام رو باال آوردم و در حال

 کنم نکن!  یکنم. التماست م یر خدا مجازاتش کنه، التماست م کنم نکن. بزا ی نه نکن، خواهش م -

 تر شدم و آروم تر گفتم:  کیگفت. بهش نزد ینم یز ی کرد و چ یمسخ شده به من نگاه م نطوریهم

  چیه ،یکارت بردار. به خدا انتقام و تالف  نیدست از ا  یدوست دار  آرسام، اگه واقعا، واقعا من رو -
از   یخال تی . اگه خالء زندگیرو دوباره شروع کن تی زندگ  یتونیم ،یبرگرد یتونی نداره. تو م یخوب زیچ

  .یکنم که پرش کن یمن من بهت کمک م ه،یزیهرچ
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 گذاشتم رو قلبم و ادامه دادم.  دست

دوست دارم، به خاطر   یدونیو م یدوستم دار  دونمی . حاال که میآرسام باهام چه کار کرد  نیبب -:
 گمیرو بهم بزن. گذشته، هرچقدر هم که تلخ بوده تو گذشته، مونده. نم  تیکه شده بازحسمون هم 

نگاه کن،  یبه زندگ یا گهیها دست بکش. جور د یتلخ یدست بکش. از همه  گمیفراموش کن، م 
فقط   ،یکارو بکن نی. اگه، اگه ای. خودت رنگش کن یکن  داشیتو پ  هیقشنگه. فقط کاف یکن زندگ وربا

از   ی میتو کشتن ن نکهیاز ا یگیمگه نم ؟یمونیپش یگی. مگه نمیاز گذشته تباه کرد شیرو ب   تی زندگ
خوب پاک    ؟یکرد ریگ  تیباتالق جرم و جنا یو تو یاحساس عذاب وجدان دار  یآدمها دخالت داشت 

 کنم نکن. یرو پاک کن. خواهش م ز یکن رو بردار و همه چ

اتاق نبود. کمتر از پنج  یمن تو ی هیآه و گر جز  ییستم. صدانشستم و چشم هام رو ب نی زم یرو
  آرسام اومد. یصدا هیثان

 کردم...  ی نم . من هم تصوریو رو کن  ریز   ینطور یرو ا میکردم زندگ  یمن هم فکر نم  -:

حرفش بودم که حضورش رو کنارم حس کردم. چشم هام رو باز کردم و بهش نگاه   یادامه  منتظر
 از اشک نشسته بود. یقشنگش، هاله ا یخاکستر  یکردم. رو چشم ها

  یکردم. دستش رو باال آورد و آروم رو یم هیدوخته بودم و گر بهش چشم  نطوریزانو زد. هم   کنارم
  چونم رفت و تو دو انگشتش گرفت. ری. کم کم دستش زدیگونم کش

 از حس نفرت گفت:  یو خال  آروم

 باش عشق عسل من. آروم باش!  آروم -

بودم تا مبادا از دستم   دهیو زمان برام متوقف شد و تو آغوشش فرو رفتم. سفت بهش چسب  نیزم هوی
 من محال بود.  یزندگ  یخواستم از دستش بدم و نداشتنش برا یدر بره. نم

  یبدنش داشت م سرم قرار گرفته بود.  یاز من محکم بغلم کرده بود و چونش رو ت یهم به تبع اون
 آروم گفت:  یلیآن به صدا در اومد و خ  کید، کر ی م هی. انگار که گردیلرز
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نزد، دالرو حرف   شی و زخم شی و ن بینبود. غر یو جنگ جیو گ  ضیهمو، مر  دیبخش شهیهنوزم م -
امشب  نیهم  مو،ی که حرف خال یمن  دمو،یکه پست و لغز  یمنو، من دیبخش شهی نکرد. هنوزم م ری تحق

 ... شمویر زنمیم

 سرم اومد. آروم نوازشم کرد و گفت:  یرو دستش

  چه تنهام... نیبب  ن،ی چه تنهام، غروبه فردام. عذابو بردار و بب  نیبب -

 گذاشتم.  ششیر پر یبرداشتم و دست هام رو دو طرف گونه ها  نش یس یرو از رو سرم

نکن. خدا بخشنده    یارزش ی. انقدر احساس ب یخونوادت رو دار  . تو، یتو من رو دار  ،یست یتو تنها ن -:
  بخشه. یاست، م

 یشد. دستش رو باال آورد و دو سو  داریصورتش پد یرو یهاش از هم باز شدن و لبخند محو لب
  یرو یدست  یگرم نکهیکارش متعجب شدم. تا ا نیانگشتاش گرفت. به خاطر ا یچشم هام رو ال

 سرم حس کردم!  یدست رو رو نکهیجفت چشم هام حس کردم. تا ا

  دونمیگلوله از جانب نم کیشل  یبا صدا  ن،یداد سرگرد و آرت یکه صدا یخوب بود، تا وقت یچ همه
  مخلوط شد. یک

  یزدم. جرئت باز کردن چشم هام رو نداشتم. نم یشده چشم هام رو بسته بودم و حرف نم مسخ
  بود. ام هم قطع شده هیگر گهی د یناگوار و تلخ روبرو بشم. حت یتونستم بازشون کنم و با صحنه 

 ...چیه گریمن و د یکی ستریه  غیج یو آروم چشم هام رو باز کردم. صدا دمیکش یقیزور نفس عم  به

 *** 

نشستم و   یم نیزم  یرو  نطوریبود. هم ویس یآ یا شهی به در ش  رهیمن خ یسه ماه چشم ها حدود
 کردم. یفکر م  ش،ی زجر آور سه ماه پ یبه صحنه   یحرف چی مسخ شده و بدون ه

 رو به نفع خودش تموم کرد.  یآشغال بود و باز   نیشاه  یکه اسلحه تو دست ها یلحظه ا به

در حال پر پر   نمی و بب امیتا به خودم ب  دمیکش یو چه زجر  دمیرو غرق خون د میکه زندگ یوقت به
 شدنه.
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م رو  بود که االن آرسام نیمرد بهتر از ا یزاشتم کارش رو تموم کنه. اون م یکردم که کاش م یم  فکر
 .نمیبب  ویس یتخت آ  یجون، رو یب

  یشده بود. نم کیتار کهی تار میکردم. زندگ یهم نم یحرکت یمن حت یرفتن، ول  یاومدن و م یم آدما
 تونستم... یتونستم، نم  یکنم و به تموم شدنش فکر کنم. نم هینداشتم که گر یجون گهیتونستم، د

 *** 

  تو بسته شدن... یچشما

  پره کابوسه دلم... باز

  ...زمیوا کن عز چشماتو

  پوسه دلم... یم وگرنه

  برام... یخوام چشماتو وا کن یم

  .یمنو صدام کن بازم

 چشمات برام  یخوام تو یم

  ...یبه پا کن یجهنم 

 *** 

 کل** یدانا

جون آرسام،    یجسم ب  تور،یمان یصفحه   ی دهیبه چالش کش یو تلخ دستگاه، خط ها فیخف  یصدا
 رو ترسناک و غمناک کرده بود.  ویس یاتاق آ یضاف

اون و مرگ بر پا بود  نی ب یو در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ بود. مبارزه ا هاش بسته  چشم
  شد. ینبرد به کجا ختم م نیا ی جهیکس خبر نداشت. حال معلوم نبود نت چیکه ه

که   ییخاکستر ی. انتظار باز شدن چشم هادیکش  یانتظار م اتاق، نیکه پشت ا چارهی عسل ب یطفلک 
 اون شده بود.  یایدن
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  تینشسته بود، زخم بستر گرفته بود و تحمل براش به محدود  واریبه د هیتک  ن،یزم  یرو  یمدت بس
 شد.  یتر م کینزد

مرگ   یجلو  نکهیداد. به خاطر ا یزانوهاش گذاشته بود و هزاران فهش به خودش م  یرو رو  سرش
  مارستانی رو به تخت ب  شیکه زندگ ییهمون بود؛ به خاطر آدم عوض  اقتشیرو گرفته بود که ل  یکس

 متوصل کرده بود.

بانش شده بود،   هیکه درخت سرو، سا یچوب یصندل یرو  ،یاصل  ابونیکنار خ مارستان،ی ب نیاز ا رونیب
کرد که برادرش   یماس متاب نشسته بود. صداش از ته دل بود و مدام خدا رو الت یقرار و ب یبرادر ب

  چشم هاش رو باز کنه.

  یآورد. آه که چرخه  یرو به درد م یبه خون نشسته اش، دل هر آدم رهگذر  یخاکستر  یها چشم
  کرد. یپسر ضرر وارد م نیا یمدام برا  ،یروزگار لعنت

  یم یرفت چه کس  یم برنده تر بود. اگه آرسام  ییپدر و مادر، و حال مرگ برادرش براش از چاقو مرگ
مرگ    یبرا  شیصورتش گذاشت و از پ  یدست هاش رو رو زنده موندنش باشه؟  لیتونست دل 

 کرد.  یبرادرش عزادار 

داده بود تا از  کاناپه، مرد زخم خورده نشسته بود. اون قول  یشکل، رو یتو اتاق چهار گوشه ا حال
و اون  ران، ی دو برادر ح نیاز ا ی کیبود که االن  به قولش عمل نکرده ایدو برادر مراقبت کنه. گو نیا
 لب پرتگاه مرگ! نشسته بودند. یکی

 *** 

رو کنارم حس کردم. سرم رو بلند کردم   نیکردم که حضور آرت  یزانوهام بود و به آرسام فکر م یرو سرم
جذاب  ی افهیاز اون ق یخبر  گهیشکسته شده. د  یل یپسر هم خ نیا ارهچ ی و بهش نگاه کردم. ب

به   ور یبود که دل هر آدم یرنگ کبود و مردن یچهره ا با، ی ز ی افهیق نیا نینبود. جانش شیشگیهم
  آورد. یتنگ م

شده؟! چه   یسه ماه چه جور  نیا افمی ق نمینرفتم که بب نهیی آ یاصال جلو گم،یخودم رو که نم حاال
 کرده. دایپ یوضع

 بهم زد و گفت:   یتلخ  لبخند
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  ؟ینشست  نجای از بس ا یخونوادت؟ خسته نشد شی پ یبر   یبلند بش یخوا  ینم -

و   یاز حس پوچ یکه عار   یگرفته بودم. سکوت ادیسه ماه  نیکه ا یفقط سکوت بود. سکوت جوابش
  داره.  شی خو یکه ترس از فردا ی. سکوت هیسردرگم

 گفت:  تی تنگ اومد. با خشم و عصبان به

! اصال  یکلمه حرف بزن. بگو که خوب  کیتو رو خدا  ؟ی فهم یبزن. خسته شدم م یحرف   کیعسل  -
 بگو حالت چطوره هان؟!

آن در باز شد و پرستار خانم آشنا   کیکردم که  یا  شهیتکون دادم و روم رو به طرف در ش یسر 
  اومد. رونیهراسون از اتاق ب 

از جام بلند شدم و به طرف پرستار   یگونه رمق چیت رو تلف نکردم و سست و بدون ههم وق من
  زدم. مهیخ

سوزناک آرسام   زینبرد ست انیپا ،یزندگ  انینشونه پا نیداشت و ا یبد یحرف هاش نشونه   صداش،
 . دیکش یرو به رمق م 

با تمام توان، خودم رو به اتاق   ا، ی تو دن  زیاز حس هرچ  یدرک و احساس، خال  یهوا، بدون ذره ا یب
و به خط    ستادمیا میزندگ یدادم. روبرو ینم تیپوش اهم دیمردم سف تیرسوندم و به گله و شکا 

  کرد. یم  ییسکوت هنوز هم خودنما نیمرگبار چشم دوختم. ا دیسف یها

به  یناکآرسام رو گرفتم. بغض وحشت یگرم مردونه  یقرار، دست ها  یتر رفتم. درمونده و ب کینزد
  نیاز ب شهیشد و واسه هم ابیدرد کم  نیسراغم اومد که درد و درد و درد به همراه داشت؛ درمون ا

  رفت.

 یبشه و هم صدا روزیحال باعث شد بغض بر سکوت پ   نیتخت گذاشتم. هم یو سرم رو رو نشستم
 بشه... توریمان دیخط سف 

رو از دست  یزود عاشق   یلیشدم و خرو از دست دادم. تو سن کم عاشق  می زندگ شهیهم یبرا من
 افاضه بشه.  نمیریش یتجربه ها نکهیدادم، بدون ا
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رو    زشیفهمه که مرگ عز  یم یحس رو فقط کس  نیکرد! ا  فیشه حس از دست دادن رو توص ینم
  نیاونها ا دی. شادیفهم  یو سامان خان م نی حس رو فقط من، آرت نی. انهیب  یچشم هاش م یجلو

 ! یجی مردن تدر یعنی نت،یزتری مرگ عز دمیبار فهم ن یاول یتلخ رو داشتند و اما من، برا یتجربه 

لحظه رو از دست بدم، چرا   نیخواستم ا  یبود. نم نینوبت اعدام شدن شاه ،یروز بعد از خاکسپار  ده
 کردم!  یداشته و من درکش نم  یآرسام چه احساس دمیکه حاال فهم 

  نی و همچن نی آرت دیاز خالء ام  یو خال دهیغم د یپر از نفرت من، مقابل چشم ها یچشم ها مقابل
کارش رو تجربه  یشکل سزا نیتر  عیبه فج نیسرگرد سامان خان، شاه فیقابل توص ریغ یچشم ها

 کرد.

  یروبرو شدم. همونجا رو اهیآواره و س  ییایمرگ، نه تنها حال من رو خوب نکرد بلکه با دن  نیا اما
قرار   یب یایآسمون، در ی دهیناراحت و غم د یابر ها ا،ی دن یتمام غم ها یشستم و به اندازه ن نیزم

 کردم...  هیگر م،یو خوفناک، به حال خودم و از دست دادن زندگ

هام رو پر کرد. چه روز ها و چه ساعت ها وقتم رو با کنار اون   ییبه بعد تنها ن یقبر، آرسام از ا سنگ
  کردم.  هیرفتنش گر ینبودنش، برا یعت ها برابودن تلف کردم. چه سا

رو کامل ازش   میعاشق  هیگفت چقدر دلخورم، من سهم شهیگفت که چقدر حالم بده، نم  شهینم 
من شد؟! تا   یدنباله رو ریمس کی مرگ، تا کدام  نیو ا د یمرگ به ارث رس کینگرفتم. از عشق به من 

 گذشته! یکاش ها یدرد و حسرت و ا یعنیعشق  دن،ینرس یعنیعشق   دمیکه فهم  ییهمونجا

  به سنگ سرد کردم و لبخند زدم.  ینوازش

 تولدت مبارک آرسام من” ”

  ؛ی،بشیکه خودت دست و پا کرد  ینبرد یبرنده  ینتونست ،یدینرس یخواست یکه م یز یاون چ به
از هم دور  شهی هم یسنگ، من و تو رو برا نی. اهیسنگ قبر لعنت  نیهم  ریخواسته ات ز نیآخِر هم  یول

 ...شهیهم  یکرد. برا

دوست   دوارمیتولدت، ام یکادو نمیسنگ گذاشتم. ” ا یرز سرخ رو رو  یو گل ها  دمیرو باال کش  مینیب
 ” یداشت داشته باش 
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 شد و چه تلخ شد چرخ روزگار من و... لیتعط شهی هم یچرخ روزگارت برا م،یبخواب زندگ  آروم

به خونه   نی آرسام، همراه آرت  یابد یبه خونه  گهینم قرار گرفت. بلند شدم و بعد نگاه دشو یرو یدست
  نیری تونست مثل آرسام برام لذت بخش و ش  ینم چکسی تونست، ه ینم  چکسیه گهی. دمیرفت

 شد.  دایداداشم موند و چند ماه بعد داماد خالم، شوهر ش  شهی هم یبرا نیباشه! آرت 

  دوستم عروس خالم شد. نی رفت و بهتر ای رو یکردن، به خواستگار  دیهم بعد اون همه خر رضا

خبر شدم. سامان خان چهلم   یازشون ب گهیخودشون ادامه دادند و د یو بهار هم به کارها سنای
محو شدند   یاز هست شی مجرم هم کماب یلج شد. آدم هاف شهیهم یکرد و برا یقلب یآرسام، سکته 
 کردند. یم یک ی کوچ یرفتن اونها شادمان  نیمرگ و از ب یو داغدارها برا

 حاال من...  و

  یزندگ ن ی. ادمیکش  یکردم و خاطرات رو به دوش م ی بهش فکر م هیمن بودم که هنوز، هر ثان نیا
رو بهم برگردونه؛ چرا که آرسام   یزندگ  نیت، انتونس  چکسی موند و ه فیمن بود که با رفتنش بالتکل

  یاون، برگ ها یها یادگار یاز خاک حبس کرده بود و تنها  یخروار  ری من رو با خودش، ز یزندگ
  دهیخورد، حس عذاب و له یچشمم بهشون م هیشد که هر ثان  یجالباس  یخشک آلبوم و شنل قرمز رو

 من و اون... انیپا یعنی نیشد و ا یشدن بهم القا م 

  

  

 « یآرسام! نبرد عشق عسل »نبرد

  

ها   تیعوامل شخص یوجودم پر از اتفاقات و ماجراها ی کردم. همه  یرمان زندگ نی} من به همراه ا
چقدر ضعف و چقدر قوا داشت؛   دونمیبود، نم یمحترمم چطور  یخواننده ها ی قهیسل  دونمیبود.. نم

  دههر چند کم، براتون لذت بخش بو دوارمیو ام دیرس  انیهاش به پا یو خوب یکه بود با بد یهرچ
 باشه!{ 
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