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 :اول  فصل

از  زیغم انگ لمیف هیدعوا ها بهانه ها همشون مثل !  یکردم به اون ماه سگ یماه فکر م نیا يبه اتفاقا داشتم

خواهر ناز  هیبود  کیاز خواهر به من نزد یمن بود ول يگذشت به خاطر انا ؟ انا دختر عمو یچشمام م يجلو

 دمشید یکه هروقت م يپسر!  خصپسر به طاهر متش هیکه کنارم بود دقت کردم  يبه پسر!  یاحساسات

شدم لباسم  ادهیپ لمبرداریف يها یاومد تو ذهنم پارك کرد بدون توجه به امر و نه یفحش بلد بودم م یهرچ

رفتم  یهم بسکت م یدونست من از بچگ ینم یاومد کنارم ودستم رو محکم گرفت ول اینبود ارش نیسنگ ادیز

فشار  انهیتو دستم و دستش رو ناش ختمیبود تمام نفرم رو ر ینکردن رقدرت دستام باو! و هم باشگاه  بالیهم وال

هروقت ...... عروس ؟ شوهر ؟ ازدواج ؟ !  یعروس وحش هیدادم دستش شل شد دستش رو ول کردم شده بودم 

پاده شدند تو  نایداشت مامانم ا تیکلمات حساس نیشدم انگار مغزم به ا یم یروان دمیرس یکلمات م نیبه ا

 :بابا گفت  نایطرف بابا ا دیغم بود مامان اومد و دستم رو کش همشونصورت 

 کیبگم  یاخه دختر من به تو چ يمعرفت دار یلیخ یگب یخواست ی؟ م یقهرمان یلیخ یبگ یخواست یم -

 ؟ که فاطمه بد بخت نشه ؟ یکه چ يدیرو به گند کش مونیماهه زندگ

 :گفت  ریفاطمه که اومد وحشتزده سرم رو کردم باال ام اسم

شو  ادهیپ طونیاز خر ش ایافاق ب ستیدختر عموش ن یبه ما گفت اونم مثل تو حاظر به بدبخت زویاومد همه چ -

 ....خودتو بدبخت نکن فاطمه حاظره 

من به زن  هیدختر احساسات هیاما اون نه اون  رونیرو از اب بکشم ب ممیتونم گل یفاطمه غلط کرده من م -

 عمو قول دادم مراقبش باشم 

 :  مامان

 کرد یغلطا م نیکه داشت از ا يافتاد یحرف مرحوم م نیا ادی یوقت دیبا -

 نیگفت یتو رو خدا مگه شما نم دیتمومش کن سمیحرفم وا يبپا دیاه کردم حاال هم باحواسم بهش نبود اشتب -

 !ازدواج  نمیازدواج کنم ؟ ا

 پست فطرت  نینه ا یادم درست حساب هیبا  میما گفت -

 میکار تو بوده باور نکرد یگفت یوقت یحت میباورت داشت شهیهم میخواست یرو م تیخوب شهیافاق ما هم:  ریام

 ......... یش یخورد م یبشکن یول یشکن یسخت م میدون یچون م

 رونیاب بکشم ب نیرو از ا ممیتونم گل یکه م دی؟ دستتون درد نکنه پس باورم کن نیشما منو باور داشت -
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 : بابا

 !هست که راه نجات نداره  یباطالق ستیاب ن نیافاق ا -

 ؟ نیهست یاگه فرار نکنم داره شما نگران چ! داره  -

 !  تیران زندگنگ -

 !رفتم تو باطالق  ایارش شیلبخند تلخ زدم و رفتم پ هی

که  ییکسا يبود ظاهرا شاد بودم به خاطر همه  شتریب يمبل کنارش که برام از هر زجر يرو نشستم

منو ناراحت  نیبود هم ومدهیبودم تا غمشون کمتر بشه عموم ن یشاد م دیبودم با یشاد م دیدوستشون داشتم با

 دیسمتش فاطمه تا منو د رفتمکنه  یو داره به من نگاه م ستادهیکرد چشمم افتاد به فاطمه که اخر جمع ا یم

 بغلش کردم هیگر ریزد ز

 خواهرت تنهاست ؟ یگ ی؟ نم يشد میقا يخانم چرا اومد یابج -

 :رو باال گرفتم و گفتم  نشییرو از خودم جدا کردم صورت پا فاطمه

ها  دهیشم مثل جن د یبه هم بخوره م شیارا نیننداز که اگه ا میگر میداد شیپول اراهمه  نیفاطمه ا نیبب -

! 

 ! ختیر یهنوز اشک م یفاطمه بند اومد ول ي هیگر

 بابام باشم  يتا اخر عمر خونه  یخواست یم! و هشت سالمه ها  ستیاووو چته بابا ب -

 ؟ يکارو کرد نیافاق چرا ا -

 !خوام  یمن شوهر م دیفهم یبابا شما ها چرا نم -

 دوباره بغلم کرد فاطمه

 کردم  جداش

 باشه ؟ شمیپ ایفردا ب نیچته اصال هم -

 با سر موافقت کرد  فاطمه

 ؟ یساقدوش خواهر بزرگه ش يخوا ینم -

که مادرش مرد چهار سالش بود و  یسالش بود وقت فدهیلبخند تلخ زد فاطمه ه هیسرش رو باال اورد و  فاطمه

خواست زن عمو فاطمه رو سپرد دست منو  یم يجور نیخود زن عمو ا یعنیسر زن عمو بودم  يفقط من باال

دونست  یپسر و دختر رو هم نم نیفرق ب یبود که حت یاحساسات يساله  فدهیدختر ه هیحاال فاطمه ! رفت 
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 یسمت صندل دستش رو گرفتم و بردم! اورد  رونیخودش ب يایرو از دن يدختر نیواقعا پست بود که چن ایارش

 ! دمشیفهم یکرده بود م خیکردم دستاش  یخودم دستش رو ول نم

داشت با  رهمیام ختیر یمامانم همچنان داشت اشک م! من خبر نداشتند  یشاد بودن چون همه از بدبخت همه

شد  یباورم نم دمیمهمونا و بچه ها رو د نیچشم چرخوندم ب رهیتا ث یدونستم ب یزد م یحرف م ایارش يبابا 

 يکرد محکم بغلش کردم انگار سالها یم هیداشت گر هیدوباره بلند شدم و رفتم سمتشون حان! باشن  نجایاونا ا

 :با هق هق گفت  هیخودم رو ازش جدا کردم حان میبود دهیرو ند گهیسال بود هم د

افاق چطور  یاشغال یلیخ....... ...؟  میما نا محرم بود....... ؟ یچرا به ما نگفت........... ؟ يکارو کرد نیچرا ا -

 ؟ یخودتو بدبخت کن یتونست

 یوسط قر م دیپر یم میگرفت یکه تولدم م نینازن نیهم! ها  هیاروم باش شماها چتونه ؟ بابا عروس هیحان -

 !چش شده  ستیحاال معلوم ن ختیر

 یم يتنها شد میدون یندونه ما م یشکیه یچشاتو عوض کن یتون ینم یبس کن افاق قهقه هم بزن:  ستاره

  یکن یم هیمرگ پشه هم گر يبرا ینیش

 االن شاد باشم  نیخب بزار -

 :کرد بهش با لبخند گفتم  یم هیداشت اروم گر نینازن

 !کردم  یمن خل باور نم ادایبهم م یو صورت دیلباس سف یگفت یتو م -

  ادیم یلباس مشک شتریاالن بهت ب -

 :خنده و گفتم  ریز زدم

چه !  اهیبا لباس س اهیرژ س دیسف کیپنک یبزارم لنز مشک یموهامم رنگ مشک یمشک ي هیسا نیفرض کن -

 ! بشم من  يگریج

 :  میشم

 حتما بهمون بگو باشه ؟ يکرد ریجا گ هیافاق  -

 :اشکاشو پاك کرد و گفت  هیحان

 یحکم و تبصره دم خونتون ظاهر م یهمون لحظه با کل! تکه  هیافاق نازك تر از گل بهت گفت خرجش  -

 شم 

 !ماروکشت ! مدرك وکالت گرفته  هیخودتو  یباشه بابا کشت -
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 : نینازن

 !تو را فراموش بشه ها  ادمیو  يافاق نر -

 ! یمیباشه بابا بازم پنجشنبه ها پاتوق قد -

 :رنگ بهم داد و گفت  یمشک يجعبه  هی ستاره

 دوستات پشتتن  یبدون که هیاداوری هی ستین یعروس ي هیهد -

  نجایتا ابد باهم هم: نوشته بود  لیبود که روش با اکل يقلب نقره ا هیرو گرفتم و بازکردم  جعبه

براق بود فشارش دادم و قلب باز شد داخلش اسم  ي رهیدا هیو خوش خط نوشته شده بود پشتش  فیظر یلیخ

 بستمش و محک تو دستام فشارش دادم  نیو نازن هی، ستاره ، حان میهممون بود من شم

 نجایممنونم بچه ها تا ابد هم -

  دمیسف یدست فیبه قلبم اشاره کردم گردنبندو گذاشتم تو ک و

 :نقش زده بودن دراورد و گفت  روزهیکه روش با ف یجعبه چوب هی هیحان

 ! یکن دایپ ازیبهشون ن شتریتو ب دیبرام مسکن بودن شا شهیدفتر کتابا هم نیا

که توش پر  یدفتر خاطرات با جلد چوب هیسال سوم البوم ، عکسمون ، و  یرو گرفتم و باز کردم کتاب عرب جعبه

 يدونست برا یچون م هیحان يکه بابا یفلش هم توش بود فلش هی میبود که خودمون نوشته بود ییدرد و دال

 بچه ها کردم  و هیقدر شناسانه به حان یارزش داره اب طال گرفته بودش نگاه یلیما خ

 !ممنون ! ممنون بچه ها  -

  میاتیباز یخرک نیما عاشق هم:  میشم

 نظر لطفتونه -

 : هیحان

 !حاج اوقو اومد  میبر نیایب -

 :گفت  میشم میافتاد راه

 !گه بله  یم يافاق چه جور دیحاال فرض کن میدیخند یعروسا م يچقدر به بله گفتنا ریبه خ ادشی -

 شوهر گرام  يبا اجازه :  نینازن

 نییییناززززززن -

 !گرام  یلیباشه بابا شوهر خ -
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 !زنه  یجان خفه شو فکرشم حالم رو به هم م نینازن:  هیحان

روح زن  يبودند من قران رو باز کرده بودم و داشتم برا ستادهیو فاطمه هم کنارم ا هیو بق هینشستم و حان من

 :از خاله هام گفت  یکیخوندم با اول  یعمو قران م

 نهیرفته گل بچ -

 :دم گوشم گفت  نینازن

 !حواست باشه سه بار که گفتن اون موقع بگو بله  افاق

باطالق  نیقران خوندم که خدا کمکم کنه تو ا نیا يرفت عقب بار دوم برا نینازن دیرو کش نیلباس نازن هیحان

 :شد که حاج اقا گفت  یدونم چ یغرق نشم نم

 کنم یبار اخر عرض م يمکرمه خانم افاق راد برا ي زهیدوش -

صب : داد بزنه  تیاز وسط جمع یکی ایخوام تموم شه  ینه بگو بگو که نم: خواستم بگم  یگرفته بود م خندم

 :باطل گفتم  الیخ یزه یکن افاق من هنوز دوستت دارم ول

، ستاره و  نی، نازن هی، حان میترن ، شم کیکه برام از خواهر نزد ییپدر و مادر و برادرم و دوستا يبا اجازه  -

 .......، فاطمه  کمیکوچ یابج

 :وگفتم  دمیاه از ته دل کش هی

 بله  -

 یم هیکه داره گر نمیتا من نب يا گهیسمت د دیاز جمع جدا شد و دو هیزدن حان غیشروع کردند به کل و ج همه

و حلقه گرفتن دست نجسشو لمس نکنم انگشتر  بودم که موقع حلقه دادن دهیدستکش بلند پوش هیکنه از عمد 

دستش رو  میکردم تو دستش شم انهیاشتو دستام باشه ن فیکث زیچ هیدستم منم انگشتراونو انگار  يرو کرد تو

 :شونم دستش رو گرفتم تو دستام ستاره با بغض گفت  يگذاشت رو

 ؟ يکرد کیکار احمقانت شر نیا چرا ما رو تو یخودتو بدبخت کن مینا مرد ما که به تو اجازه نداد -

 ستیاکنون خاکسپار!  یگفتن چه مردم وقت نشناس یم کیهمه تبر زیلبخند تلخ و غم انگ هیلبخند زدم  فقط

 دفت خاطرات رو گرفتم ونوشتم  نیخاك از نازن ي يتشنه  نیبر ا دییسبک باالن بگر يا

 شود یتر از روزگار م نیریشود ، ش یکه قهوه تلخ م یهنگام

 !رحم جدا شده ام  یب يایدن نیکنند از بند ا یخندند همه شادند همه فکر م یم همه

 داند ینم يزیخاك چ ياز راز ها یداند ، کس یاز دل من نم یکس
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  دیکرد ییایبرشما که مرا موم نینفر

 مردگان يایدن نیبه حبس ابد در ا دیرا حکم کرد من

 ! نیگناهم چه بود ؟ هم دییبه من بگو فقط

 نوشتم خیتار ریزدم و ز خیتار

 دهد حیکه نتوانست فرار را بر قرار ترج یدخترک

 تاب داده اند یسفت گل نیزم نیرا به ا شیپاها

 کجاست ؟ ندیگو یمرگ که م ي فرشته

 دینیمرا بب ردیم ینم یاست که تا او نباشد کس دروغ

 دفتر خاطرات نیریش يشوم از دفتر افسانه ها یحضور او چگونه محو م یب

 !!!!! ستیمتن موجود ن يادامه :  نام

دفتر رو بستم و چشمام رو رو هم فشار دادم تا  عیکاغذ سر يشد رو ختهیقطره اشک مزا حم ر هیموقع  همون

چاره مهتاب  یدادم ب یو اونو گوش م نویا يکایشدم و تبر ینستم و پا م یاهن فقط م کهیت هیاخرش مثل 

 ! داره  يدونه چه عروس عذا دار یداره و نم یدونه چه پسر نکبت یخانم نم

بگذره  یخواستم هرچه زودتر زندگ یخواستم هرچه زود تر برسم به اون خراب شده م یم نیتو ماش نشستم

تا  دمیگذشت انگار تمام عمر دو یم یصد صحفه خوشبخت هیثان کیبود و تو  يباد یکه زنگ ییمثل همون روزا

از ! که دل نداره  اهیس یاهن ماد هیکنه ؟  یم یچه فرق اهیس یادم اهن هی يابرسم بزار برسم بر یبه بد بخت

 : میگو یجانب گذشته م

 من نیریش یبه زندگ يخوش اومد!!!!!!!!!!! سالم  یبدبخت ياها -

به خونه  میدیگوشم برام سخت بود رس خیاونم ب یمظهر هرزگ هیتحمل  یرو بستم و تکه دادم به صندل چشمام

 ریرفتم سمت در که دامنم گ یبره به درك داشتم م! هه ! که االن سه دونگش به نام من بود  ایارش ییالیو ي

کار  یچ دیرون اومده بود اون موقع بایب نیکه از زم يزیت ي لهیکرده به م ریگ دمیبرگشتم و د يزیکرد به چ

 :کردم  یم

 کرده  ریدامنم گ زمیعز.........  ایارش -

داشت مات  ایراحت شدم ارش یکه باعث شد پاره شه ول دمیخورد و با حرص دامنم رو کش از فکرم به هم حالم

 کرد  یبهم نگاه م
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 ؟ يدیها چته ادم ند -

 !کردم  یکنه باور نم یبودم عشق ادما رو هول م دهیشن -

 يده و لقمه  یهوس کار دستشون م ایوقتا بعض یهات اضافه کن بعض دهیبه شن نمیا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟يجد -

 ! دارن  یگنده تر از دهن مبارك بر م

 حتما  -

 :در رو باز کرد و رفت داخل کفشا رو در اوردم و گفتم ! شعور  یب زیباال مردك ه رفت

 بخوابم ؟ دیخراب شده با نیا يمن کجا -

 :گه  یبرگشته م زیه کهیمرد

 کنم یم شنهادیمن تختمون رو بهت پ یامشب شب توه ول زمیعز يهرجا دوست دار -

 :دست خودم نبود  ارمیاخت

 ؟ ينشد ریس يدختر هیخفه شو اشغال تو هر شب با  -

  یمنو براورده کن يازاین يدار فهینرم تو هم وظ يدارم دنبال دختر باز فهیمن به عنوان شوهر تو وظ! د نه د  -

 !نداره  یکه دوم یاشغال هیتو  -

 !خوبه  یلیتو خ يدارم که برا دهیا هیمن  -

 :سوءظن نگاش کردم  با

 ؟  یچ -

 ! ینه عذاب بکش ای يبخور یتون یم! دارم که ارامش بخشه  اهیعرق چهل گ هیمن  -

 يبتر انهیبود اعتماد کردم و وحش اهیاورد که روش کاغذ مربوط به عرق چهل گ يبتر هیسمت اشپزخونه و  رفت

 :گفت  دمیرو از دستش قاپ

 بسوزه کمیممکنه  هیبخور معدتم خال ینفس اگه تونست هیتلخه  کمیالبته  -

 اریاخت یزبونم ب دیکردم گرممه شد یاحساس م هیرو باال انداختم و همه رو تو دو دفعه خوردم بعد چند ثان شونم

 دیچرخ یم

 ...گرممه ......... گرمه  -

  اریخب لباسات رو در ب -

  دیکش یرفت سمت لباسم و لباسم رو م یم اریاخت یب دستام
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 بذار کمکت کنم  -

و باز کرد  رهیاصال قدرتم دست خودم نبود اومد جلوم دستاش رو برد پشتم و گ یخواستم بزنم تو گوشش ول یم

ندادم  یتیاهم یول زهیر یگفت موقع رقص موهام به هم م یم شگریخواستم به موهم ژل بزنم ارا یخودم نم

داشت برام تار  زیهمه چ یچشام باز بود ول دیرس یکمرم م نییکه تا پا ییموها نییپا خیباز شد و موهام ر رهیگ

 ادمی زیچ چیه گهیسر دادم و د یفیخف يکردم جعبه از دستم افتاد ناله  یشد چشام رو به زور باز و بسته م یم

  ستین

 ریشکمم ت ریز شدم همون موقع خیاتاق نا اشنا بودم س هیتو  ادیدستم ب تمینگاه دورو برم کردم تا موقع کمی

تو جنگ با  رونیتونستم نفسم رو بدم ب یدادم نم یچشمام م يرو جلو لیینفسم بند اومد و رسما عزرا دیکش

تونستم درك کنم  ینم..........  تونستم یکردم نم میبه بدن جو گندم ینگاه دمیکش غیخودم بودم و باالخره ج

 يشماره  یاومدن بچه ها بودن با هزار بدبخت یکه به ذهنم م ییبود تنها کسا زیهمراه جعبه رو م دمیسف فیک

 است  هیحان دمیفهم شوازشیرو گرفتم از اهنگ پ شونیکی

 ؟ یجونم افاق -

 تونستم حرف بزنم نفسم بند اومده بود  ینم

 ؟ الو ی؟؟ خوب یافاق.......... افاق ؟ -

 :گفتم  یهزار بدبخت با

 ي........حان -

اونجا  امیاالن م نیمن هم.............. افاق ؟ ! بگو  يزیچ هیتو رو خدا ........... ؟ یافاق خوب.......... افاق ؟ -

 بگو يزیچ هیکجاست ؟ افاق 

شدم نابود شده بودم نابودم کرده بود خودمو پرت کردم سمت  یادرسو بهش گفتم داشتم نا بود م یهزار بدبخت با

سرم  میدو سه بار نیبود بخوورم زم کیتو پله ها دوسه بار نزد دمیو پوش دمیکش رونیاز لباسم رو ب یکیکمد 

رفتم  یرسه در رو باز کردم و داشتم م ینم هیحان دنیکردم رو به موتم و به رس یرفت رفتم سمت در فکرم جیگ

  دمینفهم یچیرفت و دوباره ه جیکه سرم گ ینا معلوم يجا

 :اومد  نینازن ياومد صدا یظر خونه مبه اطرافم کردم به ن یبرام تار بود نگاه زیچ همه

 ؟ يشنویصدامو م یافاق...... افاق ؟ -

 از اون درد نبود  يخبر
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 :  هیحان

 دستم رو فشار بده  يشنویبگوتو رو خدا حداقل اگه صدامو م يزیچ هیافاق جون من  -

 گرم فشارش دادم یکیبود و اون  خی شیکیدستاش گشتم  دنبال

 :  میشم

 ! ارهیپست فطرت تمام ع هیاون  -

 : ستاره

 ؟ يد یمردك نسبت م نیکه به ا ستیحرف پست فطرت ن میشم -

 شد اخه ؟ یافاق چ:  نینازن

  اهیگ... عرق چهل ......... اهیچهل گ -

 :با وحشت اومد و گفت  نینازن قهیبعد چند دق دمیرو شن یکس دنیدو يصدا

  يخورد نویافاق تو ا -

 سرم رو تکون دادم یکردم با خستگ نگاش

 همشوووووووووووو ؟ -

 :گرفت و روشو خوند نیرو از نازن يبطر هیحان

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اهیعرق چهل گ -

 :  نینازن

 بوش کن -

 و باالفاصله دورش کرد شینیبردتش دم ب هیحان

 ! هیدنینوش نکهیا -

 :گفتم  خسته

 ؟ -یدنینوش

 ؟ يهمشو خورد يتو چه جور:  میشم

 اون بهم داد  -

 پسره ؟؟؟ یک -

 اره -
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 !رفته باشه  لیاالن تحل دیمعدت با................. اشغال  -

 دور از جونش افاق االن حالت خوبه ؟:  هیحان

 سرده ...... پاهام  -

 : نینازن

  رهیبگ زایجور چ نیو از ا گریبره ج یکیبچه ها  -

 : میشم

 خوب سراغ دارم یگرکیج هیرم  یمن م -

 : نینازن

 بخوابوننش بعد بپزن  ریبده بهشون بگو اول تو ش ریهم بگ ریباش خوام نباشن ش مواظب -

 ؟ رییییییییییش -

 ادم نیبه ا میبخورون ریاومد بگ رتیهم گ يمقو زیچ یهرچ!  ریاره ش -

ساعت  کیباطل بعد  الیخ یزه یدور کنم ول میتالششونو کردن منو از بدبخت يکه رفت بچه ها همه  میشم

 :و گفت  نیرو داد دست نازن گرایاومد ج میشم

 ؟ هیچ نی؟ ا يبهتر بلد نبود نیاز ا زیتجو -

 و بوش کرد  شینیب يبرد جلو گرارویاز ج کهیت هیو  کیاومد نزد ستاره

 بهش ؟ یگوسفند بخورون گریدل و ج دیحتما با گهیگه د یراست م نینازن!  یییییییییییییییییییییییییا -

 :خورد و گفت  کهیت هی نینازن

 !خوشمزس که  -

 :  میشم

 رو ببرم  تیمرده شور حس چشا -

 که دستش بود پفک در اورد و برام باز کرد  یکیپالست از

 ایبخور نیافاق جان نزنه به سرت از ا ایب -

 :پفک رو زد کنار و گفت  نینازن

 ؟؟؟ گهیهست د يجز همون مواد مغذ نیا -

 عوضش خوشمزس  -
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 خوشمزه بود  یلیبرداشتم و خوردم خ گریج کهیت هی من

 1!!!!!خوشمزس  یلیکه خ نیا -

 : هیحان

  هیچ نمیبب نیبزار -

 رو خورد  کمشیاومد و  هیحان

 !گه خوشمزه شده  یراست م -

 رو برداشتم یخنده داشتم گوش ي هیکه ته ما یزنگ خورد در حال میموقع گوش همون

 بله  -

 افاق ؟ -

 بچبونه تو دهنم گریج کهیت هیخواست  یم ستاره

 نکن تیاذ -

 افاق ؟ -

 اسکوله  نیا ریتقص دیبله ببخش -

 ؟ شتهیپ یکس -

 !زنم  یحرف م واریشدم دارم به در رو د وونهینه د -

 شتهیپ یک -

 قمیشف ارانیباشه  شمیپ یک -

 نکرد؟  تتیپسره که اذ نیا -

 !چشمت ابرو يجرات داره به من بگه باال -

 : نینازن

 !چشت ابرو يگه باال ینم راهمیالبته ب -

 خفه شو -

  يبا من بود -

 بودم نینازن نینه مامان جان من غلت کنم با ا -

  یحرف بزن ينجوریبا دوستات ا ستیبه هر حال درست ن -
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 چشم -

 ؟ يخوا ینم يزیبرات تو چ ارهیرو دادم ب لتیوسا يسر هی ریبه ام -

  ارهیب تارمممیچرا مامان بگو گ -

 ؟ مهیهمون چوب و س -

 اره همون -

  يندار يباشه کار -

 نه مامان جان خداحافظ -

 خداحافظ -

 اومد تارمیگ فیساك و ک هیبا  ریساعت بعد ام مین

 یاگه بهم نگ یونمیبهت گفت مد يزیافاق کمتر از گل چ -

  یچشم داداش -

 ؟ يبود انجام داد یتییچه خر نیو زهرمار ا یدداش -

 الیخ یب -

 شه پس خداحافظبا -

 خداحافظ -

 :رو بسستم رو به بچه ها کردم و گفتم  در

 ساعت میوگرنه ن نیخوب شد شما بود -

 کنن یدارن نگاهم م طنتیشدم که بچه ها باش متوجه

 :  میشم

 !بزن  رهیتن بم نیا -

 : نینازن

 !اهنگ  هیافاق  -

 : گفتم  من

 خوره که بتونن اهنگ بزنن ؟ یم ییمن به کسا ي افهیق -

 :  ستاره
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 افاق -

 !تو احساسمون  نهیر یزنه م یم زیاهنگ غم انگ هیبچه ها االن  الیخ یب:  هیحان

 : نینازن

 افاق هنوز پاهات سرده ؟ یراست الیخ یگه ب یراست م -

 بهتر شده  یکمی -

 اگه تا فردا صبح ادامه داشت بهم بگو باشه ؟ -

 باشه  -

 شه یافاق شر م يبرا میبمون شتریب میبر نیع کنبچه ها جم -

 کجا ؟ -

 : ستاره

 نیمن و از ا يخونه  انیب یکه ممکنه دعوات کنه که چرا به دوستات گفت یشناسیرو نم کهیمرد نیافاق ا -

 جور حرفا

 رو نداره يکار نیغلط کرده حق چن:  هیحان

 : میشم

 ! شیدرو يشن تحفه  یشن برج زهرمار تو دادگاه م یتو خونه م! بد زرنگن  نایخانم ا هیحان -

 : هیحان

 ! ایشناسم افاق از حق و حقوق خودت کم نزار یجور ادما رو بهتر م نیمن ا -

 :کردم و گفتم  يفکر هی من

 ؟ ياریب ينسخه ا هیمرد و زن و حقوقشون برام  فیاز وظا یتون یم هیحان -

 ؟ یچ يبرا -

 خوامش  یم -

 چقدره ؟ یدون یم -

 نه ؟  ای یتون یهر قدر م -

 نمیباشه بب............ تونم  یتونستن که م -

 ممنون -
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 : میشم

 خب افاق جون با اجازه  -

 !ما هم دست شماست  ياجازه  -

 !نداشتت  يجون عمه  -

 : ستاره

 ساعت دو نیبچه ها بجنب -

 و گفتم  دمیتو راه رو سرك کش رونیخودش رفت ب و

 هو ستاره خدا حافظ -

 رو برد باال و رفت  دستش

 : با خنده گفتم  من

 ! يالحق که ممد -

رو گذاشتم تو  تارمیاتاقو مرتب کردم گ نیبودم به خاطر هم زاریب یها که رفتند رفتم باال تو اتاق از شلختگ بچه

 دهیپوش یعروسک زیبل هیو  ینارنج یشلوار دامن هینگاه به لباسام کردم  هیکمد و السام رو گذاشتم سر جاش 

به هم  یلیخ دمیبراق پوش یمشک زیبل هیباشه و  امپ مینداشتم گذاشتم شلوار دامن یها فرق ییبودم و با روستا

تا نصفه ! کردنه  سیگ ایکار دن نیکردم و الحق که سخت تر سیبازم رو شونه کردم و گ ياومدن موها یم

 یباز م یکرده بودم فر شده بود و وقت سیموهام رو گ یلیکه خ نیرو باز گذاشتم به خاطر ا هیکردم و بق سیگ

رو از  یکتاب عرب میمیقد یچوب یرو انداختم رو شونم و نشستم رو صندل سمیشد گ یقشنگ م یلیموند خ

دم و کردم گردنم بود گردنبندم رو در اوردم تو دستم فشارش دا کمیکه نزد دمیسف فیصندق در اوردم و از تو ک

 ختیر یتا بهونه نشه براش چون موهام م ارمیگفت درش ن هیشب قلبش حان یکرد ول یم تمیحلقه تو دستم اذ

اول با خط ستاره  يرو برداشتم و زدم به سرم کتاب رو باز کردم رو صحفه  میرو صورتم از تو کشوم تل مشک

 !نوشته بود درود بر ما 

کتابا رو  يهمه  میامتحان رو که داد یو مثل همه عاشق عرب میداشت یو امتحان عرب میبود رستانیدب سوم

کتاب  يعکسا يهمه  میبود نشست دیکه رسما سف هیور و اونور تا داغون بشن به جز کتاب حان نیا میپرت کرد

دن در اومد باز ش يکه صدا دمید یداشتم عکسارو م! به کتاب جوك  میکرد لشیتبد شتریو ب میکرد یرو نقاش
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 ادیکار رو ز نیا ریرو خوندن که در با شدت باز شد چون ام هیتوجه بهش نشستم به بق یحتما خود کثافتش بود ب

 :تفاوت بهش به خوندن ادامه دادم اومد داخل و گفت  یب دمیکرده بود اصال نترس

 سالم  -

  کیعل -

 نذاشتم کنه بازم بهش محل  یداره لباساش رو عوض م دمیصدا ها فهم از

 بلنده یلیموهات خ -

 :نگاش کنم گفتم  نکهیا بدون

 مبارك صاحابش  -

داشت ممد  یافغان هیبار  هیکرده بودم  وشیزنگ خورد ستاره بود که ممد س میکه گوش رونیرفت ب یم داشت

 یممد تا حرسش در اد وقت میگفت یما هم بهش م نیکرد که ستاره برگشت طرفش به خاطر هم یرو صدا م

 برداشتم رونیرفت ب دمید

 1!!شه  یسالم ممد زود به زود دلتون برامون تنگ م -

 خفه شو افاق  -

 !ممد جون  دیبخش -

 !افااااااااااق  -

  يگم ممد یمنم م یلی، سه ییمایگن ن یم دایدختر لوسا جد نیخوبه ا يبگم ممد یخب چ -

  يخر یلیخ -

 ! نیهمچن -

 نکن  تیافاق اذ -

 گرفت  خندم

 !؟ ممد گلمو  یکنم تازه ک تیرو اذ یکس ادیمن ؟ به من م -

 کنما  یلهت م امیافاق به خدا م -

 !!!!!!!چه با خشونت  زمیعز! وا  -

  هیدم به حان یرو م یاصال گوش -

 کردم و گفتم  زیغم انگ ژست
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 !کنم  یمنو تنها نذار خواهش م! نه مممممممد  -

 اومد  هیحان يصدا

 ستاره رو انقدر عذاب نده گناه داره بنده خدا نیبابا ا -

نگاه گذارا بهش بندازم که  هیشکنه خواستم  یباز شد که گفتم االن م يخواستم جوابش رو بدم که در جور یم

هنز تو  نیو محکم زد به زم دیرو ازم قاپ یباره اومد سمتم و گوش یسرخ شده و از چشماش داره خون م دمید

 کردم  ینگاه م میگوش ينازه شک بودم وداشتم به ج

 افتاد ؟ یمخ بزن يا گهیمرد د چیبا ه يو حق ندار یاالن زن من یکن يتو هر کار -

اومد حاال  یخنده از چشمام داشت اشک م ریو زدم ز هیدردش چ دمیلحظه فهم هی؟  ی؟ الس بزنم ؟ با ک من

 :اون داشت با تعجب نگام کرد با خنده گفتم 

 منظورت ممد ؟؟؟؟ -

 خندم گرفت  وبارهد

 ؟ يشد یچته ؟ روان -

 :که تموم شد گفتم  خندم

 خودت و گوش خونه رو بده  یگوش -

 ؟ یچ يبرا -

  یبا ممد اشنا ش يخوا یمگه نم -

 یسالم مونده بودن اومد داخل گوش میکارت و ممور میرو برداشتم خداروشکر س میگوش يالشه  رونیب رفت

 زنگ زدم  هیخونه به حان یخونه رو داد بهم با گوش یخودش و گوش

 بله ؟ -

  یسالم حان -

 !شد ؟ دختر دلمون هزار راه رفت  یچ.......... افاق  -

 داغون شد  نیافتاد رو زم میگوش یچیه -

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ یچ -

 بهت بگم  يزیچ هیرو بده به ممد جونم  یرو ول کن گوش نایحاال ا یچیه -

 :رو داد به ستاره  یوشقهقه زد و گ هیحان
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 هان ؟ -

 ....دواره بهت دیممد جون ببخش -

  یگ یممد جون م ادیپسره هم ب نمیبزرگساالن بب یممد و زهر مار ممد و کوفت ممد و سرماخوردگ -

  نجاستیاتفاقا حالل زاده ا -

 چرت نگو -

  نیخواست با ممد جون من اشنا بشه هم -

  شنوهیاالن داره م یعنی -

 با اجازه  -

  اریدرش ب فونیاز ا -

 :اوردم و بهش گفتم  در

 بنال  -

 :گفت  غیبا ج ستاره

 !اشغااااااااااااااااااااااااااااااااال  -

 :و گفتم  نیرو کوبوندم رو زم ایارش یقطع کرد خندم گرفت گوش و

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يبا ممد اشنا شد!  يمساو!  کی کی -

 خندم گرفت  دوباره

  یکن یکار م یچ نمیدم بب یبه بعد به دوستام اسم دخترونه م نیاز ا باشه منم -

 به من چه ؟؟؟!  گهیاصال برو با صد تا دختر د! بده  -

شده  یاس دادم چ هیکارتم رو زدم توش و به حان میهم داشتم برش داشتم و س X1 یگوش هی رونیب رفت

 زنگ زد  هیحان

 جون من ؟؟ -

 !جون خودتت  -

 در اسکله چق نیا يوا -

 !فراتر از اسکله  کمی -

 خداحافظ  زمیباشه عز -
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 خدا حافظ -

 کردم همون موقع دوباره زنگ زد  قطع

 هان ؟؟؟ -

 بخور فردا هم ناشتا باش ادیگفت امروز نشاسته ز نیبگم نازن ینذاشت -

 ؟ یچ يبرا -

 کارو کن باشه ؟ نیدونم تو هم یچم -

  يباشه با -

  يبا -

شکم پرست  نیبه ساعتم کردم بابا ا یسفارش داده نگاه تزایخودش پ ياقا برا دمید نییگشنم شد رفتم پا شب

خودم پختم تو جا  يبرا مانهیکردم و دو پ دایرو رد کرده بود ساعت تازه هفت بود رفتم اشپزخونه برنج و پ

تو برنج به برنج کره و فلفل  ختمیر ینیزم بیرو هم با رب پختم و همراه س سایبود سوس سیسوس شیگوشت

اومد  دمیخواستم شروع کنم بخورم که د یم دیخر رونیرفتم ب یفردا م دیفراوون زدنم تا خوشمزه تر بشه با

 يپرو پرو داره قاشقش رو از غذا دمیدستم برداشت و رفت همراهش رفتم تو حال د ریداخل و ظرف رو ااز ز

 :کنه با طعنه گفتم  یمنپر م

 نشه ؟ تیسرد -

 ! زمینترس عز -

 ؟ يد یانجام م یاالن چه غلط یشه بگ یم -

 !خورم  یدارم شاممو م -

 شامتو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 داره ؟ یبیع -

 نه راحت باش  -

مزمزه کرد و رفت سمت اشپز خونه منم قاشقش رو با دوتا از  کمیاول رو پر کرد و گذاشت دهنش  قاشق

پوزخند زدم و قاشقش رو  هیکه بخوره  وانیتو ل ختیر یلپ اب مانگشتام بردم تو اشپزخونه داشت قلپ ق

 یلیخودم برداشتم و رفتم تو حال و شروع کردم با لذت غذامو بخورم خ يقاشق برا هی ییانداختم تو ظرف شو
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اومد کنارم نشست ازش فاصله گرفتم و غذام  دمیخوردم د یتند م زویهمه چ یرو دوست داشتم از بچگ يتند

 رو غذام  ختینوشابه دستش بود ر!  هیرو پام و شروع کردم با اشتها غذامو خوردم پسره فکر کرده کرو گذاشتم 

  زمیعز دیببخش -

 یم يعمل باز ایشجاعت  يباز میبار که داشت هیرو پاش و شروع به خوردن کردم  ختمیرو ر یاضاف ي نوشابه

هفته هر شب نوشابه و برنج با  کیبچه ها از من سوال کردند منم عمل رو انتخاب کردم مجبورم کردند  میکرد

داره مات بهم  ایارش دمیخورد د مبعدش عادت کردم و اونشب هم به درد یهم بخورم دو روز اول سخت بود ول

 :قاشق پر کردم و طرفش گرفتم  هینگاه کرد 

 ؟؟؟؟؟؟؟ يخور یم -

حمالت انجام شده من  يسر هی هیادامه دادم اخبار گفت که تو سور الیخ یکنه ب یثل منگال نگام مداره م دمید

 :گفتم 

 !!!!شده  ییایچه دن.......... نوچ نوچ نوچ  -

اوردم و  رونیب خچالیرو از  يکرد کامل غذامو خوردم و رفتم اشپزخونه بطر یهمچنان داشت نگاهم م ایاش

 کرد یهنم خوردمش همچنان داشت نگام مطبق عادتم با فاصله از د

 ؟ يدیهان ؟ چته ؟ ادم ند -

 ؟ يندار ییبه اسم حس چشا يزیواقعا تو چ -

 خوره  یادم اگه ادم باشه سنگم باشه م ستمیمن سوسول ن -

  حیصح -

زد  يرو گذاشتم تو گوشم و صداشو بلند کردم اهنگا میریتیقبلش ام پ دمیباال ساعت نه بود گرفتم خواب رفتم

گوش دادن به اهنگ موهام رو باز کردم و سرم رو تکون دادم تا هوا  نیبلند گوش داد ح يبا صدا دیرو با يباز

خواب لباس جدا داشته باشم با همون  يانبودم بر ایمسخره باز نیبره توش خودم رو انداختم رو تخت اهل ا

 داریرو احساس کنم ب یحظور کس نکهیمحظ ا سبک بود و به یلیاومد تو اتاق من خوابم خ دمید دمیلباسا خواب

 :هدفونو از گوشام در اورد و گفت  دیشدم اومد کنارم خواب یم

 !خوره  یبه هم نم تیچیه -

چه ادم  گهیکنه اون د یم يداره با موهام باز دمیبهش بزنم که گفتم وللش د یتو گوش هیخواستم پاشم  یم

 !!!!!!!!بود  يزیه
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 :دوم  فصل

افاق بود  نیهم دیپرست یکه فاطمه م يزیتنها چ یافتنیدختر دست ن هیعالمت سوال بود  هیبرام افاق  شهیهم

و براق  یشرق ي دهیکش يداشت چشما یافاق کنارم نشسته بود که با من ازدواج کنه صورت جذاب نیحاال ا

 یلیخ! رو پسرونه زده  شموها يدختر نیکردم چن یخوش تراش فکر م يو گونه ها  یگوشت یسرخ اب يلبا

ره سمت فاطمه بغلش  یداره م دمیباغ د کیبلند شد و با عجله رفت سمت تار قهیاومد بعد چند دق یبهش م

بعد دوباره بلند شد و رفت  کمیکرد  یکرد و باهاش حرف زد دستش رو گرفت و اومد سمت ما دستش رو ول نم

شد انگار  یتر م نیریبا لبخندش چهرش ش دیخند یم قااف یکردند ول یم هیسمت چند تا دختر که داشتند گر

 هیبهش  يدختر هیهمشون شروع به خنده کردند تا  قهیکار کرده بعد ده دق یدونستن افاق چ یدوستاشم م

 خش دار فاطمه اومد يجعبه داد ظاهرا گردنبند بود تو فکر افاق بودم که صدا

خوش  یلیافاق سراغ داشتن تو خ يرو برا يپسرر هی؟ همشون  ینیب یحسرت بار رو م يچشما نیتک تک ا -

 ! یمون یدر حسرت افاق م شهیمطمئن باش هم یول يدیبه افاق رس گهید یکیکه با بدبخت کردن  یشانس

 :گفتم  من

 !نبوده که رام من نشده باشه  يدختر یشناسید نه د تو هنوز منو نم -

 :با پوزخند گفت  اونم

 نبوده که رام افاق نشده باشه  يپسر!  یشناسیتو هنوز افاقو نم!  گهید اره د -

 !صدات رو اعصابه  -

 ! يخوشحالم کرد -

از دوستاش دم گوشش  یکیموقع حاج اقا اومد افاق هم با دوستاش اومد و نشست حاج اقا شروع کرد که  همون

 :گفت 

 !حواست باشه سه بار که گفتن اون موقع بگو بله  افاق

 :خواست بله بگه گفت  یعقب و در اخر افاق م دیدوستش دختره رو کش یکی اون

، ستاره و  نی، نازن هی، حان میترن ، شم کیکه برام از خواهر نزد ییپدر و مادر و برادرم و دوستا يبا اجازه  -

 .......، فاطمه  کمیکوچ یابج

 :وگفت  دیاه از ته دل کش هی
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 بله  -

از  یکیجدا شد  تیدهنش و از جمع ياز دوستاش دستش رو گذاشت جلو یکیشروع کردند به کل زدن  همه

 :دوستاش اومد دم گوشش و با بغض گفت 

 ؟ يکرد کیکار احمقانت شر نیچرا ما رو تو ا یخودتو بدبخت کن مینا مرد ما که به تو اجازه نداد -

از  دمیادم شهر بود د نیتر نیکه غمگ یدر صورت نهیواقعا سخت بود بشه باور کرد غمگ دیخند یفقط م افاق

 یچ نمیداد بب یرو گرفت و شروع به نوشتن کرد تورش افتاده بود کنارش و اجازه نم ياز دوستاش دفتر یکی

 نوشته 

دخترا از  ينکرد همه  يرییکه شد تغ نمیسنگ سفت و سخت شده بود سوار ماش کهیت هیاخرش افاق مثل  تا

خواستم  یخونه م میدیرس ودین ایدن نیافاق انگار تو ا یول ستیسرعت رو رسوندم به صدوب دنیترس یسرعت م

 یافاق نم دمیافتادم د راهجلو تر  هیاومد که دختر سفت و سخت یشد خوشم م ادهیبهش کمک کنم که خودش پ

کنم  یدارم مات نگاش م دیو پاره شد د دیدامنو کش تیبا حرص و عصبان دمیکرده د ریدامنش گ دمیاد که د

 :گفت 

 ؟ يدیچته ادم ند ها -

 :گفت  يا گهید زیزبونم چ یول!  اایخواستم بهش بگم اعصاب ندار یم

 !کردم  یکنه باور نم یبودم عشق ادما رو هول م دهیشن -

 :گفت  تیعصبان با

 يده و لقمه  یهوس کار دستشون م ایوقتا بعض یهات اضافه کن بعض دهیبه شن نمیا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟يجد -

 !دارن  یگنده تر از دهن مبارك بر م

 :  ووردمیکم ن یول دیبر فکم

 !حتما  -

 :خونه افاق گفت  میدیباهاش دهن به دهن نشم نقشه ها داشتم براشرس نیاز ا شتریباال تا ب رفتم

 بخوابم ؟ دیخراب شده با نیا يمن کجا -

 :با خنده گفتم  من

 کنم یم شنهادیتختمون رو بهت پمن  یامشب شب توه ول زمیعز يهرجا دوست دار -

 :داد زد  هوی
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 ؟ ينشد ریس يدختر هیخفه شو اشغال تو هر شب با  -

 :گفتم  لکسیر یلیخ من

  یمنو براورده کن يازاین يدار فهینرم تو هم وظ يدارم دنبال دختر باز فهیمن به عنوان شوهر تو وظ! د نه د  -

 !نداره  یکه دوم یاشغال هیتو  -

 !خوبه  یلیتو خ يدارم که برا دهیا هیمن  -

 :سوءظن وشک گفت با

 ؟  یچ -

 ! ینه عذاب بکش ای يبخور یتون یم! دارم که ارامش بخشه  اهیعرق چهل گ هیمن  -

 :دادم بهش بخوره  اهیکه روش نوشته بود عرق چهل گ يبطر هیبودم تو  ختهیر یسکیاشپزخونه از قبل و رفتم

 بسوزه کمیممکنه  هیبخور معدتم خال یستنفس اگه تون هیتلخه  کمیالبته  -

داده  یراحت نیکردم به ا یباورم نم دیگرفت و سر کش انهیرو ناش يباال انداخت و بطر یتفاوت یرو با ب شونش

 :گفت  قهیباشم به خوردش بعد چند دق

 ..گرممه ......... گرمه  -

 :نه گفتم  ایواقعا مست شده  نمیخواستم بب یم من

 اریخب لباستو در ب -

 :با خنده بهش گفتم  ارهیخواست از تنش در ب یزد به لباسش و م یم چنگ

 بذار کمکت کنم  -

که باز  یسرش رو باز کنم وقت ي رهیگرفتمش تو بغلم اول خواستم گ بایشل شد و افتاد رفتم جلو و تغر دستاش

 یبه رنگ فندق یلخت و شالل يموها دیرس یباسنش م بایتو شک بودم موهاش تا تغر هیکردم تا دو سه ثان

 یلیکه دستش بود و افتاد و خ یدوتاشون همرنگن صندوق دمیخمارش کردم که د ينگاه به چشما هیشفافه 

 ارزش داره  یلیاروم ناله کرد معلوم بود اون جعبه براش خ

*** 

ده برگردم رفتم  خواستمیرو برداشتم افاق همچنان خواب بود م فمیو ک دمیرو پوش میو شلوار سرمه ا کت

رو جمع کردم که برم خونه همون  لمیوسا میساعت ده و ن نکهیشلوغ بود تا ا تینها یسرم ب میشرکت تا ده و ن

 اومد تو  يزدیا میموقع منش
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 .........مهندس  ياقا  -

 :نگاه به من کرد و گفت  هی

 ؟ دیر یم دیدار -

 داره ؟ یبیع -

 انیجلسه م يبرا مونیالمان يساعت بعد شرکا میمهندس ن ياخه اقا -

 : دمیوحشت پرس با

 مگه امروز چندمه ؟ -

 هم به عرضتون رسوندم  روزیمن د..... و چهارم  ستیب -

مهم  یلیاون جلسه خ همینگران افاق بودم و از طرف یشد از طرف ینم شتریاز اون ب یبدبخت زیم يرو نشستم

 ! زنم ؟ هه ........ خب زنم بود  یبود درست بود عاشق افاق نبودم ول

زمان از  میانقدر مشغول بحث و صحبت شد! سر عمر ! کشه  یطول نم شتریخودم گفتم جلسه تا دوازده که ب با

ساعت دو شده تا جمع و جور کنم ساعت سه شد با سرعت رفتم خونه  دمیدستم در رفت به خودم اومدم که د

 هیو داره  ینشسته رو صندل گندهافاق سر و مر و  دمیخونه خونه سوت و کور بود با عجله رفتم باال د دمیرس

کرده بود و انداخته بود رو شونش انگار نه انگار من رفتم تو اتاق  سیقشنگ گ یلیخونه موهاش رو خ یم یکتاب

 گفتم 

 سالم  -

 :گفت  یتفاوت یب با

  کیعل -

 یفاطمه راست م دمیکه د هیعکس العملش چ نمیم و تمام مدت حواسم بهش بود ببرفتم لباسام رو عوض کن -

زنه  یمن حرف نم يدونستم جلو یم رونیزنگ خورد رفتم ب شیفرق داره گوش گهید يگفت که افاق با دخترا

 :  سادمیگوش وا یول رونیرفتم ب

 1!!شه  یسالم ممد زود به زود دلتون برامون تنگ م -

 !ممد جون  دیبخش -

  يگم ممد یمنم م یلی، سه ییمایگن ن یم دایدختر لوسا جد نیخوبه ا يبگم ممد یخب چ -

 ! نیهمچن -
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 !؟ ممد گلمو  یکنم تازه ک تیرو اذ یکس ادیمن ؟ به من م -

 !!!چه با خشونت  زمیعز! وا  -

 !کنم  یمنو تنها نذار خواهش م! نه مممممممد  -

 يلبخند رو لبا دمیبود بشکنه د کیباز کردم که نزد يدر رو جور! کاه  رینتونستم تحمل کنم دختر اب ز گهید

دست خودم نبود با خشونت  ارمیاصال اخت نیرو ازش گرفتم و کوبوندم زم یافاق خشک شد رفتم جلو و گوش

 :گفتم 

 افتاد ؟ یبزنالس  يا گهیمرد د چیبا ه يو حق ندار یاالن زن من یکن يتو هر کار -

بخند شکمش رو گرفته  یحاال نخند ک دیشروع کرد به خند قهیدق کیکرد بعد  یداشت با تعجب نگام م هنوز

 :خنده گفت  نیح دیخند یبود و غش غش م

 منظورت ممد ؟؟؟؟ -

  دمیشروع شد با تعجب پرس دنشیخند دوباره

 ؟ يشد یچته ؟ روان -

 :اروم شد وگفت  قهیدو سه دق بعد

 خودت و گوش خونه رو بده  یگوش -

 ؟ یچ يبرا -

  یبا ممد اشنا ش يخوا یمگه نم -

 یداشتم گوش يخنده دار زیچه چ نمیدو سه بار خودمو چک کردم بب دیخند یافاق همچنان داشت م رونیب رفتم

 هیشده بود زنگ زد به  سیخودم و خونه رو بردم براش هنوز لبخند رو لباش بود سرخ شده بود و چشماش خ

 : فونیو گذاشت رو ا يشماره ا

 بله ؟ -

  یسالم حان -

 !شد ؟ دختر دلمون هزار راه رفت  یچ.......... افاق  -

 داغون شد  نیافتاد رو زم میگوش یچیه -

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ یچ -

 بهت بگم  يزیچ هیرو بده به ممد جونم  یرو ول کن گوش نایحاال ا یچیه -
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 :دخترونه اومد  يصدا یلرو داد به محمد و یقهقه زد و گوش هیحان

 هان ؟ -

 ....دوباره بهت دیممد جون ببخش -

 یگ یممد جون م ادیپسره هم ب نمیبزرگساالن بب یممد و زهر مار ممد و کوفت ممد و سرماخوردگ -

 : و گفت  دیخند ينخود افاق

  نجاستیاتفاقا حالل زاده ا -

 چرت نگو -

  نیخواست با ممد جون من اشنا بشه هم -

  شنوهیاالن داره م یعنی -

 با اجازه  -

  اریدرش ب فونیاز ا -

 :اورد و با خنده گفت  در

 بنال  -

 :گفت  غیبا ج دختره

 !اشغااااال  -

 :با خنده گفت  نیخودم رو کوبوند زم یو گوش ییرو اورد پا یگوش

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ يبا ممد اشنا شد!  يمساو!  کی کی -

 :حرف بچگانه از کجام در اومد  نیموقع ادونم اون  یخندش شدت گرفت نم دوباره

  یکن یکار م یچ نمیدم بب یبه بعد به دوستام اسم دخترونه م نیباشه منم از ا -

 به من چه ؟؟؟!  گهیاصال برو با صد تا دختر د! بده  -

خوردم  یسفارش دادم داشتم م تزایپ هیگشنم شد  یلیهفت خ يتو اتاق کارم خودم خندم گرفته بود طرفا رفتم

غذا گذاشته جلوش  هیافاق  دنیغذا اومد رفتم اشپز خونه د يساعت بو کیکه افاق اومد رفت تو اشپزخونه بعد 

 :خواستم بخورم که افاق گفت  یم ونیتلوز يدستش برداشتم و رفتم جلو ریخواست بخوره غذا رو از ز یو م

 نشه ؟ تیسرد -

 ! زمینترس عز -
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 ؟ يد یام مانج یاالن چه غلط یشه بگ یم -

 !خورم  یدارم شاممو م -

 شامتو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 داره ؟ یبیع -

 :لبخند کج گفت  هیبا  افاق

 نه راحت باش  -

سمت اشپزخونه  دمییگرفتم دو شیکلمه ات یکه گذشت به معن کمیاول رو پر کردم و گذاشتم تو دهنم  قاشق

 هیو  ییبود قاشق رو پرت کرد تو ظرفشوکه قاشق من دستش  یکه اب بخورم همون موقع افاق اومد در حال

داره با اشتها  دمینوشابه رفتم کنارش د وانیل هیبهتر شدم با  قهیبرداشت و رفت من بعد ده دق گهیقاشق د

 رو برنجش  ختمیر ستیحواسم ن یعنیکه  ينوشابه رو طور ادیحرسش در ب نکهیا يخوره برا یغذاش رو م

  زمیعز دیببخش: گفتم

 یرو پام و شروع کرد به خوردن رسما داشتم شاخ در م ختیکرد و نوشابه رو ر يور هیغذا رو  يبا خونسرد بازم

 :اوردم افاق قاشقشو گرفت طرف منو گفت 

 ؟؟؟؟؟؟؟ يخور یم -

 :گفتن و افاق گفت  يزیچ هیکردم شونشو باال انداخت و خودش خورد تو اخبار  یاسکوال نگاش م نیع داشتم

 !!!!شده  ییایچه دن.......... نوچ نوچ نوچ  -

اورد و با  رونیب خچالیاب رو از  ي شهیکردم ش یتموم کرد و رفت اشپزخونه با تعجب داشتم نگاش م غذاشو

 :کنم گفت  یدارم نگاش م دیفاصله از دهنش خورد د

 ؟ يدیهان ؟ چته ؟ ادم ند -

 ؟ يندار ییبه اسم حس چشا يزیواقعا تو چ -

 خوره  یادم اگه ادم باشه سنگم باشه م ستمیمن سوسول ن -

  حیصح -

رو در اوردم و رفتم بخوابم  شرتمیچراغا رو خامموش کرده ت دمیساعت رفتم باال د میباال منم بعد ن رفت

بود  ياوردم اهنگ زد باز رونشیهدفونه ب دمیبود د يزیچ هیموهاش دور تا دوئرش رو گرفته بود تو گوشش 

 :گفتم  لب ریز
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 !خوره  یبه هم نم تیچیه -

**** 

نوشته بود  یخوب یلینفر با خط خ هیبود  ادداشتی هی نهیا يو رو ستیکنارم ن دمیشدم د داریساعت هفت ب صبح

: 

 شماره زنگ بزن  نیبه ا یاگه کارم داشت رونیمن با دوستام رفتم ب -

بود که  ازدهی بایصبحونه هم نخورده رفتم شرکت ساعت تغر دمید نیینوشته بود رفتم پا نشییپا يشماره ا هی

 زنگ زد  يشماره ا

 بله  -

 خونه ادیافاق امشب نم -

 شما  -

 دوستش  -

 ؟ ادینم یچ يبرا -

 مهمه ؟؟ -

 معلومه که مهمه....... زنمه  -

ده االن هم کر دایبه خوردش معدش مشکل پ يداد ياز اون زهرمار يبطر هیزنته که  یگفت یم دیبا یوقت -

  یبراش شر درست نکن میگفت بهت بگ چارهیافاق ب! نه  میعمل شه فک نکن ادم حسابت کرد دیبا

 اون که سرمر و گنده بود دوباره بهش زنگ زدم  یشد ول قطع

 ها؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ -

 کجاست ؟ مارستانیادرس ب -

 کار ؟ یچ يخوا یم -

 گم ادرس کجاست  ی؟ م یچ یعنی -

 کنم یس مباشه بابا برات ا -

 رو جمع کردم و به ادرس رفتم رفتم سمت اطالعات  لمیوسا عیقطع کرد سر تلفونو

  دیبه اسم افاق راد دار یضیمر دیببخش -

 :کرد و گفت  وتریکامپ ينگاه به صحفه  هی خانمه
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 ؟ دیباهاشون دار یبله شما چه نسبت -

 همسرشونم -

 :نگاه به من کرد و گفت  هی نکیاز پشت ع خانمه

 اقا ؟ خانمتون االن اتاق عمله  دیکجا بود -

 اتاق عمل ؟ -

 دوم  يهم دکترشون هستن طبقه  ییایبله خانم ض -

 ممنون -

اومدند  رونیجمع دختر ب هی هیبعد چند ثان ستین یو به جز چند تا پرستار کس هیخال دمیدوم که د يطبقه  رفتم

بودند  کاریب نایا دیدختر جد هیبا  دمیافاقو د يکردم دوستاخانم دکتر رو گرفته بودند دقت که  هیکه همشون دور 

 ؟

 با تعجب به من نگاه کردند رفتم سمتشون  هیو دستش رو گذاشت رو سرش بق دیافاق منو د ياز دوستا یکی

 افاق االن اتاق عمله  -

 :  دکتر

 شما ؟؟ -

 من همسرشونم  -

 پوزخند زدند  هیدکتر رفت باال و بق يابروها

 همسرتون افتاده ؟ يبرا یچه اتفاق دیدون یشما م!  حیصح -

 :گفت  شونیکی

 شو  الیخ یب الیل -

هر  یتونم اجازه بدم هرک یو چند ساله دکترشم نم نیمن االن جدا از دوست چند یدونم ول یشما رو نم -

  ارهیخواد به سرش ب یکه دلش م ییبال

 :فت پرستار اومد و گ هیچشاش پر نفرت بود همون موقع  تو

 افاق امادست  الیل -

 باشه اومدم -

 :گفت  الیکه ل میمن ک دیپرس هیبا چشم از بق پرستاره
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 بجنب ......... سارا  -

 باشه  -

 : دیاز اون دخترا ازم پرس یکیدنبال دکتره  رفت

 ؟ ياومد یچ يبرا قایدق -

 به خاطر افاق  -

 :همون دختره گفت  دنیخند هیبق

 !نبود  یجالب يبهانه  -

 :گفت  شونیکی

 !نبود  يبا مزه ا ي فهیلط یبهتره بگ -

 ؟ دیافاق هست یوص لیشما وک -

 :دختره گفت  همون

 ! هیحان! افاق هستم  لیاتفاقا من وک -

 :اشاره کرد  هیبق به

 ! والبته دختر خالش ! ، دکتر افاق ، ستاره هم همکار افاق  نی، مشاور افاق ، نازن میشم -

اومد  رونیاز اتاقا بعد دو ساعت افاق از اتاق عمل ب یکیهم رفتند سمت  هیم نشستم و بقکم اوردم رفت انصافا

 دکتره  شیرفتم پ

 بود ؟ یعمل افاق چ لیدل نیشه بگ یم -

 ؟ دیدون یشما نم -

 !نه  -

خوندم وگرنه  یافاق شانس اورد من داخل یسکیو يبطر هیسوزه چه رسد به  یخوره معدش م یادم نوشابه م -

 يدیترش و اس زیبخوره و از هر چ ادینشاسته دار ز يزایچ دیماه با کیکنه به هرحاال تا  یکار م یم نبود چمعلو

 !و پرتغال  مویابل یکنه حت يدور

 :و گفت  دیمنو د هیحان دیخند یمنم رفتم تو اتاق افاق که دوستاش دورش بودند افاق داشت م رفت

 در اوردم  بمیرو از ج دیبود کل یداخل افاق چهرش عصب ادیسرش رو نندازه ب یدر رو خلق کردن کس -

 ! دیکل -
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  دیو قاپ دیکه فک کنم ستاره بود اومد طرفم و کل شونیکی

 ممنون یلیخ -

کارام رو انجام بدم  ي هیشدم رفتم خونه تا بق یم فیخوار و خف يدختر چه جور هیبه خاطر  نیبب رونیب رفتم

شد  يباز طیکه چه خ دمیخند یاوقات با خودم م یقشه رو تموم کنم گاهتا شنبه اون ن دیفردا جمعه بود با

 ! در اومدن  یوص لیهمشون وک

*** 

تو فکر نقشه بودم که تلفون  دیخند یشد و م یحواسش پرت م یدو هفته از اومدن افاق گذشته بود گاه االن

زدم  رجهیهم نداده بودم ش نایبه مامان ا یخونه رو حت يافاقن چون شماره  يدونستم دوستا یزنگ خورد م

 گن یم یچ نمیخواستم بب یسمت تلفن م

  یسالم افاق -

 چه خبر ؟ یسالم ابج -

 ؟ يداد یرو جواب نم تیچرا گووش یخبر که سالمت -

  لنتهیسا -

 " لنتیسا "ذاره  یواسه ما کالس م گهیصدا د یبگو حالت ب -

 خفه شو چه مرگته ؟ -

 ؟ يرو بپرسم بهتر نگا تو رو خدا زنگ زدم حالت -

 چتونه نیانقدر بهش زنگ نزد دییبچش رو زا میعامو شم -

 شوهر داره ذاتا ادمه  هی میشم نکهیا يبرا -

 اهان -

 ؟ يدار یاهان و زهرمار غذا چ -

  يقرمه سبز -

 برو جلوش بخور دلش قشنگ اب شه ها  نیبب -

 هم پختم ایارش يوا مگه بچم برا -

 منم پخته بود يبرا یعنیکردم  تعجب

 ؟ یهم غذا پخت کهیمرد نیا يبرا يچرت نگو افاق بعد دو هفته سر پا شد -
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 هوووووووووووو -

 انگار واقعا شوهرته  یزن یحرف م يجور هیهو تو کالت  -

 شوهرمه ؟ یمگه الک -

 افاق ؟ یچ یعنی -

به دعوا باشه اون به خاطر  میکل زندگ ستمیحاظر ن یخوام انگ طالق روم باشه از طرف یمن نم هیحان نیبب -

 کارا کنم يسر هی دیکارا کرده منم به خاطر اون با یمن بعض

 کار کرده ؟ یمثال چ -

  هیکار اسون نیا ستین يدختر چیبوده حاال با ه يدختر هیکه هر شب با  يمرد -

 ادما شده  هیخسته نباشه تازه شب -

 کنه  یم تیاحساس مسئول شینسبت به زندگ نکهیمنم نه به خاطر ا! ؟ به خاطر من  یبه خاطر ک -

  یش یم یمنطق ادیگمشو انقدر بدم م -

 نظر لطفته  -

 !زنه واسه عشقش  یدم ممد دااره له له م یرو م یگوش -

 افاق اومد يقهقه  يصدا

 چته ؟! حناق  -

 !ممد جون با ادب باش  -

 !خواره ها  یتنت م -

 !م تونم راحت برم حمو یدو هفتس نم یگفت يا -

 رسم یخدمتت م امیحاال خودم م -

 !ستاره جووووووووووون  -

 خفه شو  -

 :ستاره گفت  هیچند ثان بعد

 تو گوشش  رهیشه مگه م یگم نگو ممد واسه خودت شر م یمن بهش م یه ایب....... افاق  -

 افاق اومد يقهقه  يصدا دوباره

 ! ایلواشک الوچه بخور يبر یبهم سپردند بهت بگم خر نش الیو ل نیافاق نازن! زهرمار  -
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 ؟ يندار يباشه بابا کار -

 کن یهم خدا حافظ هیدم با حان ینه قربانت م -

 اومد  هیحان يصدا

  ایپسره رو ند نیبه ا ادیافاق جان من ز -

 باشه خدا حافظ  -

  زمیعز يبا -

 نیینه رفتم پا يحد طرفا نینه تا ا یباال باشه ول یلیکردم درك افاق خ یکارم فکر م يقطع شد رفتم پا تلفون

 ياومد افاق جلو یتو نقشه با عقل جور در نم يزیچ هیکار رو باز کنم  ریگ يبودم که چه جور نیتو فکر ا

 :جدا کنه گفت  ونینکه نگاش رو از تلوزیهم راه انداخته بود بدون ا ییخورد چه بو یداشت غذاشو م ونیتلوز

 برات تو اشپزخونه گذاشتم  يخور یم يبزاگه قرمه س -

 و بشقاب رو اوردم  رفتم

 دستت درد نکنه  -

 نداشت یقابل -

 ذاشت  یم لمیکنارش داشت ف رفتم

  هیچ لمیف -

 شه سر در اورد ینم لمایف نیدونم از ا ینم -

  یکن یخب پس چرا نگاه م -

 خنده داره  -

 کردم  یغذا فقط داشتم بهش فکر م نینقشه بود و ح شیفکرم پ ينگاش کردم همه  کمی

 با غذا نقشه کش نشده یچکیبهش فکر نکن ه ادیز -

 :تعجب گفتم  با

  يدیتو از کجا فهم -

 از بشقابت  -
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روش خندم گرفت غذامو خوردم و رفتم باال اتاق کارم  دمیخط کج و موج کش یکل دمیبشقابم کردم د نگاه

کار داشتم ساعت ده افاق اومد موهاشو باز کرد و تو هوا  زیم هیسرد بود رفتم اتاق خواب اونجا هم  يادیز

 :گفت  قهیپتو بعد ده دق ریتکونشون داد و رفت ز

 کشه ؟ یچقدر کارت طول م -

 دونم  ینم -

 کنه یافاق داره به نقشه نگاه م دمیکنارمه د یکیربع ساعت احساس کردم  بعد

 ؟ يریاالن کجاش گ -

 :خنده گفتم  با

 ؟ یفهم یاالن بگم م -

کردم خم شد رو  یبا تعجب داشتم نگاش م دیکش رونیو پاکن و مداد رو از دستم ب دیدستم کش ریرو از ز نقشه

 :بلند شد و مداد و پاکن رو کوبوند رو نقشه قهیکاربعد ده دق زینقشه و موهاش افتاد رو م

 باز شد پاشو چراغا رو خاموش کن رتمیگ -

جاها هم دوباره اضافه شده  یجاها پاك شده بود بعض یبه نقشه کردم بعض یدوباره پرت شد تو تخت نگاه رفت

 دمیبود الحق که کارش درست بود رفتم کنارش خواب

 بوده ؟ یتو رشتت چ -

  یمعارف اسالم -

 :و گفت  دیتعجب رومو کردم طرفش خند با

 مغز و استخوان خونده یبلده به نظرت جراح یکه نقشه کش یکس -

 يدامم کردباشه بابا اع -

 !کردم  مشمیق مهیپس برو خدا رو شکر کن ادم بوده ق -

 !پس خدا رو شکر  -

 :گفتم  قهیچند دق بعد

 زهیچ.... يزیچ هیافاق  یراست -

 ؟ زهیچ یچ...... ها ؟  -

 رم یمن فردا م -
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 :تعجب روشو کرد سمت من  با

 کجا ؟.......... ؟  ير یم -

 کانادا  -

 کانادا ؟ اونجا چرا ؟ -

 مونییکانادا يبا شرکا میجلسه دار هیبه خاطر شرکت  -

 یخب به سالمت -

 مونه  یم یشرکت خال...... نه اخه  -

 ؟ يمعاون ندار يتو  یعنی -

 بخوام ؟ يزیچ هیتونم ازت  یم............. یچرا ول -

 ؟ یچ -

 من ؟ يشرکت به جا يایچند روز ب نیا -

 نه  -

 چرا ؟ -

 ارم یشرکت سر در نم يمن از کارا نکهیا يبرا -

 هست میمنش ياریم -

 ؟ ير یم یفردا ک یباشه راست -

 عصر  -

 ساعت چند ؟ -

  شیش -

 ؟ يریبگ گهید طیبل هی یتون ینم -

 چطور ؟ -

 هستن و هم ادماش  يخطر اشیکانادا که نصف شبه اونوقت هم تاکس یرس یم یوقت قایدق نکهیا يبرا -

 تعجب اور بود که افاق نگران منه برام

 مواظبم  -

  یتون ینم یول یگ یم -
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 چرا ؟؟؟ -

 قمه باشه  هیکه زورشون تو  ستنین رانیکانادا مثل ا يمزاحما نکهیا يبرا -

  الیخ یب -

 کار کنم  یمن چ یبش مهیق مهیتو قراره ق! واالاااااااااااا  -

 بگو نیهم -

 ؟  یمون یچقدر م -

  کم دوسه روز -

 کمه ؟ -

  هیچاره چ گهید -

 ؟ یکن یاونجا خطت رو عوض م -

 خطه نینه هم -

 شب خوش  -

 ریشب به خ -

 !افاق مهمم  يبود معلوم بود برا یتو دلم عروس دهیخواب دمیربع ساعت نفساش منظم شد فهم بعد

افاقه که روشنه خواستم خاموش کنم که افاق  یگوش دمیاومد چشمام رو باز کردم د انویپ يشب صدا نصف

 :گرده ورش داشت و گفت  یم شیمعلوم بود داره دنبال گوش یدستش رو پرت کرد رو عسل

 خفه شو -

بوده  یک نمیرو برداشتم بب شیخوابه گوش دمیدستم رو جلوش تکون دادم د یرو دوباره گذاشت رو عسل یگوش

دوست داشتم اونم تهران بود  هیمن که ! خودشون  يبودن برا ییستاخندم گرفت دو! شده ممد جونم  ویس دمید

! 

 کرد  یبود و داشت موهاشو شونه م داریشدم طبق معمول افاق ب داریصبح که ب دمیخواب گرفتم

 سالم  -

 ریسالم صبح به خ -

 ساعت چنده ؟ -

  امیمنم امروز باهات م یهفت راست -
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 ؟ یچ يبرا -

 !اومدم  یفالن يتونم که فردا پاشم برم بگم من به جا یدوم نم هیبه چ یبفهمم چ لیبه دو دل -

 :گه  یراست م دمید

 باشه پس بجنب -

 

 :سوم  فصل

 در اومد يصدا

 دییبفرما -

  نهیخواد شما رو بب یگه م یم هیشاک یلیاومده خ ییاقا هیخانم مهندس  دیببخش -

 شناسه یمنو از کجا م............. منو ؟ -

 جور حرفا  نیو از ا ادیب نیشرکت کار دارم بگ سینه گفت با رئ -

 نگفت ؟ شویلیفام -

  ییایچرا ض -

  امیمنم االن م دیییشما بفرما باشه

 رونینارون بود رفتم ب ابانیاپارتمان تو خ هیگشتم پروندش رو باز کردم  ییایسمت کشو ها و دنبال اسم ض رفتم

 :با ارامش گفتم  رونیکارمندا رو کشونده ب يمه و قال راه انداخته و ه لیق دمید

 داخل دییلطفا بفرما -

  دیداد کش طرف

 دارن  يارزه ا یب سیکارمنداتون بدونن چه رئ نیخوام ا ینه م -

 :تو دلم گفتم و گفتم  طونیلعنت بر ش هی

  دیلیهر طور ما -

 یتر م يشدم وگرنه جر یم یعصبان دینبا یول دیکردن اعصابم رو خورد کرده بود شد ادیکرد به داد و فر شروع

 :کم اورد با ارامش گفتم  گهیکرد و بعدش د یم ایساعت داشت داد و فر میشد حدودا ن

ما نبوده  يبود به خاطر نقشه  یاوال خراب شدن ساختمونتون به خاطر هرچ دیتموم شد ؟ حاال شما گوش کن -

 گه  یپرونده م نیگم ا یمن نم نویا
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  یمنش زیم يانداختم رو ریا تحقپرونده رو ب و

 دیریشرکت معرکه بگ نیتو ا دیکه بخوا دیستین نیدوما شما در حد ا -

 رفت باال  صدام

 یشما رو نم رونیب دییباال حاال هم بفرما دیصداتونو ببر دیکه شما اجازه داشته باش ستین ییجا نجایسوما ا -

 انجام دادن دارند  يبرا يهستند کار نجایکه ا يتک تک افراد یدونم ول

 :کنه بلند تر گفتم  یداره مات نگاهم م دمید

  رونیب -

 اشاره کردم  یبه طرف خروج و

 رفتم ایو به سمت اتاق ارش میشونیدستم رو گذاشتم رو پ رونیرفت ب یوقت

 :گفت  یابدارچ

 ؟ دیخانم مهندس خوب -

 سادنیهمه وا دمینگاه کردم د هی

 سرکارتون  دییبفرما دیینجایشما چرا ا -

 :اومد  ییاقا هی يرفتم که صدا یم داشتم

 خانم کامکار  -

کااغذ  هیپسر جوون  هی دمیبود برگشتم و د ایارش یلیبودم ؟ فام دهیکردم کجا شن یخودم هالج يرو برا کامکار

 لوله شده دستشه 

 بله ؟ -

نشون داده  شونیاول به ا دینقشه ها با يمهندسم گفتن که همه  ياقا مینقشه رو تموم کرد نیراستش ما ا -

  میبد لیتحو دیفردا با یبشه ول

 نکنه یوراج شتریرو بردم باال که ب دستم

 نمیبب نشیاریب -

بهش  ینگاه زیم ياومد تو نقشه رو گذاشت رو گهید ياقا هیخانوم و  هیهمراه  قهیتو اتاق بعد چند دق رفتم

 يریجاها هم اندازه گ یها اشکال داشت بعض هیدم چند جا زاوکردم خط کش رو برداشتم و شروع به چکش کر

 بود  هشد يریمتر اندازه گ یبا سانت نچیا يجا که اصال به جا هیها درست نبود 
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 ؟ دیاشکاال رو برطرف کن نیا دیتا فردا بتون دیکن یفکر م -

 :نگاه به نقشه کرد و گفت  هی پسره

 ؟ نهمهیچرا ا -

 بدم ؟ حیمن توض دیبا -

 :گفت  یخانم هی

 نبره  رونیبا خودش از شرکت ب يکس نقشه ا چیمهندس گفتن که ه ياخه اقا یول -

  دیببر فیتشر دیتون یشما م حیصح -

 بود  يزدیا ياقا يقفل شرکت به اهده  رونیو نقشه رو برداشتم و رفتم ب لیبودم وسا شیساعت ش رفتند

مجبور شدم چند جا برم ! دوتا نبود که  یکی دامیخر... کنم ماشاهللا هزار ماشاا دیخر يسر هیکه  يسوپر هی رفتم

معلوم  دیطول کش یچهار ساعت هینقشه  يرو گذاشتم رو اپن و اول رفتم پا دایرفتم خونه خر یبا هزار بدبخت

شدم  زیچمدرك گرفته بودن رفتم اشپز خونه و شروع به جمع و جور کردن همه  ينبود از کدوم خراب شده ا

کردم گوشتا رو خورد کردم و خالصه پدرم در اومد به  يرو بسته بند زیپاك کردم خورد کردم همه چ يسبز

 یدونم چ ینم گهیرفت و د جیبخورم که سرم گ يزیچ هیبود خواستم پاشم  میخودم اومدم که ساعت دو و ن

 شد 

**** 

 بود  ایارش دمیکه د يزیچ نیرو اروم باز کردم اول چشام

 ؟ زمیعز یخوب.......... افاق ؟  -

 سرم رو تکون دادم اروم

 شه تو رو تنها گذاشت تو خونه ؟ یدونم دوروز نم یاخه من نم -

 :با خنده گفتم  هیمصنوع تشیدونستم عصبان یم

 !نوچ  -

کردم  ی؟ من چرا خودم رو براش لوس م زشیشدم عز یرو برگردوندم عقب من ک لمیف گهیبار د هیشد ؟  یچ

 :داستان  يو اما ادامه  الیخ یب! شده بود  ی؟ اون چه خودمون

 تو ؟  يشد یچ -

 ؟ ياومد یتو ک -
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 يبه دوستات زنگ زدم گفتن خبر یمن صبح بهت زنگ زدم برنداشت.....  راتونیبله ممنون به خاطر جواب گ -

 يبرا گهید طیبل هیبود رفتم و  گهیدوروز د يبرا طمیشدم چون بل یم وونهیداشتم د گهید یچیازت ندارن ه

اشپزخونه روشنه شما هم معلوم نبود  اغچر دمیاومدم خونه که د نجایواسه ا طیبل هیهم  هیگرفتم و تو ترک هیترک

 ! دیچرا اون وسط ولو شده بود

 !تو  يکارمندا ریهمش تقص -

 شد به اون بد بختا چه ؟ یبله ؟ چ -

! اشکال دو اشکال نه صد تا که  هیحاال ! نداره  یمشکل یعنیبزنم که  دییمهر تا هینقشه اوردن من  هی یچیه -

 !متر اندازه گرفته بود  یبا سانت نچیا يفرض کن به جا

 بوده پسر خالمه مامانم زورم کرده تو شرکت بهش شغل بدم  دیاحتماال کار سع! باشه بابا تو حرس نخور  -

 !گم  یهم نم یمن باشم بهش ابدارچ -

 :زد و گفت  قهقه ایارش

 میریسرمت تموم شد م -

 ؟  میسرم تموم شه مگه االف یچ یبابا چ -

 :و دستش رو گذاشت پشت سرم و منو خوابوند و گفت  دیخند ایرفت ارش جیکه سرم دوباره گ نمیکه بش پاشدم

 ؟ یکن یلج م یبا ک -

 !با سرم  -

 چرا ؟ -

  زارمیاز انتظار ب -

 ؟ یخب اگه مجبور باشه چ -

 شم  ینم میموقع ها اهنگ تو گوشمه متوجه عالف اون -

  دیدوباره خند ایارش

 مهمه  یلیبهت بگم که برام خ يزیچ هیخوام  یباشه امشب م یخوب يافاق بچه ......... امان از دست تو  -

 :گفتم  يخونسرد با

 اصال فضئل نشدم  -

 ؟ یراجب تو هست چ یاگه بفهم -
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 ؟ یچ -

 گم  یشب بهت م!  گهید -

 شب ؟ مگه االن روزه ؟ -

 اره ساعت دو هست  -

  میدادیم لیامروز تحو دیبا! نقشه  -

 سپردم بره ورش داره  یکینگران نباش به  -

 به سرم نگاه کردم که وسطاش بود  يقرار یب با

 ؟ شهیتموم نم نیا -

 شه  یتموم م نمیبخواب ا -

بود  یم ياونجور شهینم به خواب دوس داشتم همگرفتم خودمو بز میتصم یاومد ول یرو بستم خوابم نم چشام

بود  یمگه عاالئم دوست داشت چ دمیچند روز فهم نیتو ا نویتونستم به خودم دروغ بگم دوستش داشتم ا ینم

اس  نمیکردم ببب یچک م ور میزدم مرتب گوش یباهاش حرف م یشد الک ی؟ نگرانش بودم دلم براش تنگ م

 یداره دستم رو ناز م دمیداشت ؟ د یچه معن زایشدم خب اون چ یزد حول م یکه بهم زنگ م یموقع انهیداده 

 دمیکه شدم د داریب دمیچشمام گرم شد و دوباره خواب قهیکردم بعد چند دق یکنه و اروم بوسش کرد داشتم داغ م

کت خواسته بخوابه چون هنوز  یمعلوم بوده نم دهیدراز کش رمهم کنا ایارش دمیتو اتاق خودمون هستم د

سالم و صلوات کتش رو  یاروم با کل نهیبودم خوابش سنگ دهیمنو اروده بود خونه ؟فهم یاسپورتش تنش بود ک

 هیبه خودم کردم  یروش نگاه دمیدر اوردم و کرمربندش رو شل کردم و جوراباش رو در اوردم و پتو رو هم کش

عوض کرده بود ؟ با تعجب بهش نگاه  ایارش یعنیتنم بود  میخاکستر یبا شلوار دامن یصورت تاهکو نیاست

 !خورده  ییگفت تو کانادا سرش به جا یبهم م یحس هیکردم

درست کنم فسنجون  ییغذا بیو الزم نبود ترک میداشت زیهمه چ گهیساعت دو بود رفتم اشپزخونه د نییپا رفتم

و مال  خچالیاشتم تو رو گذ ایسهم ارش دیتا ساعت چهار طول کش بایعاشق فسنجون بودم تغر یپختم از بچگ

ظرفم رو شستم و اروم رفتم !  ردمک یبود که ورود ذرات غذا رو احساس م یخودم رو خوردم اونقدر معدم خال

 تاریگ ياصال حوصله  روزیبچه ها بود وگرنه پر ریرو برداشتم و گذاشتم تو کمد تقص تارمیباال هنوز خواب بود گ

شدم اون به خاطر من شرکت نرفت به خاطر  یخوشحال م یلیدم خکر یو کاراش فکر م ایبه ارش ینداشتم وقت

منم  ادیبارون کم م یلیخ رازیزنه کال تو ش یداره نم نم بارون م دمید! داد به خاطر من  یمن به خودش سخت
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 هیبه هر حال من عاشق بارون بودم  یاومدم ول ایبه دن زیکه تبر نهیگه به خاطر ا یم میییعاشق بارون بودم دا

 رو برداشتم و گذاشتم تو گوشم يریتیو لختم ام پ دیسف يشنل انداختم رو بازوها

 نم نم بارون  ریرفتم ز اطیرفتم سمت ح و

 شه یبارون داره حدر م -

 با من قدم بزنم ایب -

 زنه یدلم داره پر م -

 واسه با تو قدم زدن -

  یهوا بارون یوقت -

 شه باز یدلم برات تنگ م -

 شه باز یهوا چشات چه خوشرنگ م نیاتو  یدون ینم -

 بارون هواتو داره  -

 رنگ چشاتو داره -

 قدم زدن تو بارون  -

 داره  یبا تو چه حال -

! شد و ما هم عقلمون کم  یاومد چاله ها پر م یبارون م یافتادم که پر از چاله چوله بود وقت رستانمونیدب ادی

 ! )سر عمر ! ( پوست کلفت شده بودم محال بود سرما بخورم  گهیچاله ها د نیتو ا مینشست یم میرفت یم

  نینشستم رو زم مایقد ادیشدن به  سیساعت قدم زدن و خ کی بایاز تغر بعد

 و منو صدا زد نییاومد پا دهیلباس پوش ایارش دمید کمی بعد

 افاق ؟................... افاق؟  -

 :منو گذاشت دم گوشش و گفت  یگوش بعد

 دوستاش  ي هیبق شیرفته پ دیشا دیدون یکجا م شما از -

 :قطع کرد گفتم  یگم وقت یبهش م باشه

  نجامیمن ا -

 کنه یداره با تعجب نگام م دمیسرمو گرفتم باال و د دیکش یخجالت م میخاطر بچه باز به

 !خب  هیچ -
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 ؟ هیچه کار نیا يخور یدختر سرما م -

 طرفم و دستش رو گذاشت رو لباسام اومد

 ! یسیتو که خ -

 ده  یم فیباشه ک -

 کرد یلب غرولند م ریو گرفت و برد سمت خونه و ز دستم

  يشن که چرا گذاشتم سرما بخور یتا من بد بخت شم کل دوستات رو سر من هوار م یاطسه کن هی هیکاف -

 خندم گرفته بود  من

 بارم سرما نخوردم هیعادتم  رستانیبابا من از دب -

 خدا کنه -

 در اورد و داد من  یشلوار سبز رنگ ورزش هیرنگ و  یاب یکرک زیبل هیبرد باال و تو اتاق و  منو

 رو بپوش نایا يزود -

و داد  وانیعسل اومد باال منم لباسم رو عوض کرده بوودم ل ریش وانیل هیبا  قهیبعد ده دق رونیخودش رفت ب و

 :دستم و گفت 

 بخور نویا يزود -

 :به موهام زد و گفت با خنده خوردم دست  من

 ابه  سیبگم ؟ موهات خ ینوچ نوچ اخه من به تو چ -

 رو برداشت و شروع به خشک کردن موهام کرد سشوار

 کنم یخودم خشک م ایخواد ارش ینم -

  یکن یزنه به سرت با باد سرد موهاتو خشک م یم هویمن به تو اعتماد ندارم ! اصال  -

بارون  ریرفتم ز یهر وقت م! کرد  ینم نیمثل مامانم نفر ایگرفته بود مثل بچه ها شده بودم باز خوبه ارش خندم

 !هنوز ادم نشده بودم  نهایبا تمام ا یکرد ول یرو شروع م حتیکرد و بعد نص یم نیاول مامانم نفر

 ساعت خشک کرد  کیبعد از  موهامو

  فهیگه ح یدل م هی یاه کنگه بهت بگم موهاتو کوت یدل م هیافاق  -

 !  شناسهیو منطق نم لیدل گهیدله د -

 بود کار واجبت داشت  الیل ایبود  یلیدوستت ل نیا یراست!.............  یگفت يا -
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  الیداشتم زنگ زدم به ل سیبه ده تا م کیرو برداشتم نزد میتعجب گوش با

 الو -

 ؟ يسالم افاق کجا بود -

 شده ؟ یچ اطیح -

 شه یافاق باورت نم -

  یچ -

 مهران -

 شدم خیس

 ؟ یمهران چ -

 االن دم در خونمه -

 چرت نگو  -

 باور کن -

 :شد با ذوق گفتم  یاوردم باورم نم یداشتم بال در م یخوشحال از

 اون اونجاس ؟ یدون یدونه تو االن م یم -

 کنم یکار کنم افاق دارم سکته م یچ دممشید شهینه از پشت ش -

 خود مهرانه ؟ یئنمطم -

 کار کنم یبگو االن چ شهیشگیهم پیهمونه خودشم با همون ت نشیاره بابا ماش -

  یمهمون میایاونجا ؟ مثال م میایب میمن و شم يخوا یم -

 نیایاره ب ایدونم ب ینم یچیه...... دونم  ینم -

 باشه باشه فقط اروم باش  -

 ؟ یگفت یم نویهم يمنم بود ياگه جا -

 خوردم  یاب م وانیل هیتو بودم  ينه اگه جا -

 تونم ینم -

  میباشه اروم باش االن اومد -

 رو گرفتم میقطع کردم و شم عیسر
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  میالو شم -

 ؟ يها چته سر ظهر -

 بود خوابالود

 مژده بده  -

 مرده  ایشده ارش یچ -

 زهر مار نه  -

 شده یپس چ -

 !مهران  -

 ؟ یمهران چ.............. مهران ؟ -

 شده بود  اریهش صداش

 کرده  دایرو پ الیمهران ل -

 چرت نگو -

 شد فیضع صداش

  دیببخش يوا -

 الو........... گم  یسامان جان من بعدا بهت م -

 : گفتم

  الیل شیپ میحاال اماده شو بر نیزهر مارهم -

 دمبالت امیباشه باشه االن م -

 يبا -

 :گفت  ایرو گذاشتم کنار ارش یگوش

 افتاده ؟ یاتفاق -

 احتماال  -

 ؟ یچ یعنی -

 که اماده شم  پاشدم

 گم یبعدا بهت م -
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 ير یکجا م -

  الیل شیپ -

 باشه پس مواظب خودت باش  -

 اومد سوار که شدم میشم قهیبعد از پنج دق نییتشکر کردم رفتم پا ایرو انداختم روسرم و با لبخند از ارش شالم

 :گفت  میاومد شم یپرواز کرد از سرعت خوشم م نیماش

 شده  یبگو چ عیزود تند سر -

  الستیل يمهران االن دم در خونه !  یکی یکیصبر کن بابا  -

 اونجا چرا  -

 پس کجا ؟ بغلش باشه خوبه ؟ -

  گهیافاق اونا االن به هم محرمن د -

 ! قایدق -

 !صحنه محنه نداشته باشه !  ییییییوا -

 جنبه  یب -

 ؟ هیبه بق يچقدر خوشحالم زنگ زد یدون ینم -

 شن  ریخوام قافلگ ینه م -

 :مهران اومد  يکه صدا الیسمت در ل میو خونسرد رفت میشد ادهیپ الیل يدم درخونه  میدیرس

 خانم دیببخش -

 :برگشتم و گفتم  لکسیر من

 ؟ دییبفرما -

 دیساختمون نیشما مال ا -

 ریخ -

 ؟ دیشناسیم ییایض الیبه اسم ل یشما خانم -

 بله شما ؟ -

 من هسرشونم -

 همسرشون ؟ -
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 همسر سابقشون  -

 ؟ یرجیا ياقا -

 بله  -

 دینیرو بب الیتونم اجازه بدم شما ل یمتاسفم نم -

 ؟ یچ -

 .....به خاطر شما و خواهر  دیدون یم -

 !مرده  -

 :لحظه شک زده شدم  هی

 ؟ یچ -

 گردم  یم الیدارم در به در دنبال ل کسالیمن  يور مغزمرده به خاطر توم نایم -

 !نسبت داده بود حقش بود  الیسرش اومد که به ل ییهمون بال قایشک بودم دق تو

 دیدونه شما اومد یم الیل -

 رو تکون داد سرش

 شه  یم یچ نمیباهاش صحبت کنم بب دیبا -

 سال نابود شدم  شیش نیتو ا چمیه الیکنم من بدون ل یخواهش م -

  الیل يخونه  میرفت میشم همراه

 : الیل

 شده ؟ یچ -

 خواد ازدواج کنه و زنش شرط گذاشته تو رو طالق بده یگه م یم -

 محو شد و افتاد الیل لبخند

 کردم  یشوخ الیل يشد یچ -

 اسپرتش راحت شد و اومد تو ياز شر کفشا میشم

 شد ؟ یچ -

 : الیل

 ! یکثافت یلیافاق خ -
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 ؟ یکار کن یچاك چ نهیعاشق س نیبا ا يخوا ینظر لطفته حاال م -

 : میشم

 باال  ادیبزار ب یچیه -

 کنه ؟ یکار م یاونوقت چ -

 : میشم

 گه  یکنه بعدش م یذره ماچ بوس م هی -

 :گرفت و گفت  ژست

 !گذارم  ینم تیتنها گرید الیل -

 : الیل

 !تره  یروانشناسمون از هممون روان!  ایب -

 :گفتم  من

  میر یپس ما م -

 : الیل

 کجا ؟ -

 یباردار نم یروز اول نیراحت هم التیخ نیتنها باش دیرفته با ادتی! محرمته ! ؟ اون شوهرته  یترس یچرا م -

 ! یش

 1!!!!!!!افاق  -

 : میشم

 .....گه  یم یگه علم روانشناس یعقل نداشتس راست م نیافاق با ا -

 :دادم سمت در و گفتم  حولش

  وفتیکنه راه ب یم یغلط اضاف یعلم روانشناس -

 :گفتم  الیبا خنده راه افتاد من رو به ل میشم

 به سرو وضع خودت برس  کمی -

 بدم ؟ یلیخ -

 فقط لباست رو عوض کن ایکن شیهفت قلم ارا ينر ینه ول -
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 باشه  -

 اومد جلو  دیمهران تا مارو د نییپا میرفت

  نیخودتون بهش بگ ازدههیواحد  یبهش بگم ول يزیمن نتونستم چ -

 ؟ نیچرا نتونست -

  نیاز دکترش بپرس -

 :اشاره کردم  میشم به

خواست  یمادر و پدرش تو تصادف مردن م دیفهم یسخت ررو پشت سر گذاشت وقت یافسردگ هی الیل -

مواجه بشه بنابر  تیکه خودش با واقع نهیبرامون اسون باشه گفتنش تنها راه ا نیکنه انتظار نداشته باش یخودکش

 کردنه یسخت تر از زندگ یلیخوقتا تصور کردن  یداره بعض ازین تیواقع دنیاون االن به د یژستیاصل متابل

 :من گفتم  میراه افتاد میشد نیسوار ماش میرفت

 !باورش شد  نینه افر -

 ؟ نیافر یگ یبه من م -

 گمشو  -

 :م گفت میدم در خونه من به شم میدیرس قهیده دق بعد

 روانشناس قابل اعتماد صحبت کنم ؟ هیتونم باهات به عنوان  یم میشم -

 شد و سرش رو تکون داد يجد میشم

 عاشق شدم................ من  -

 !با مزه نبود  -

 !راست بود  یول -

 ....... يدرسته ازش متنفر يافاق تو االن شوهردار -

 ......نه  -

 ؟ یچ -

 ؟ هییاشنا هیعشق و نفرت  نیب يفاصله  یگفت یم ادتهی -

 ...که  نهیمنطورت ا -

 رو تکون دادم  سرم
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 شه  یم یاگه بفهمه چ یدون یم یکن یخودتو رسما نابود م يافاق دار -

 رو تکون دادم سرم

  میکن یباشه ؟ بعدا راجع بهش صحبت م اریخودت ن يبه رو -

 خداحافظ زمیباشه عز -

  يبا -

 دیبار یبازم نم نم م یرو زدم در باز شد و رفتم داخل بارون کم شده بود ول فونیشدم و رفتم سمت خونه ا ادهیپ

 دم در خونه منتظرم بود رفتم داخل  ایارش

 سالم -

 سالم  -

 شد نگران شدم  یچ -

  بگو فضول شدم  -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 ! یهر جور راحت -

 !کرده  داشیپ!  الستینهران شوهر ل -

 کرده ؟ مگه گم شده بود ؟ داشیپ -

  رونیتم رو کاناپه و شالم رو در اوردم و موهام رو از تو مانتو اوردم بنشس رفتم

همه  میجمع بش رستانمونیاول مهر تو دب یسالگ ستیتو ب میاول تهران بود ما قرار داشت الیمفصله ل انشیجر -

خونوادش جداشده و اومده  يکرده تومور داره از همه  یدپرس بود نگوفکر م یلیخ الیل یول الیل یحت میبود

تومور داره  الیهم که گفت ل یپدر مادش مرده بودن کس گهید یتومور نداره خوشحال شد ول دیفهم یوقت رازیش

 کرده  داشیگرده و پ یزندس داره دنبالش م الیل دهیمرده و مهران هم فهم نایخواهر مهران بود االن م

 کردم یولش نمگرفته بود  دزمیمن اگه جاش بودم اگه زنم ا -

بفهمه شرر به پا  يزیمهران چ نکهیخواسته مهران به خاطرش ناراحت بشه قبل از ا یمهران ولش نکرده نم -

 خوند یو داخل نجایاومد ا نیده به خاطر هم یطالقش نم: کرد مهرانم گفت 
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 !خانم هم بوده  الیاز خود ل تییپس خر -

 ؟ تیییخر -

 !کردم  یم متیق مهیبه قول خودت ق یرفت یم یذاشت یو م يبود الیل ياگه تو جا -

 به ساعت کردم که هفت بود یگرفت نگاه خندم

 ؟ يخور یاز فسنجون ظهر مونده م -

 خورم  یم ياالن انقدر گشنمه که سنگم بد -

اومد تو اشپزخونه و با اشتها غذاشو خوردمن  ایارش دیطول کش یساعت کیرفتم بساط شام رو درست کنم که  -

 ستم بود خ یلیخ

 ادیچرا انقدر خوابم م دونمیباال نم رمیمن م - -

 رو که صبح گفتم رو بهت بگم  يزیاون چ امیباشه صبر کن منم ب -

 نیاست هیرو با  زمیبل نیگرمم شده بود و به خاطر هم یلیباال خ میبگه رفت یخواد چ یشده بودم که م کنجکاو

کنه سرخ  یداره نگان م ایارش دمیدوستش داشتم برگشتم و د دمیکوتاه که روش عکس ورود ممنوع بود پوش

چراغا رو خاموش کردم و گذاشتم چراغ خواب ! شد  یدونم چ ینم یشدم درسته شوهرم بود محرمم بود ول

 :اومد کنارم و گفت  ایروشن بمونه نشستم رو تخت و کتاب خاطرات رو باز کردم ارش

 نگم یستیاگه کنجکاو ن -

  هگینکن د تیاذ -

 ؟ یاگه ناراحت کننده بود برات فراموشش کن يد یقول م -

 فکر کردم  کمی

 باشه -

 :وگفت  دیکش قینفس عم هی ایارش

داره من جون  قتیبه جون مادرم حق یول یکن یو احتماال باور نم ادیکم مسخره م هیدونم حرفم به نظر  یم -

 دم یقسم نم یمادرم رو الک

 خب ؟ -

 .....من........ من  -

 ؟ یتو چ -
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 رو گرفت و تو چشمام نگاه کرد دستام

 شم  یکه من عاشقش م یهست یکس نیو اخر نیافاق تو اول -

 یگوشام اشتباه دیگفتم شا یول نیخواستم بگم که همچن یرفت م نیکه رو لبم بود از ب يشک بودم لبخند تو

 :با لکنت گفتم  دهیشن

 ؟ یچ -

 داره یبیافاق من عاشق زنم شدم ع -

 يبه تمام دل نوشته ها دیبا الیمن و ل یعنی ستمیمن بد بخت ن گهید یعنیاوردم اون حرف  یبال در م داشتم

 میزد یم یاون دفتر حکم باطل

 افاق ؟ -

 :لبخند گفتم  با

 بره  ادمیزارم  ینم! ره  ینم ادمیوقت  چیهست که ه یتنها حرف نیا -

بود اون موقع فقط بغل  یمعن یکرد دستام ناخوداگاه دورش حلقه شد برام زمان ب یغلش و ولم نمگرفت ب منو

برد منو از  یلحظات فرو م نیتر نیریکرد و منو تو ش یکرد اروم موهامو نوازش م یبود که منو ارومم م ایارش

 يچشما ایشده بود ارش ماز نور گ يمن پشت لخته ا يچهره  یخودش جدا کرد چهرش مشخص بود ول

و همه جا  دیبوس یم........ ، دو ، سه ، چهار  کیخمارش رو دوخت به لبام چشمام رو بستم و لحظات رو شمردم 

 :شد اروم کنار گوشم گفت  کیتار

 مونم یگم تمام عمر عاشقت م یزنده بمونم اگه صد سالم باشه بازم م یتا ک ستیبرام مهم ن -

 :گفتم  هیافتادم به حان شمیحرف ده سال پ ادیگه  یدونستم راست م یم

 ! نه هوس  هیعشق واقع هیرو تجربه کرده باشه  زیکه همه چ یعشق کس -

  دمیموقع به حرف خودم رس اون

فرستادم که چرا شب اول  نیفکر کردم و به خودم نفر شبیرو باز کردم کردم تو اتاق خودمون بودم به د چشام

کنارم بود  ریش وانیل هی،  گریارم نگاه کردم تخم مرغ و قارچ ، شکالت صبحونه ، جبه کن! اومد  ینم ادمیرو 

 کاغذ بود هی ریش وانیل يرو

 رفتم شرکت واسه جلسه یم دیخانمم با دیببخش -

 :زدم گفتم  یتنها بودم با خودم حرف م یعادتم که وقت طبق
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 !دستت درد نکنه ها  یول! اگه برات ناهار پختم ! واقعا که  -

 :خوردم گفتم  یکردم با اشتها خوردن درد اون روز رو نداشتم وقت شروع

 !قربون دستت  يا -

 :از کنارم اومد  ایارش يصدا

 !خدا نکنه  -

 خنده  یو دستاش رو گذاشته رو تخت و داره م نینشته زم دمیوحشت برگشتم طرفش د با

 اصال بامزه نبود  -

 بلند شد و اومد کنارم و منو گرفت تو بغلش  ایقهقه زد خودمم خندم گرفته بود ارش ایارش

  يکرد یکار م یکردم چ یسکته م وفتادمیم -

 ! دور از جونت  -

 دستت درد نکنه  -

 صبحونه  ای شبیبابت کدوم د یکنم ول یخواهش م -

  نییزدم واز تخت اومدم پا کنارش

 شه رو داد  یبه تو نم -

  دیدوباره خند ایارش

 :گفت  ایو شروع به شونه کردن موهام شدم ارش یرو صندل نشستم

 پرسم جان من راستش رو بگو  یم يزیچ هیافاق  -

 ؟ یچ -

 ؟ ياون غذا رو خورد يتو اونروز چه جور -

 کدوم غذارو ؟ -

 اخرت کرد و برگردوند یکه منو راه یهمون -

 :و گفتم  دمیخند

 چش بود ؟ -

 بگم ؟ یاخه من چ......  يطرف تو نوشابه رو چه جور هی شیحاال تند! چش نبود گوش بود  -

 : گفت  دیرمانا بگم با تیشخص نیاگه بخوام مثل ا -
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 :گرفتم و ادامه دادم  ژست

 چون دست تو بهش خورده بود -

 :اومدم و گفتم  رونیژست ب از

 !طور نبود  نیا یول -

 :و گفت  دیدوباره خند ایارش

 ؟ یپس چ -

 یم يبار با بچه ها شجاعت و عمل باز هی! منه  ي هی؟ قض کوستیاز دوست رسد ن یگن هرچ یم یچیه -

 !شه  یبد نم ادمیهم بخورم ز یکه من مجبور شدم برنج و نوشابه قاط میکرد

  نطوریکه ا -

 ؟ يتو مگه شرکت ندار -

 !خانم خوش حواس  هیرسم لیامروز تعط -

سخت بود  یبستم ول یم یدم اسب یشدم وقت یناز م یلیبستم خ یدم اسب یکش برداشتم و با هزار بدبخت هی

 :گفت  ایبستن ارس نیدر ح ومدیپدرم در م

 افاق ؟ -

 :حرص و زور زدن گفتم  با

 هوم ؟ -

 ؟ یکن یکوه م يدار -

 رو بستم و شل شدم  موهام

 کوه رو کندم  -

  ایسمت ارش برگشتم

 !قشنگه  یلیموهات خ -

 دنبال کارت منم برم دنبال کارم ؟ يبر یپاش هینظر موافقت چ..... ممنون  -

  ادینرگس خانم ب یصبر کن دینظر موافقم مخالفه با -

 نرگس خانم ؟ -

 ياریموقع بالمال سر خودت ن هیدنگ حواسش بهت باشه  شیش نجایا ادیبهش گفتم ب هیخانم خوب یلیاره خ -
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 ! ایوا ارش -

 :لحن خودم گفت  با

 !وا بله ؟  -

 ! گهینکن د تیاذ -

 ! گهینکن د تیافاق تو اذ -

 زنم ینم دمیو سف اهیپزم دستم به س ینم يزیپس من چ -

 :خونسرد گفت  یلیخ

 زارم  یهم من نم یبزن يبخوا -

 ؟ یچ -

 ؟ يکه باال سرت باشه نذاره اب بخور ارمیمن نر گس خانم رو م یکن یفکر م -

 !وسم پ یمن م -

 دور از جونت  -

 ! ایارش -

 :کالفه بهم نگاه کرد و گفت  ایارش

  ادیم یعنی ادیگم م یم یافاق بحث نکن وقت -

 بود الیهمشون از ل!پر اس ام اس  دمیچه خبر که د نمیرو برداشتم بب مینگفتم گوش یچیه گهید

 ؟ يداریافاق ب -

 افاق ؟ -

 !شه  یشده باورت نم يزیچ هی -

 !گما  یبهت نم -

 کلمه هم باهام حرف نزد  کیمهران  -

 ! یش یم داریسرفه کنه تو ب تیدونم گوش ینکن من که م تیافاق اذ -

 گم ینم يزیبهت چ گهیمن د یباشه پس خودتم بکش -

 :ساعت بعد اس ام اس داده بود  کی

 ؟ یواقعا خواب -
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 !بود  دهیگرفته بود بچم عقلش پر خندم

 :گفت  ایزنگ در رو زدند ارش دمیرو گذاشتم کنار د یگوش

 ! ادیدو ب کیقرار بود  بهیعج -

 :اومد باال  ایبزنم ارش کیخونه مات نمیکار بش یها ب یدست پا چلفت نیاومد مثل ا یبدم م نییپا رفت

 ندارن ؟ یکارو زندگ نایا! شما هستن خانم  يدوستا -

 یاالنم نم نجایا انیاونا م نجایهم من اومدم ا یاز وقت ییجا هی میزار یما هر پنجشنبه قرار م یچرا بابا ول -

 اوومدن  یوگر نه نم یدونستن هست

 دن ؟ یخبر نم هیبه تو  یعنی -

 !دست ستاره خانم بوده  دمیماه فهم کیبار لب تاب من گم شده بود بعد  هینه بابا  -

 ! حیصح -

 با اجازه  -

 ؟ گهید میزندان نجایکنم منم ا یخواهش م -

 رفتن  یچرت بزن هیبابا  نه -

 :رفت رو تخت  ایارش

  ادیپس قربون دستت اون درم ببند صدا ن -

 باشه  -

 

 :چهارم  فصل

  سادمیخستم شد اروم رفتم گوش وا دنیساعت از دراز کش میبعد ن نییرو بست و رفت پا در

 ! يخر یلیافاق خ -

  ینیب یهست که م ینیهم -

 ذره  هیافاق جان من  -

 !خوابه  ایگم ارش یم -

 ره ؟ یصدا تا اونجا م یعنی -

 !ره  یحتما م -
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 الیافاق اصال به افتخار ل -

 به افتخار خودم باشه  یاون که اصال ول -

 :گفت  سیبه دست زدن کردن که افاق ه شروع

 ره ؟ ی؟ بابا خوابه تو مغزتون م نیمجبور -

  دهیگرفته تخت خواب دهیبابا اون االن به مرادش رس -

 گرفت  خندم

 کنم  یم یچهار تا رو تو دهنت خال نیبه خدا ا هیحان -

رفتم تو اتاق و خودم رو زدم به خواب فرصت نکردم پتو رو بکشم رو خودم اروم در رو  عیباال سر ادیداره م دمید

دوباره برگشت  یول رونیاورد و اروم رفت ب رونیرو ب تارشیگ فیرفت سمت کمد ک نیپاورچ نیباز کرد و پاور چ

 :رومو اروم گفت  دیو پتو رو کش

 ! ایتو خواب دعوا دار -

  رونیرفتم ب قهیو در رو بست خندم گرفت بعد پنج دق رونیب رفت

 اره همونو بزن  -

 !ها  دونهی نیهم یباش ول -

 شروع به خوندن کرد کمیبعد از  یبه زدن کرد ول شروع

 منو توست انیانچه م ینشود فاش کس -

 اشارات نظر نامه رسان منو توستتا  -

 گوش کن  -

  میگو یبالب خاموش سخن م -

 گوش کن -

 یپاسخم گو به نگاه -

 !که زبان منو توست  -

 : هیکرد با بق شروع

 ...الال الالالالالال -

 ادامه داد وخودش
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 منو توست  انیانچه م ینشود فاش کس -

 تا اشارات نظر نامه رسان منوتوست -

 گوش کن  -

  میگو یبالب خاموش سخن م -

 گوش کن -

 یپاسخم گو به نگاه -

 !که زبان منو توست  -

 : هیکرد با بق شروع

 ...الال الالالالالال -

 شد وکس يروزگار -

 دیمرد ره عشق ند -

 یچشم جهان ایحال -

 نگران منو توست -

 دیگرچه در خلوت راز ما کس نرس -

 همه جا صحبت عشق نهان منوتوسط -

 ...الالالالالالالالالال -

 منو توست  انیانچه م ینشود فاش کس -

 تا اشارات نظر نامه رسان منوتوست -

 گوش کن -

 زدن رو هم تموم کمی بعد

 شه  یم داریب ایاالن ارش نیبر نیجمع کن گهیخب د -

  یباشه بابا خودتو کشت -

  میخراب ش الیرو سر ل میبچه ها حاال بر -

 : افاق

 دیبه خرمگس بد تیهو رییکه کامال تغ نیبزن میسر به شم هیبعدش حتما  -
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 1مهراننم خره ها  نیا یول -

 : افاق

 شده ؟ یمگه چ -

 نگفته بهت ؟ -

 !نه  یعنی! چرا بابا  -

 ؟ یباالخره چ -

  نیبب ریبگ -

 نمیبزار منم بب -

 ستاره  -

 : افاق

 !رن  یاز دست م یجماعت یجان بلند بگو وگرنه به علت فضول هیحان -

 ! تهییاوج خر میشم نیبابا ا -

 چرا  -

 یبهت نم: دوباره داده !شه  یشده باورت نم يزیچ هی:افاق ؟بعد اس داده :؟بعد گفته  يداریافاق ب: اول گفته  -

 کلمه هم باهام حرف نزد  کیمهران : ووردهیطاقت ن گهید نجایا! گما 

!  یش یم داریسرفه کنه تو ب تیدونم گوش ینکن من که م تیافاق اذ:ادامه داد  هیو دوباره حان دندیخند همشون

 خانم خبر نداشته افاق خانم کجا بوده

 کنم تو حلقت  یمبل رو از پهنا م نیاون گاله رو وگرنه ا زمیببندش عز:  افاق

 میخدا شم يگم واا ینم يزیبهت چ گهیمن د یباشه پس خودتم بکش:دلخور شده  نجایا گهیحاال د:  هیحان

 کم بود ؟عقلش 

 :چرا ؟ -

 ؟ یواقعا خواب: بعدش گفته  یچیه -

 :گفت  دیخند یکه م یدر حال افاق

  نیبر نیجمع کن -

 :گفت  هیحان
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 !تو دادم  يافاق نگا چقدر اس ام اس پا -

 : افاق

 خواند  یراه تو را م.......... جان  هیحان -

رو اروم  تارشیرفتم رو تخت و تونستم پتورو بکشم رو خودم اومد تو اتاق و گ عیرو بست و اومد باال سر در

 :گذاشت تو کمد و گفت 

 ؟ یخوابون یخودتو به زور م یچ يبرا قایاالن دق -

 :خنده  یداره م دمیافاق فهم يزدم به خواب از نفس ها خودمو

 ! ینییپا هگیساعت د میمن مرده تو زنده ن یول! خوش خواب  ياقا یخوب بخواب -

ساعت پنج بود که خسته کوفته از  دمیخواب یاومد عادتم نداشتم اون موقع بخوابم اگه م یخوابم نم نییپا رفت

کنه و لپاش هم  یخورد م ازیافاق داره پ دمیکه د نییاومدم بعد ربع ساعت وااقعا خستم شد رفتم پا یشرکت م

 :پره انگار تمام دهنش رو اب پر کرده بود خورد کردن رو تموم کرد و اب رو قورت داد و با خنده گفت 

 !شد  یساعت م مین یذاشت یالاقل م -

 شدم  داریزنگ خورد ب میگوش -

 رو اپنه  تیکال گوش یبخشمت ول یم یدروغ گفت یش عیضا يخوا یدونم نم یچون م -

 عوض بکنم بحث رو خواستم

 دوستات رفتند ؟ -

 !منم رفتند  يبله دوستا -

 ؟ يکرد یکار م یچ یداشت -

 !کردم  یخورد م ازیخب داشتم پ! بافتم  یم يگل کاغذ -

 چرا دهنت پر بود ؟ دمیفهم -

 !رو احساس نکنم  ازیشه سوزش پ یباعث م نکهیا يبرا -

 ؟ يجد -

 !هوم  -

 میساعت گوش میبعد ن ونیتلوز يو شروع کرد به هم زدنش رفتم تو حال و نشستم پا تابهیتو ماه ختیرو ر ازایپ

 اطیاومد افاق بشنوه رفتم تو ح شیپ یخواستم اگه بحث یرو برداشتم مامانم بود نم میزنگ خورد رفتم گوش
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 سالم مامان جان -

 ستمیمامان تو ن گهیمن د! سالم و حناق ! سالم و زهر مار  -

 شده ؟ یچ -

 ؟ یبد بختش کن یخونت که چ يشده ؟ دختر پاك و معصوم مردم رو اورد یچ -

  دیدون یاز اصل ماجرا نم يزیمامان شما چ -

 ؟ هیباق متمیدوغورت و ن يدو تا دختر رو خراب کرد یزندگ يتو ؟ زد ایدونم  یدونم ؟ من نم ینم -

  زیهمه چ ریتونست بزنه ز یدونست م یمامان جان بابا م -

 دختر هرزست  هیکرد افاقم  یهست ؟ فکر م يدختر نیافاق چن دونستیاز کجا م باباتت -

 گفتن ؟ يزیخوانوادش چ -

 یاز دوستاش که شرکت نقشه کش یکی شیبابات رفته پ!  دمیکش یگفتن که من انقدر خجالت نم یاگه م -

 !افاق خانم در اومد  دیو تمج فیتعر یکارمنداش استعفا داده بعد کل نیاز بهتر یکیکه  دهینال یداره دوستش م

 ؟ نیکار کن یچ نیخوا یم میمامان االن ما زن و شوهر -

 !اومده  رتیدختر پاك گ هیتو که بد نشده  يالبته برا! خجالت بکش پسر  -

  میباهم ندار یمشکل چیمامان منو افاق االن ه -

  نمیرو بده به خود افاق بب یگوش -

 نکن  تیمامان اذ -

  رهیابات شمارش رو از دوستش بگب ای يد یم -

  دیباشه صبر کن -

رو با اکراه گرفتم سمت افاق افاق  یخوند گوش یو روزنامه م زیداخل اشپزخونه افاق نشسته بود رو م رفتم

 :پرسشگرانه به من نگاه کرد گفتم 

 مامانمه  -

 :و با تعجب گفت  اروم

 مامان تو ؟ -

کرد  یشد اخم م یجذاب م شتریکرد ب یتو فکر م یرو گرفت وقت یرو تکون دادم افاق تو فکر رفت و گوش سرم

 کرد  یو لباش رو منقبض م
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 بله  -

 سالم ممنون -

 ؟  هیچه حرف نیا -

  دیبله مطمئن باش -

 نه نه اصال  -

 شن  یادما عوض م -

 ؟ دیکن یفکر م ينجوریچرا ا -

 راحت  التونیخ -

 :لبخند زد و گفت  افاق

 اخه چرا ؟ -

 حتما  -

 نبوده نیاز ا ریاصال غ -

 نه بابا  -

 بشه ؟  ينجوریا دیاخه چرا نبا -

 بود يبله خب عاد -

 نداره  یلیدل گهینه د -

 بهتر  نیاز ا یچ -

 ...هم بگم  ایحاال من به ارش -

 من افتخارنداشتم  -

 دیینفرما -

 حتما خداحافظ...... چشم حتما  -

 کرد  عقط

 شد ؟ یچ -

 نکنم  نیتا من تو رو نفر يستادیسرم ا يمسلسل باال هیکرد تو با  یمامانت فکر م یچیه -

 لحن گفتنش خندم گرفت از
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 باغشون شمال میبر دیع يمامانت گفت برا یراست -

 ؟ يجد -

 اره -

  میبر يخوا یخب م -

 نداره یدونم برام فرق ینم -

 ؟ میپس بر -

 ! گهیاره د -

 اومد یم یخوب يبو هی دمیکش بو

 ؟ هیغذا چ -

 ! یکن یفکرشم نم -

 ؟ هیچ -

  يکه تو دوست دار ییغذا -

 :شک گفتم  با

 ؟ يقرمه سبز -

 ! یکیاون  -

 دوست دارم ؟ یمن چ یدونیتو م -

 بود  زیو رفت سمت قابلمه که رو م پاشد

 !دلمه  -

 وقت بود دلمه نخورده بودم  یلیخ

 جان من ؟ -

 نیخودت بب ایب! ح خاك باغچه به اروا -

 روش ختیر عینوع ما هیبود داخل قابلمه  دهیکنارش در قابلمه رو بازکردم دونه دونه دلمه ها رو چ رفتم

 بود ؟ یچ نیا -

 ؟ ادیدلمه خوشت نم یمگه تو از ترش -

 ؟ یدون یرو م نایتو از کجا ا -
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 ! حاال  -

 :بغلم و گفتم  گرفتمش

 کنم یعوض نم ایتار موتو با دن هی!  گهید یخانم خودم -

 :گفت  یبه شوخ افاق

  دیکن یرو رو زن خراب م ایبشه دن دایتار مو تو غذا پ هی نیهمم هیکاف یول نیگ یم نویهمتون هم -

ساعت زنگ خونه رو زدن نرگس خانم بود از دم در  مینگاه کنم بعد ن ونیگرفت و رفتم تو حال که تلوز خندم

 :گفتم 

 نرگس خانم اومدند ........... افاق  -

خانم سالخورده بود که چهره  هیمن همون موقع نرگس خانم هم اومدند نرگس خانم اومدند تو  شیاومد پ افاق

 :گفت  ایکه تموم شد ارش یو معرف یداشت سالم و احوالپرس یمهربون ي

  نیکه راحت تر هم باش اطینرگس خانم اتاق شما تو ح -

 دستت درد نکنه ننه  -

 بود  فهیکنم وظ یخواهش م -

 

 :پنجم  فصل

 هیکردم انبار یفکر م شهیاندازش خوب بود هم اطیتو ح یاتاقک هیسمت  میهمراه نرگس خانم رفت ایو ارش من

رو گذاشت و رفت اشپزخونه منم دنبالش نرگس خانم با تعجب داشت به قابلهمه ها نگاه  لشینرگس خانم وسا

 :رو به من کرد و گفت کرد  یم

 ؟ نیرو خودتون بار گذاشت نایخانم ا -

 بله چطور ؟.... اسمم افاقه  نیراحت باش -

 به من ؟ ازیچه ن گهید نییخودتون کدبانو.. ماشاا -

  نیبگ ایبه ارش نویا -

اجازه ندم  نیاتفاقا گفتن اگه شما هم اصرار کرد نیبزن دیو سف اهیواال اقا به من گفتن نزارم شما دست به س -

 دیجسارتا شما باردار.......... خودم اب کنم بدم دستتون  دیبزن وانیدست به ل

 ! گهید یچینه ه ضمینه بابا نه رو به موتم نه مر -
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 هواتونو دارنا  یپس حساب -

 چه عرض کنم -

 :اومد  ایارش يصدا

 افاق جان -

 :به نرگس خانم گفتم  من

  دیببخش -

 نشسته رو کاناپه دمیکه د ایسمت ارش رفتم

 بله  -

  نجایا ایب -

 کنارش اشاره کرد  به

 چرا ؟ -

 ! ایتو ب -

 کنارش نشستم  رفتم

 بله ؟ -

 :رو انداخت رو شونم و گفت  دستش

 ! يخور یجم نم نجایاز ا -

 ! ایارش -

 جان ؟ -

 ! گهینکن د تیاذ -

 شه  یم تیطور هی یزنیم دیسف اهیهم که شده دست به س یاونجا قاچاق ير یمن به تو اعتماد ندارم م -

 !پوسم  یکه من م ينجوریا -

 کالسش  يبر یتون یم يکه دار تارمی، تازه گ نترنتی، ا ونیگفته ؟ کتاب بخون ، تلوز یک -

 بلدم  -

 ؟ ویچ -

 ! گهیدارم د تاریخب بلدم که گ! رو  یچیپ چیپ -
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 ؟ يجد -

 هوم -

 ! ينگفته بود -

 ! يبود دهینپرس -

 !پس حتما عصر برام بزن  -

 :موقع نرگس خانم اومد  همون

 کارکنم  یخانم امادست چ ياقا غذا -

 دیتو اشپزخونه بخور دیتون یشما هم م نجاینشایاریب -

 چشم  -

که کنارمون بود و خودش رفت تو  يزیکرده بود گذاشتش روم نییقشنگ تز یلیبرگشت خ ینیس هیو با رفت

ننشسته داره  دمیمنم پشت سرش د زیدلمه ها برق زد و رفت نشست پشت م دنیبا د ایارش ياشپزخونه چشا

 :خوره من گفتم  یم شویکی

 ! يدونستم انقدر دوستش دار ینم یو ل ادیزدم خوشت ب یحدس م -

 جوون  ینیبب ریخ -

 شدم  ریخوردم و س ییخودمم چهارتا -

**** 

 افاق ............... افاااااااق  -

 بله ؟ -

 ؟  ییکجا -

 تو اتاق  -

 :تو اتاق وگفت  اومد

 ! یستیتو که اماده ن -

 هست ؟ زیهمه چ نیبب ایب دمیشال شلوار که پوش هیپوشم با  یمانتو م هی -

 ! مایر یروز م ستیبابا ب -

 !که  ستین يزیچ! ماه  هیدفعه بگو  هی! تو رو خدا  -
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 !افاق جان  رهید -

 ... نمیباشه بزار بب -

 چوندمیرو پ سمیگ دمیبنفشم رو پوش يبود ساك رو بستم و مانتو زیبه ساك انداختم همه چ گهینگاه د هی

هم کال  شیرو هم پام کردم ارا میا شهیش يشال معلوم نباشه شال رو انداختم رو سرم و جورابا ریکه ز يجور

 :گفت  دیوان اومد و تا منو دیل هیبا  ایارش نییبردم پا فمیساك رو هم همراه ک نییکردم رفتم پا ینم

 ؟ گهیمن چالغم د -

 ؟ ایوا ارش -

 اوردم  یخب م -

 داره  یتو چه فرق ایحاال من  -

  يصبحونه هم درست نخورد میدار ینگه نم ییبخور تا ظهر جا نویا ایب -

 ! دستت درد نکنه  -

 !داد  ینمبه بچش  میداد شم یم ریبه من ش ایعسل رو گرفتم اونقدر که ارش ریش وانیل

سمت  دمییو دادم دست خودش و دو وانیرو بردم سمت دهمنم که بخورم حالت تحوه بهم دست داد ل ریش تا

تو دهنم تموم که شد  ادیکردم معدم داره م یخوده و نخورده بودم باال اوردم داشتم احساس م یهر چ ییدسشو

 :منو گرفت  ایبود از حال برم که ارش کینزد

 چت شد تو ؟............. افاق ؟  -

 بگم بلندم کرد و برد رو کاناپه  يزینداشتم بهش چ جون

 ؟ یخوب -

 :جون گفتم  یب

 ! ایب....  مینخور..  تزایپ......... گم  یم یه........... اره  -

 خوردم نکنه به خاطر نوشابس  تزایبابا منم پ -

 :نگاش کردم که خودش گفت  يجور هی

 دکتر میپاشو پاشو بر........ از اون نبود ! اها  -

  الیخ یب -

 حالت بد  -
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 تموم شد ! حالت تحو بودا  هیکجا حالم بده ؟ .. اوووووووووو  -

 ؟ یمطمئن -

 ! گهیگم حالم خوبه د یم! نه شک دارم  -

 شد  رمونید یکه حساب میباشه پاشو بر -

گذاشته بودم  زایجور چ نیو از ا تییسکویرو که توش قهوه و ب يرو برداشتم از اشپزخونه سبد فمیشدم و ک بلند

عقب و خودم سوار شدم  یسبد رو گذاشتم صندل نییدر رو هم فقل کردم و رفتم پا رونیرو هم برداشتم رفتم ب

دونستم کجا ها  یشناختم و م یرو م رازیش ياتوبان ها يسرعتش واقعا کسل کننده بود همه  میراه افتاد

 گذاشتن  نیدورب

 ؟ يشه تند تر بر یم ایارش -

 :مسخره گفتم  یسرعتش پنج تا اضافه کرد با حالت به

 !باال رفته  یلیترسم سرعتت خ یکار رو نکن من م نیبا من ا اینه ارش -

 :با تعجب گفت  ایارش

 ؟ يجد -

 میرس یه نصف شب هم نمکه تا دوازد ينجوریره ا یبا نود تا تو اتوبان م یبگم ؟ ک یمن به تو چ! اخه بشر  -

! 

 ؟ یترس یاگه با سرعت برم نم یعنی -

 ! دمیشما برو اگه من ترس -

 رو رسوند به صد و ده  سرعتش

 !حاال خوب شد  -

 اریو چشمام رو بستم و تو ذهنم همراه با ماز یرو در اوردم و زدم به ضبط سرم رو تکه دادم به صندل فلشم

هم عادت نداشت موقع  ایبرد ظاهرا ارش یخوابم نم نیطور بود من تو ماش نیهم شهیخوندم هم یم یفالح

 :من گفتم  زكیبه کهر میدیحرف بزنه ساعت نه رس ادیز یرانندگ

 کجا هستن ؟ نایمامانت ا -

 شهرك غرب  -

 ؟ ير یم ينوریا يخب چرا دار -
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 امل  میبر دیبا -

 اونجا چرا ؟  -

 اونجاست  نایمامان ا يالیو -

 ! یش یکه نابود م يرنجویا -

  ستین شترینه بابا چهار ساعت ب -

 نگه دار  -

 چرا  -

 گم نگه دار  یم -

 شدم و رفتم سمتش و درش رو باز کردم  ادهینگه داشت پ جلوتر

 شو  ادهیپ -

 ؟ یچ ياخه برا -

 !شو  ادهیگم پ یم -

 سر جاش سوار شدم لکسیر یلیشد من خ ادهیو پ... ال اال: لب گفت  ریز ایارش

 :با تعجب گفت  ایارش

 ؟ یکن یکار م یچ -

 جاها عوض -

 ؟ یچ یعنی -

 !باره برو بخواب  یداره از چشات خواب م یعنی -

 ؟ يبلد یمگه تو رانندگ -

 !نه پس  -

 ؟ يجد -

 چهار ساعت راهه ؟ یگ یمگه نم نیبرو بش!  یشوخ -

امل از  میدیرس دیساعت خواب میبعد ن یبود ول داریاولش ب ایمن نشست راه افتادم ارش یقبل يرفت و جا ایارش

جا نگه داشتم  هیکجاست اجبارا  نایمامانش ا يالیدونستم و یهم نم یکنم از طرف دارشیاومد ب یدلم نم یطرف

 :و اروم صداش کردم 
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  ایارش.......  ایارش -

 داریب دمیرو تکون دادم و صداش کردم د ایارش يمامانشم نداشتم بازو يشماره  ستیاقا بلند بشو ن رینخ دمید

 شد

 میاالن امل ایارش -

 واونورش رو نگاه کرد نوریشد و ا اریهش ایارش

 ؟ میدیرس یک -

 حاال  نیهم -

 خراب شده ؟ نی؟ ماش یچرا نگه داشت -

 !مامان تو کجاست  يالیدونستم و یمن از کجا م......... نه بابا  -

 رونم یشو خودم م ادهیپ -

 ؟ یکن یملج  -

 بزار خودم برم  رهیدر رفت جادش بد مس میخستگ -

 ! يقهوه بدم بخور هیحداقل بزار  -

 ساعت راه ها  مینه بابا ن -

 باشه -

 ریگه غ یکه ستاره م یمن یموقع رانندگ یدلم شور افتاد حت ینگرانش شده بودم کال الک یلیشدم خ ادهیپ

بازم نگران بودم  یبود ول دهیپر ایسرعتمم مجاز بود سوار شدم واقعا خواب از سر ارش ینکشم حت ییممکن ال

کردم چرا  یدرك نم صالا!  دمیترس یازش م يخود یبزرگ ب یلیباغ خ هیبه  میدیساعت رس میبعد ن

درخت  هی ریرو ز نیتو ماش میدر باز شد و رفت هیدو تا تک بوق زد و بعد از چند ثان ایشده بودم ارش ياونجورر

 :بزرگ نارنج پارك کرد و رو به من گفت 

 افاق حالت خوبه.........  گهیخب د -

 اره خوبم  -

  دهیرنگت پر یول -

 خوبم.... راه  یخستگ ای........  هیبه خاطر کم خواب دینه شا -

  نجاستیشو هم ادهیباشه پ -
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 یهم ساکا رو برداشت داشت مدام با نگران ایو از عقب برداشتم ارش فمیشدم ک ادهیزدم و پ یلبخند مصنوع هی

 اومده بودند رونیدختر جوون ب هیخانم نسبتا مسن و  هیهمراه  ایارش يبابا دهیکرد هنوز به دم در نرس ینگام م

 يهم سالم کرد بابا ایارش! بود  بیعج!  دمیترس یاز سالم دادن هم م یجلو من راوم سالم کردم حت میرفت

 :گفت  ایارش

 سالم دخترم ........ سالم  -

 دیمنو بوس یشونیمسن اومد جلو و پ خانم

 تو  نیایهزار ماشاال ب... ماهت ماشاال يسالم به رو -

 ایرفتم انگاراون وسط فقط به ارش ایگرم کردم و همراه ارش یو کوتاه ول یسالم احوال پرس هیدختر جوون هم  با

 : دیپرس شیتر کناراز دخ ایاعتماد داشتم خودم متوجه حالم نبودم ارش

 ؟ ومدنین نایخاله ا -

  دارمیهمه اومدن فقط االن خوابند منم که طبق عادتم ب -

 :به من گفت  رو

 .....خو یشام م -

 :رو خورد و منو نگه داشت  حرفش

 از االن  نی؟ اون از صبح ا یخوب یافاق مطمئن -

 بود تزایصبحم به خاطر پ هیخوبم مال کم خون -

 مطمئن باشم ؟ -

 !نه شک داشته باش  -

 اونجا اتاق ماست  میباشه بر -

 :سمتش دختره دم در بهم گفت  میاتاق اشاره کرد رفت هیدر  به

 هستم  ایخواهر ارش دایمن ارش میاونجا نشد با هم اشنا بش دیببخش -

 خوشبختم  تییاز اشنا -

لباساش رو در اورده ود و داشت  ایجادار بود ارش یول کیچاتاق نسبتا کو هیزد و رفت منم رفتم داخل اتاق  لبخند

 کیتون هیره حموم لباسام رو عوض کردم  یداره م دمیحوله هم دستش بود فهم يا گهیرفت سمت در د یم

بدن من  یمانتوم بودن خوب ریصبح ز ازموهام رو تکون دادم تا توشون هوا بره  دمیو شلوارش رو پوش يخاکستر
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 یشرشر عرق م نجوریخوردم هم یکه سرما م ییوقتا یول! دونم چرا  یکردم نم یعرق نم یبود که ازبچگ نیا

 یم داریوقت بود انقدر ب یلیخستم بودد ساعت سه نصف شب بود خ یلیموهام رو راحت شونه کردم خ زمیر

شدم ساعتم  داریده بود بکه تو خونه راه افتا یجمب جوش يبا صدا حصب دمیمسواك شدم و خواب الیخ یموندم ب

افتادم حمله  میلحظه به فکر ساعت گوش هیبود  دهیهم کنارم خواب ایداد ارش یرو نشون م شیکه ش دمیرو د

برد  یخوابم نم گهید دمینفس راحت کش هیکردم و ساعتش رو قطع کردم و  دایرو پ میو گوش فمیکردم سمت ک

 يفکرکردم چجور نیشدم عمرا اگه تا شب بخوابم موهام رو شونه کردم و به ا گهیبدخواب بشم د ستمدون یم

بود  دهیهمه پوش يو موها نییرفتم پا یاگه م یببندم که راحت باشم عادت نداشتم موهام رو باز بزارم از طرف

ف طر هی گهیو نصف د رفط هیانداختم رو شونم که نصفش  يکردم وجور سیشدم موهام رو گ یمن نخ نما م

رو برداشتم و  مییو ادامس نعنا رونیرفت و صورتم رو شستم اومدم ب شبید ایکه ارش یباشه رفتم تو حموم گهید

 نییرفتم پا یم یاماده بودم ول!  گهیرو سرم کردم خب د دمیشال سف! خودم صبحا وحشتناك الزمش داشتم 

 اومد ییکه صدا تمشناخ ینفر از اونا رو نم هیگفتم من که  یم یچ

 اومدنا شیدختر ولشون کن خستن سه ساعت پ -

 شه یم داریهفت ب یشناسم جون به جونش کن یمن داداشو م -

 خستش بود  یگفت ول ینم يزیاون از نجابتش چ فتهیزبون ب یخب حداقل رحمت به اون دختر ب -

 کنم یساك که مثال دارم لباسارو جابه جا م يرفتم پا من

 کنم یاومد ول م یاگه خوابشون م نمیمامان حاال بزار بب -

 کار؟ یچ يخوا یاخه م -

 خوام با افاق حرف بزنم یم -

  یبهش بگ يخوا یم یچ -

 داداشو مال خودش کرده  يچه جور نمیخوام بب یم -

 ایخودش نگ يرو جلو ناییا دایارش -

 چرا ؟ -

 شه  ینگو ناراحت م -

 !وا  -

 !ما گذشته بهتر  نیب یدونه چ یهم نم دایارش دمیفهم
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 خوابن یعنی ومدنیباشه از پشت در دوبار صداشون کن اومدن اومدن ن -

 باشه -

 :بلند شد و گفت  دایاروم ارش يصدا

 .......افاق .......... داداش  -

 :گفت  دیتا منو د دایشه رفتم سمت در و باز کردم ارش داریب ایارش نکهیاز ترس ا من

 دیشما ب... اا  -

 :دهنش وگفتم  يدستم رو گذاشتم جلو من

  دهیساعت چهار خواب ایاروم ارش!  سیه -

 :و گفت  دیخند ينخد دایارش

 ؟ نییپا يومدی؟ چرا ن يکرد یکار م یباشه چ -

 گفتم لباسارو بزارم تو اون کمده بعد -

 تو امیشه ب یکدوم کمده م -

 ؟ اونجا  يدیمگه تو ند -

 ااااااااااااااااااااااااااایارش: زد  غید تو و جاوم دایکمد اشاره کردم ارش به

شده بود و زل زده بود به ما دستم رو از  داریب ایبود ارش دهیفا یب یدهنش رو گرفتم ول يسمتش و جلو دمیدو

 :گفت  جیگ ایبرداشتم ارش دایدهن ارش يجلو

 چه خبره ؟ -

 : دایارش

 دارمیاالن ب دمیاز افاق منم ساعت چهار خواب نیکرد ا یلوست م ياون از مامان که اونجور! زنت بگو  نیبه ا -

 ........ یه گهیپاشو د

 :حرفش رو قطع کرد و گفت  ایارش

 کنهیدم گوشم وز وز م ریپ يمثل جادوگرا گهیبسه د -

 کنه یداداش جسارتامگس وزوز م -

 !اد بهت بگن خرمگس  یتو هم که بدت نم -

 کنه  یخرمگس ووز ووز م -
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 :گفت  دمیخند یرو به من که داشتم م ایارش

 ؟ يشد داریب یتو ک -

 حاال نیهم -

 نمیبرگرد بب -

 تعجب برگشتم با

 مانتو ؟ ریز يموهات رو کرد -

 کردم سیگرمه گ گهینه د -

 پس کوشون ؟ -

 ؟ يکار دار یچ گهیهستن د ییجا هیحاال  -

 : دایارش

 دارما پسیلیافاق من ک -

 شکونمشیم زنمیم زمینه عز -

 محکمه -

 من  زیشکنه عز یم -

 !شکنه  ینم یمنم پر ه ول يموهات انقدر پر؟ موها یعنی -

 : ایارش

 دهنشو ببنده اریدر ب ستویاره گ یکم نم نیافاق ا -

 :سوت زد و گفت  دایارش دیرس یکه تا شکمم م نییپا دمیرو از شونه کش سمیو گ دمیخند

 ؟ ادیتر هم م نییپا نیا -

 شرمنده گهینه د -

 باال دمیپشت موهامو کش از

 گهیا بزار باشه د -

 : ایارش

 به متهل ها ندارن يما جک جوونامون کار سین یمشکل رونیبزارش ب یش یم تیافاق اگه اذ -

  الیخ یخوبه ب اینه ارش -
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 : دایارش

  میکله پاچه دار نییپا نیایب الیخ یب -

 :بلند شد و گفت  ایارش رونیب رفت

 حلت خوبه ؟ -

  ایاره به خدا ارش -

 باشه بابا  -

 :که من گفتم  رونیو خواست بره ب دیشد و گرمکنش رو پوش بلند

 !؟ ایارش -

 ك برگشت

 هوم  -

 شده ؟ یغیموهات مدل جوجه ت یکن یاحساس نم -

 :که من گفتم  رونیمن موهاشو شونه کرد دوباره خواست بره ب يو با شونه  نهیسمت ا رفت

 صورتت -

 !خانم ناظما  يافاق شد -

 حموم و برگشت  رفت

 تموم شد  -

 !نه ناخونا  -

 !!!!افاق ؟ -

 :و گفتم  دمیخند

 اره تموم شد  -

کله پاچه که بهم خورد دوباره حالت تهو بهم  يتازه صدا ها برام واضح شدند بو رونیگرفت و رفت ب دستمو

 دست داد و رفتم تو اتاق و تو حموم 

 :اومد وگفت  یبا نگران ایارش

 ؟ یافاق خوب -

 رو تکون دادم  سرم
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 بود ؟ تزایبه خاطر پ نمیا -

 وقته نخودم احتماال حساس شدم یلینه احتماال به خاطر کله پاچه بود خ -

 بالکن ؟ يبر يخوا یباشه م -

  نییپا مینه زشته نر -

 حالت  نیبا ا -

 ! گهیخوبم د -

 ؟ یخوب -

 بم اره به جان خودم خو -

  میبر ایباشه ب -

کم بودن  یلیبودن خ زیکه پشت م یتییجمع نییپا میاحساس نکنم خوب بود رفت ییکه بو دمیدهن نفس کش از

 :بود گفت  ایارش يبابا هیکه وحشتناك شب یمرد مسن میومن با هم سالم داد ایارش

 .........يسالم به رو -

 :ما زوم کرد و گفت  يتو چهره  کمی

 شستتون يسالام به رو! ظاهرا شستست  -

 : ایارش

افاق روهم  يصدا نیدیصورت شما پشت گوشتونو د نیا ریاشنا بشه بعد چون در غ یاول افاق با همگ نیبزار -

 دیدیشن

کردن منم سالم  یشروع کرد به معرف ایهم از اون طرف ارش ایارش نیشدم ا یمن اون وسط داشتم اب م حاال

خانم بود که موهاشو باز  میزن عموش، مر شیشروع کرد کنار دیکردم از عموش ، اقا سع یم یکوتاه کیعل

 شیخالش ، اقا ناصر کنار شوهرجوون تر از مهتاب خانم بود  یلیخالش ، محلقا خانم که خ شیگذاشته بود کنار

مامان و هم که خواهرش و  يپنج سالش و کنارش شوهر عمش محمد اقا بعد يبچه  شیو کنار دشیعمه ناه

کنترل کردم خودمو  یخورد ول یحالم داشت به هم م دنیکله پاچه رو که د مینشست میباباش بودن باالخره رفت

 :گفت  ایمامان ارش

 ؟ يخور یم یافاق جان چ -

 خورم یمن فقط ابش رو م -
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 : دیسع اقا

 !خوراکتون کله پاچه باشه  دیها که با يرازیشما ش -

خواستم که حد اقل  یساعت غذا تموم شد م میبعد از ن! دونست چمه  یم ایفقط ارش دمینگفتم و خند يزیچ

 :اروم گفت  ایرو بردارم که ارش ایظرف خودم و ارش

 اد  یبزار باشه االن شبنم خانم م -

 هم ؟؟؟ نجایا -

 ! يکه هالك شد میبزنه ؟ باشو بر دیو سف اهیزارم زنم دست به س یمن مگه م -

  دنیش کنار کشعمو و بابا دمید

 باشه  -

 شدم یواقعا داشتم خفه م دمینفس کش ینیو از ب اطیرفتم تو ح ایدنبال ارش میبلند شدم و تشکر کرد همراهش

 ؟ يمجبور يبخور یتون یدختر خوب تو که نم -

 !کمند  یلیقشر جوانتون خ ایارش یراست........... نبودم  يجور نیبابا من قبال ا -

 ! ینیب یهمشون رو م ازدهینه بابا همشون خوابند حاال ساعت ده  -

 ! حیصح -

 بود ینگاه به دورو برم انداختم واقعا باغ قشنگ هی

 نیدار یباغ قشنگ -

 ! هیباغ معمول هیواقعا ؟ به نطر خودم  -

شدندعاشق  یم یهمشون از دم قرمزو نارنج یوقت زییدوستش داشتم خصوصا تو پا یلیباغ خودم افتادم خ ادی

 :اومد  ایارش يخش خش برگا بودم همون موقع عمو

  دیهست بالیبچه ها شما وال -

 : ایارش

 شن  داریب هیبق نیبزار -

 نیایشما م..... شدن  دایب -

 :رو به من گفت  ایارش

 ؟ يایتو م -
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  ادیبه نظر جالب م یول ستمیبلد ن ادیمن ز -

 : دیسع اقا

 میایپشت باغ ماهم االن م نیپس بر -

 باشه  -

 سمت پشت باغ  میرفت باهم

 !خوبه  بالتیکردم وال یمن فکر م -

 چرا ؟ -

 بلدن بایتغر يرازیش يدخترا ياخه همه  -

 1خودم رو حفظ کنم  يرازیکنم نقش ش یم یسع شهییهم یاره خب در حد پنجه که بلدم ول -

 ! نیافر -

 !شم  یم یرسما دارم روان -

 ؟ چرا -

 وردمیاهنگ ن -

 :و گفت  دیخند ایارش

 !مغزم رو به خودش مشغول کرده  يزیچ هیافاق ! ............ حاال من کر کردم چشه  -

 :گفتم  یشوخ به

 ؟ هههههی؟ ک هی؟ ک یکس هی ای يزیچ هی -

 :و گفت  دیخند ایارش

 !به اسم افاق  يدختر هی -

 مگه چر ا؟ -

 ...من ؟ يجا يکه اومده بود ياون سه روز -

 خب ؟ -

 اومد داد و هوار کرد ییاقا هی -

 یییایض....... ها  -

 خب ؟ -
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 : گهیاون روز اومده به من م یچیه -

 کامکار من خدمت خانم راد هم عرض کردم به طرح نقشه مشکوکم  ياقا

 تو رو گفت  انیاومد تو و جر يزدیرفت ا نیا خالصه

 خواد ؟ یکجاش فکر کردن م نیخب ا -

 ! يدار تیچند تا شخص قایکه تودق نجاشیا -

 :گرفت  خندم

 نکن  رشیدرگ ادیز -

 نگاه کردم  ایخندن با تعجب به ارش یگن و م یپنج تا پسر با سه تا دختر دارن م دمیو د میدیچیپ

دخترا هم  مهییهم پسر دا شونیکیپسر عمم و  شونیکیپسر خالم و  شونیکیدوتا شون پسر عموم و  -

 دختر خالمه  شونیکیدوتاشون دختر عمه هام و 

 ؟ يدار ییتو مگه دا -

  ومدنین یاره ول -

  دیاز پسرا مارو د یکیموقع  همون

 ! ایاز ارش نمیا -

فشار دادم  شتریرو ناخوداگاه ب ایبشم دست ارش میجا قا هیخواستم فرار کنم و  یم یدونم چرا ه یجلو نم میرفت

 :ازپسرا گفت  یکیجلو تر  میتش دستم رو نوازش کرد و بهم ارامش داد رفتهم با شص ایارش

 دیا خانم راد شما هست -

پارسا  ياقا شیپ میاز خانما رفت ییتو اتاق ما بود من و چند تا یخورد دوماه ینگاه کردم حالم ازش بهم م بهش

 ! زشیه يرو از اتاق ما جدا کنه با اون چشما يصفو میو ازش خواست

 تونه باهاش مقابله کنه  یبخواد ادم نم يزیچ هیسرنوشت  یبله انگار وقت -

 :با تعجب گفت  ایارش

  دیشناسیشما هم رو م -

 !  میکار کن نهیزم کی يتو شونیبا ا میمفتخر بود یبله چند ماه -

 :از دخترا گفت  یکیخورد  یگفتم حالم از پسره بهم م یاون کلمات رو با حرس م تمام

 گهیشه د یدختر خالت م ایشه دختر خاله ؟ اره ارش یم يمهر نمیا رایحال من سارا و خواهر خرم ، سم به هر -
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 ونسیو مهران پسر خالم و  نایپسر عمومه و داداشش س یشناسیرو بگم خب سپهر رو که م هیبزار خودم بق -

  نجانبیا ییپسر دا رادیه نمیپسر عمم ا

 :بود  نیالعمل من ا عکس

 ! تیچقدر شخص -

 :اومدن من اروم گفتم  هیو بق ایارش يموقع عمو همون

 کنن يقراره باز تییجمع نیا يهمه  -

  مینه بابا همه اومدن دور هم باش -

 طرف  هی ونیطرف اقا هیخب خانما : اقا  دیسع

  گهید ایافاق جان ب گهیخب د تمیبند میعمو من خراب تقس:  دایارش

 !  نای؟ رو من حساب نکن امیکجا ب -

 میحساب کن میخوا یم ایب -

 سمتشون  رفتم

 :گفت  دیناه عمه

 ؟ یفقط افاق جون تو کجا راحت یشگیهم يهمه سر جا ها -

 اخر  -

 :گفت  دایبا سرش موافقت کرد و به ارش دیناه عمه

  میبر گهیتور خب د يجلو ایعمه جان تو ب -

 :خانم که نشسته بود بهم گفت  مهتاب

 ها شهیافاق جان شالت رو باز کن گرمت م -

 حاال گرمم شد بعد  -

  یهر جور راحت -

رو به کار بردم  میشگیشد طرفند هم یپسرا مانع م ي هیوجود سپهر و بق یخواستم شالمو باز کنم ول یم خودمم

اومد  یتوپ م کردم و هروقط ینگاه م يتفاوت به باز یو ب ستادمیمیمدرسه هم همونجور بودم اخر وا میتو ت

سمت من من بدون مشکل پاسش  تکردند که سپر توپ رو انداخ یم يدادم داشتن باز یسمتم راحت جواب م
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اومد  ایهمه پخش شدن ارش يبود بعد باز یخوب يپسرا باز نیخانم هم انداخت تو زم دیخانم ناه دیدادم به ناه

 : سمتم وگفت 

 یکن یکه اصالت خودتو حفظ م یچ یعنیفهمم  یحاال م -

 ایخوندم ارش یاومد داخل اتاق من داشتم کتاب م ایکه شب ارش وفتادین یتا شب اتفاق خاص گهیگرفت د خندم

 :گفت 

 نییپا ایبدو ب -

 شده ؟ یچ -

 ! ها  هیچهارشنبه سور!  گهید ییترقه باز -

 اطینبود تو ح دیشد ادیز یول دمیترس یم يه بازاز ترق یاز بچگ نییرفتم پا ایرو گذاشتم کنار و همراه ارش کتاب

ترقه  هیکردم که  ینگاه م هیبق يو محمد اقا بودن داشتم به کارا دیهمشونم اقا سع يسر دسته ! بود  یبساط

بدنم از دست  يانگار با اون در تمام قوا گرفتهمون موقع انگار تو شکمم پتک زده باشن دردم  دیترک کمینزد

چشمام رو بستم و  هیبودم که بفهمم ک یمنو نگه داشت خسته تر از اون یلحظات کس نیرفت وافتادم و در اخر

 فرو رفتم  کیتار یلیتو خ

 

 :ششم  فصل

شکمش  يگفت و خم شد دستش رو رو یهمون موقع افاق اخ دیانداخت طرف ما و پوک یتیترقه کبر هی ونسی

 عیافتاد به خودم اومدم و سر یکردم که افاق شل شد و داشت م یاشتم نگاش مگرفته بود من با وحشت د

 :هوش بود مامانم گفت  یانگار ب یکردن ول یهم اومدن همه داشتن افاق رو صدا م هیگرفتمش مامان و بق

 ببرش داخل -

 داخل و گذاشتمش رو کاناپه  بردمش

 :  دیناه عمه

 شد اخه ؟ یچ -

 :محلقا  خاله

 ترسه ؟ یماز ترقه  -

 کنم بترسته  یفکرم نم... نگفت  -
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 نداره ؟ يزیچ...  یضیمر -

 هست حالت تحو داره  ينه بابا خاله فقط دو روز -

 :مامان

 حالت تحو ؟ -

 هم امروز صبح  یکی روزید یکیاره  -

 دکتر ؟ شیتو هم نبرد -

  ستین شیزیخواستم ببرم گفت چ -

 :  دیناه عمه

  گهیشده د فیضع -

به بسته  لیهنوز چشاش م یشد ول داریبه صورت افاق که باالخره افاق ب نیظرف اب اومد اب پاش هیبا  دایارش

 خواست بلند شه  دیشدن داشت ما رو که د

 : مامان

 ......... بلند نشو مادر ....... افاق جان بخواب  -

 :گفت  یبا نگران دایجمله بود تا دوباره بخوابه ارش نیانگارمنتظر ا افاق

-  دوباره از حال رفت  نکهیا! ا! 

 : مامان

 ببرش باال خودتم از کنارش جم نخور  ایدونم چشه ارش یمن م دهینه خواب -

پر بلند کردم و بردم تو اتاق و اروم گداشتمش تو تخت لباساش رو عوض  هیسر تکون دادم افاق رو مثل  من

 !که چرا نبردمش دکتر رستادم  یم نیکردم و موهاشو باز کردم مدام به خودم نفر

 افاق کپ کردند  دنیبا د دیاومدن تو مامان و عمه ناه دایو ارش دیساعت مامان و عمه ناه مین بعد

 :اروم گفت  دایارش

 شه  یکنه انقدر خوشگل م سی؟ تازه گ نیبود دهیند -

 :  مامان

 !داره  یبگو بچم چرا شالش رو برنم -

 : عمه
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 ؟ يد یم یمژدگون یجان مژده بدم چ ایارش -

 ! نیعمه خوشخبر باش يچه مژده ا -

 : مامان

 !افاق بارداره  میزن یما حدس م ایارش............  ستیمعلوم ن یچیهنوز که ه دیناه -

 :کلمه فکرکردم و بعد با تعجب گفتم  نیلحظه به ا هی من

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ یچ -

 :و گفت  دیاروم خند مامان

تازه افاق حالت  دیترس یباردار بود م یوقت ی؟ نه ول دیترس یاز ترقه م تییباردار بود زن دا تییزن دا ادتهی -

 !تحو هم داشته 

 االن افاق بارداره ؟ یعنی -

 : عمه

 گهیمشکل د هی ایوواقعا بارداره  نیبب ستین شتریفردا ببرش تهران سه چهار ساعت راه که ب یجان ول ایارش -

 داره خدانکرده  يا

 : مامان

 خب ؟ يتوهم کنارش موند نییپا ادینم دهیافاق ترس میگ یم نییپا میریما م -

 باشه -

بچه داشتم ؟ باوش واقعا برام سخت  هیمن از افاق  یعنیافاق نگاه کردم  ي دهیبه صورت رنگ پر رونیب رفتند

 ! رمیبغلش اونقدر بغلش کنم که بم رمیبگ خواستمیبودش م

چششو زدم کنار و صورتش رو ناز کردم  يموهار جلو دمیکنارش دراز کش دمیرو ناز کردم و بوس دستش

ساعت چهاره و افاق هم همچنان  دمیشدم د داریشد که خوابم برد صبح که ب یچ دمیگرفتمش بغلم و نفهم

 نیگوزن ا ياندازه  وردمساعت پنج و ربعه دو تا شاخ در ا دمید رونیدوش گرفتم اومدم ب هیخوابه بلند شدم و 

 دمیپوش میبنفشم رو همراه شلوار کتون مشک شرتیت! موقع خوندن ساعت اشتباه کردم  دیاحتمالم دادم که شا

اومد موهام رو با حوله  یاز هفت رنگ بودن بدم م یرو هم جدا گذاشتم اهل ست کردن نبودم ول میکت مشک

شد به من نگاه کرد و بعد به دورو برش بلند  داریب شکنارخوره رفتم  یافاق داره تکون م دمیخشک کردم و د

 :شد و گفت 
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 شد ؟ یمن کجام ؟ چ -

 نیخوابت برد هم شبمید میاروم باش االن تو اتاق زمیعز یچیه -

 ؟  دمیخواب یمن ک -

  نیهم یو از حال رفت يدیاز بچه ها ترقه پرت کرد سمت ما تو هم ترس یکی نینه بب -

 رفتم  یوقت از حال نم چیه یول دمیترس یمن از ترقه م.......... چرا ؟ -

 میفهم یدکتر م میر یامروز م -

 دکتر ؟ -

  میر یم یعنی میر یگم م یم یوقت ایبحث نکن.........  شبیاز د نمیاره اون از حالت تحو هات ا -

 ؟ یشناسیاخه تو تو امل دکتر م -

 تهران میریچرا امل ؟ م -

 : دیبا تعجب پرس افاق

 تهراااااان ؟ -

  ایگفتم بحث نکن! اره  -

 ...اخه  -

 :رو گذاشتم رو دهنش و گفتم  دستم

 بحث یبحث ب -

 خندش گرفت  افاق

  میپاشو اب بزن به صورتت اماده شو بر..........  یپاشو خانم -

 تهران ؟ -

 ! نمایس مینه بر -

 :وگفت  دیدوباره خند افاق

 باشه بابا -

 :مامان اومد  يصدا ییو هم روشو ییبلند شد و رفت سمت حموم که هم حموم بود هم دستشو اروم

 ؟ دیداریب......... افاق جان ......  ایارش -

 سمت در و در رو باز کردم  رفتم
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 بله مامان جان -

 افاق کو -

 شوره  یصورتش رو م -

 بده ممکنه تعارف کنه زایچ نجوریش تخم مرغ و ابخوره به ارینزار خ نییپا ياالن اومد نیاها باشه بهتر بب -

 چشم  -

 :منم بلند گفتم  رونیاومد ب ییموقع افاق از دستشو همون

 مییایما هم م دییچشم مامان شما بفرما -

 :رو بستم افاق اومد سمت من و گفت  در

 مامانت بود ؟ -

 اره  -

من رفتم جلو و شونه رو ازش گرفتم و کرد شروع به شونه زدن موهاش شد  داشیگشت و پ یشونش م دنبال

 :کردم و گفتم  سیشروع به شونه زدن موهاش شدم موهاش رو گ

  نیاز ا نمیا -

 دستت درد نکنه  -

  میساعت ده حداقل اونجا باش يپاشو اماده شو برا -

 باشه  -

بعد که شونه من سشوار و رو برداشتم مشغول خشک کردن موهام شدم  دیپوش شویسرمه ا يشد و مانتو بلند

 :کردم بهشون ژل زدم افاق گفت 

 منم اماده شدم  -

 رو سرش کرده بود  دشیسف يرو با روسر دشیبهش کردم شلوار کتون سف نگاه

 ؟ یبرداشت زویدفترچه و همه چ -

 اره  -

  گهید میخب بر -

و گذاشتم  دمیافاق تخم مرغ کش يبرا زیم يپا میبودند ماهم رفت زیهمه سر م بایتقر نییافاق رفتم پا همراه

 جلوش
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 ادهیز ایارش -

  ستیبخور مهم ن -

وجه  نیبه بد تر میباهم بود یوقت شهیگرفت هم کیکوچ شهیکرد به خوردن لقمه هاشو برعکس هم شروع

سوار  میو رفت میکرد یو از همه خداحافظ میبلند شد میبعد که خورد.... ! تو جمع  یخورد ول یممکن غذا م

نشه چار ساعته  داریباهنگو کم کردم تا افاق  يساعت متوجه شدم افاق خوابه صدا میبعد ن میشد نیماش

 که مامان داده بود  یتهران رفتم به ادرس میدیرس

 افاق جان .... افاق  -

 چشماشو باز کرد اروم

 ؟ دمیخواب یمن ک -

  میدیپاشو رس ستیمهم ن -

 :به دورو برش نگاه کرد و گفت  کمی افاق

 کجاست ؟ نجایا -

  گهیخب مطب دکتره د! پاساژ  -

 باشه  -

  یمنش شیباال افاق رو نشوندم و رفتم پ میو رفت میشدم در رو قفل کرد ادهیشد منم پ ادهیپ

 سالم خانم  -

  دییسالم بفرما -

 داخل  میبر دیندارن اجازه بد ضیاگه مر میقبال با خانم دکتر صحبت کرد -

 شما ؟ -

  کامکار هستم -

 چند لحظه  -

 یکرد لبخند زدم همون موقع منش یداخل اتاق من به افاق نگاه کردم که کنجکتوانه داشت به من نگاه م رفت

 :برگشت و گفت 

  دییبفرما -
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همسن مامان نشسته بود صورت  بایخانم تقر هیداخل  میهم بلند شد و اومد سمت من همراهش رفت افاق

که توش به وجود  یراتیو افاق از تغ میذره نشست هیاستقبال کرد  یگرممهربون داشت از من و افاق هم به 

اونجا  میبا افاق رفت دادشد  یم ابونیافاق نوشت که سر خ يبرا شیازما هی يگفت خانم مهدو یاومده بود م

 یسمت مطب افاق با تعجب به زن میو دوباره رفت میرو گرفت جشیساعت نت کیرو داد و بعد از  شیافاق ازما

 ومدیم رونیکرد که از در اتاق ب یحامله نگاه م

 گهیافاق جان برو د -

 :کرد و گفت  شیازما ينگاه به برگه  هی يسر تکون داد و رفت داخل خانم مهدو افاق

 گم خانمتون باردار هستن  یم کیتبر -

 :گفت  هیو به افاق نگاه کردم که کپ کرده بود بعد چند ثان دمینفس راحت کش هی من

 ؟؟؟؟؟ یچ -

 :لبخند زد و گفت  هی يمهدو خانم

 که دوماهشه  يکوچولو دار هی یعنی -

کرد  یخندش گرفت به خانم دکتر نگاه کردم که داشت با صورت گرفته به برگه نگاه م هیبعد چند ثان افاق

 اومد داخل  یبود وقت شیصدا کرد که منش يبه اسم عسکر یتلفونو برداشت و خانم

 یاتاق بغل دیکن ییخانم کامکار رو راهنما يخانم عسکر -

 : افاق

 چرا ؟ -

 ؟ يقلب کوچولوتو بشنو يصدا يخوا یمگه نم -

 !چرا  -

 کامکار يدم دست دست اقا یم سمینو یم یتیتقو يسر هیشما برو اماده شو منم  گهیخب د -

 :کردم که گفت  یمن نگران داشتم به دکتر نگاه م رونیب رفت

مشکل خواهد داشت  مانیزا يهستن که برا ییخانم شما از جمله خانم ها یکامکار من واقعا متاسفم ول ياقا -

 یاز حال م کیترس کوچ هیبا  یهست وقت شونیا يخطرناك برا تیدو تا وضع شونیا نییو فشار پا یکم خون

 ! زوده و خطرناك  یلیخ لدو ماه او يبرا نایا!  گشونید يحالتت ها ایتمام مدت نگران هستن  ایرن 

 .... یعنی -
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دور  يا گهید زیو از هر چ یالوده ، سروصدا ، نگران ياز هوا دیبا یخوام نفوس بد بزنم ول یمن اصال نم دینیبب -

حساسه ممکنه  یلیخانم شما االن خ گهید زیچ هیانجام بدن و یتحت نظارت مرب دیرو هم با ییباشند ورزش ها

  دینکته توجه کن نینگران باشه به ا دیاگه شما سر غذا سرفه کن یحت

 نوشت و داد دست من يزیچ هیافاق  يدفترچه  تو

 ادینم شیپ یمشکل... انشاا دیکن هیدارو ها رو هم براشون ته نیا -

 :شد و گفت  بلند

 کنند  یاالن شک م دییبفرما -

 یرو م شیکه البته معن! افاق خطرناك بود  يبرا یچ یعنیتو شک بودم  رونیشدم وهمراش رفتم ب بلند

 بود  دهیافاق دراز کش يتو اتاق کنار میخواستم باور کنم رفت ینم یدونستم ول

 ! هیکوچولو چقدر نیا مینیخب خب بب -

 یداخلش وول م یاهیس زیچ هیکه  توریاومد تو مان يسبز ریتصو هیو دستگاه رو روشن کرد  لشیکنار وسا رفت

اومد تو  یتا فکر افاق م یکرد ول یفکر اون موضوع منو به بال بال زدن وادار م یحت! خورد بهتره بگم بچمون 

فکر  دیخند یخودش غرق بود و داشت از ته دل م يایشد افاق تو دن یذهنم ارم خطر تو ذهنم روشن خاموش م

 :رفت دکتر گفت  یاعصابم رژه م يافاق رو از دست بدم رو نکهیا

 یسع یکن یتحت نطارت اون ورزش م رهیگ یم یمرب هینداشته باش فقط به شوهرتم گفتم  تیصال فعالا -

 کن  زیپره ندازهیرو به خطر م تیکه سالمت يزیو از هرچ يکن خودتو گرم نگه دار

 .....کارا  نیمراقبتا ا نیا یاز دوستامم حامله بود ول یکیاخه خانم دکتر من  -

 داشته گهید یژگیو هیدوست شما  دیشا زمیکنه عز یفرق م طیشرا -

 دارم ؟ یژگیمگه من چه و -

 :گفتم  عیسر من

 !نه مهندس  يکه دکتر بود یرو شما بدون نایافاق جان قرار بود ا -

 : بحث عوض شه گفت  نکهیا يبرا دکتر

-  پس مامان کوچولومون مهندسه ... ا ! 

 :ادامه دادم  من

 !چرخونه  یم کشیشرکت رو رو انگشت کوچ هیخانم دکتر !  یاونم چه مهندس -
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 !پس خدا به شما کمک کنه  -

 نیسوار ماش نییپا میو رفت میتموم شده بود کمک افاق کردم تا بلند شه تشکر کرد یظاهرا همه چ میدیخند

 :من با خنده گفتم  میشد

 کوچولو داره  هیخب پس خانم من  -

 : دیپرس یجا نگاه داشتم افاق با نگران هیگذاشتم و راه افتادم  نیامیاهنگ بن دیفقط خند افاق

 ؟ يستادییچرا ا -

 :شه  یگفت افاق حساس م یکه م دمیموقع به حرف خانم دکتر رس همون

  رمیگ یم زایجور چ نیو ا وهیذره ابم هی زمیعز یچیه -

 ... باشه  -

 يدارو خونه بود رفتم و دارو ها هیگرفتم کنارش  زایچ يسر هیو  يشدم رفتم سوپر ادهیلبخند بهش زدم و پ هی

خواستم هرچه  یو سوار شدم و باالفاصله راه افتادم م نیرفتم سمت ماش لونیافاق رو گرفتم و گذاشتم تو نا

 :وحشت گفت  اجلومون بود ازش سبقت گرفتم که افاق ب کانیپ هیزودتر برسم شمال 

 ــــــااااااااااایارش -

 :داشتم گفتم  کنار نگه هی عیسر

 شد ؟ تیزی؟ چ یافاق خوب -

 زد  یداشت نفس نفس م افاق

 ...اصال ......  هوی.... دونم  ینم -

 ؟  یخوب! نشده که  ياروم باش خب ؟ حاال هم طور زمیباشه عز -

 خوبم ... اره  -

 زدم توشو ددادم دست افاق  یبرداشتم و ن وهیپشت ابم از

 ممنون  -

 ؟ يچه غم دار! خب ؟ بابا من رانندتم  اینگران نش گهید -

 به مامان زنگ زدم  عیساعت افاق خوابش برد سر کیو راه افتادم بعد  دیخند افاق

 الو  -

 ؟  ایارش.... سالم  -
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 بله مامان خودمم -

 ؟ یزن یاروم حرف م يپس چرا دار -

 افاق کنارمه خوابه  -

 اهان خب ؟ -

 ...مامان حدست درست بود افاق -

 !هاله دوست منه ها  نکهیدونم بابا مثل ا یم -

 ا بهتون گفت ؟ -

 خدا  يا! سمه براش ! دخترا  نیبه ا یاره فقط استرس وارد نکن -

 من قطع کنم دیدون یچشم پس اگه م -

 اره حواست رو جمع کن  -

 چشم  -

 الیگذشت رفتم و کنواختیتا شمال  دمیقطع کردم و به افاق نگاه کردم هنوز خواب بود نفس راحت کش تلفونو

شدم و رفتم کنارش و در رو براش باز کردم  ادهیبود پ دهیخواب نیریش یلیکنم خب خ داریاومد افاق رو ب یدلم نم

شد بردمش داخل مامان منو  یم داریب دمکر یقبال سرفه م!  دایشده بود جد نیسنگ یلیبغلش کردم خوابش خ

 :و گفت  دید

 شده ؟ یخدا مرگم بده چ -

 :گفتم  اروم

 خوابه  یچیه -

انداخته بود روش  دیپتو جد هیبود و  دهیپتو کش هیتخت  يرفت باال منم پشت سرش مامان رو عیسر مامانم

 :مامانم گفت  دمیافاق رو گذاشتم رو تخت و روش رو کش

 بود و بس  یدختر سخت نیا یکل زندگ رمیبم -

 ؟ دهیکش یمامان اخه افاق چه سخت -

 بکش برو برو خجالت  -

  انویجر نیا نیکن یمامان بس نم -

 شه  یدلم کباب م نمیب یدختر رو م نیهردفعه ا -
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 شه یم داریباشه مامان االن ب -

  ایگرد یسوم چهارم برم م يدار یدختر وربر م نیا ایارش -

 چرا ؟ -

 بس نبود ؟ شبی؟ د یشناسیپسرا رو نم نیا! محض ارا  -

 شه  یم داریاالن ب دییچشم شما بفرما -

روش موهاشو باز کردم  دمیعوض کردم و دوباره پتو رو کش یراحت يافاق رو با لباسا يلباسا رونیرفت ب مامان

شد  یباعث م نیبود و هم ادیز یلیباال قرصاش خ ارمیافاق رو ب يتا دارو ها نییو دورش پخش کردم و رفتم پا

شد دسته  یافاق سخت م يو برا ودما خراب ب لیفام يگفت ذات پسرا ینگرانش بشم مامان راست م شتریب

 ول هم نبود  یافاق طلبه نبود ول

 :هفتم  فصل

 ؟ ایزشت نشد ارش -

 گردن  یبرم گهی؟ اونا هم دوسه روز د ینه افاقم چه زشت -

  الیخ یب -

 رو برداشتم  فمیشدم و ک ادهیپ

 بده من ببرم  نهیسنگ فتیافاق اگه ک -

 توش دارم ؟ یجان مگه چ اینه ارش -

  امیباشه پس تو برو منم م -

شدم  یاالتیخورد فکر کردم خ مینیبه ب یاستامبل ياول بو يرو انداختم و رفتم داخل در وحله  دیباال کل رفتم

 همون موقع نرگس خانم اومد

 دیچرا زنگ نزد دیا خانم برگشت -

 واریمسخره از ترك د يزنا نی؟ مثل ا کم داشتم یچ گهیخورد د یاز خودم حالم بهم م دمیترس دنشیاز د کمی

 ! دمیترس یهم م

 ؟ دیبود نجایشما ا -

  دییایشام درست کنم امشب م امیبله اقا گفتن ب -

 اها ممنون  -
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فردا  نیشده بود حاال انگار حامله شدم چالغ شدم اصال هم ریجوگ یلیهم خ ایارش نیباال واقعا خستم بود ا رفتم

 ؟ انهیبخوره  دیبا يدرد هیبه  نیمدرك نازن نیاز چه قراره باالخره ا انیجر نمیپرسم بب یم نیاز نازن

 :اومد باال و گفت  ایرو عوض کردم ارش لباسم

  نییپا ای يخور یغذا م نجایبه به خانم فرزم ا -

  نییپا امیم -

  امیکنم م یپس تو برو منم لباسام رو عوض م زمیباشه عز -

 شیبود که هم زمان بند یتیتقو يفهمم اون چه قرصا یار غذا قرصام بود من نمکن نییلبخند زدم و رفتم پا هی

 ایارش ادیب ایتا ارش زیرفتم نشستم پشت م! و زود نداره که  رید گهیهست د یتیتقو! بود  قیدق زشیهم همه چ

 و کنارم نشست  نییاومد پا

 دستتون درد نکنهن نرگس خانم  -

 برم  ستین يکنم اگه کم و کسر یخواهش م -

 ممنون گهینه د -

مهم نبود  ياونقدر میزدیاگه هم م میزد یحرف نم ادیخانم رفت منم شروع کردم به خوردن موقع غذا ز نرگس

 :گفت  ایارش اطیخواستمبرم تو ح یبمونه خالصه بعد از غذا واقعا حوصلم سر رفته بودو م ادمیکه 

 کجا ؟ -

  دمیپوس گهیخوابم د یورم و مخ یچند روزه فقط م! که  ستیبابا زندون ن -

 دکتر گفت استراحت کامل  زمیعز -

 نگفتن ؟ میشم يخودش گفته چرا برا يدکتر برا -

 ...خود دکتره که بهت گفت  -

 راه برم  شتریمن ب دیگن با یکه همه م ییتا جا یبله گفت ول -

  گهی؟ خانمم برو استراحت کن د يرو از کجا اورد يلج باز ي هیروح نیافاق تو ا -

بود و  یبزرگ يجعبه اومد تو اتاق جعبه  هیساعت با  میبعد از ن ایاومد ارش یاکراه رفتم سمت اتاق خوابمم نم با

 : دمیپرس يبا کنجکاو دشیکش یداشت م

 ؟ هیچ نیا -

  ستیهم تو اتاق باشه بد ن یکیگفتم  ونیتلوز -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصداي افاق   –شیرین است  ياجبار یزندگ

wWw.98iA.Com ٩٤ 

 چش بود ؟ ینییخب مگه پا -

 اتاق باشه ؟ نیهم تو ا گهید یکیحاال بده ! ود گوش ب -

رو  ونیکرد تلوز یم شیکنه و بحث کردن فقط عصب یکنم کار خودشو م يبودم هرکار دهینگفتم فهم يزیچ

 :گوشه و گفت  هیگذاشت 

 هست  نمیا یاهان راست........... کنن  یوصلش م انیفردا صبح م -

 نگاه کردم  پدیمبهم به ا یداد بهم با حالت پدیا هی

 دلت خواست باهاش بکن  يدونم هر کار ی، چم ینیبب لمی، ف نترنتیا يبر یخواست -

 ممنون -

 ! ستین يزیخانمم چ يکه برا زایچ نیا! کنم  یخواهش م -

 !داد  یانتن نم یبود که گوش نیشمال ا یزنگ زدم بدبخت نیبه نازن عیسر رونیکه رفت ب ایارش

  يسالم ناز -

 در دسترس نبود ؟ تیچرا گوش! راه  مهیسالم خانم ن کیعل -

 کشمت  یم یبگ هیگم اگه به بق یم يزیچ هی نینازن نیگم بب یبهت م -

 شده ؟ یچ -

 حامله ام ..... من .....  نینازن -

 : دیکش غیج نینازن

 ؟؟؟ یتو چ -

  يدیکه شن یگوشم پاره شد همون -

  يتو حامله ا -

 بزرگترا  يبا اجازه  -

 ؟  يدیفهم یک -

 زد  یدکتره مشکوك م یشه ول یم يهفته ا هی -

 چرا ؟ -

 ورزش کنم یدونم گفت تحت نظارت مرب یداد چم یتیگفت استراحت کامل کنم قرص تقو یم -

 :گه  ینم يزیچ دمید



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیاصداي افاق   –شیرین است  ياجبار یزندگ

wWw.98iA.Com ٩٥ 

 الو  -

 خب ..... زهیها چ -

  یشبنم نگفت يرو گفت تو برا نایهم گهیخب د -

خوب سراغ  یمرب هیگه برات بهتره خب ؟خودم  یکارا رو کن راست م نیو همشبنم فرق داشت ت نیخب بب -

 ادیگم از شونزدهم ب یدارم م

 ؟! ایزن یتو هم مشکوك م -

 يزنم با یبعدا بهت زنگ م نیمن کجام مشکوکه ؟بب!  ایمـــــــــــــــن ؟ نه بابا خل شد -

 ي...با -

 نیاون از دکتره اونم از نازن ایبودن ؟ اون از ارش يروقطع کردم چرا همشون اونجور تلفون

پر شده حوصلم نشد  دمیکه د لمیمیروشن بود رفتم ت و ا شیفا يرو روشن کردم که خداروشکر وا تبلت

 هیخندم گرفت  سبوكیوقت بود که نرفته بودم ف یلیبود خ سبوكیاز ف شرشیبازشون کنم خصوصا که نصف ب

 یهفت ماه شیحاال ش یولبود که دوروزه نرفتم  نیا " سبوكیوقته نرفتم ف یلیخ "جمله  نیاز ا فمیتعر یزمان

 ! مدت آف بودم االن آن شدم  هیاز دوستام داشتم بهشون گفتم که  ییکه اونم ده تا اینودوهشت تیرفتم سا! بود 

 گشتم و خوابم برد  نترنتیتو ا یساعت کی

**** 

 الهام به خودم اومدم  يصدا با

 افاق جان ؟ -

  دیبله ببخش -

 چند لحطه حواسم پرت شد  دیدختر ؟ ببخش یکجا رفت -

 بار ده دفعه انجام بده باشه ؟ کیحرکت رو دوساعت  نیخدا ببخشه گفتم ا -

 چشم  -

  رمیمن م گهیخب د -

 ممنون الهام جون  یلیخ -

 کنم خدا حافظ  یخواهش م -

 خدا حافظ  -
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که نرگس خانم برام درست کرده بود  یواز اب پرتغال دمیکش قینفس عم هی رونیخانم که از در رفت ب الهام

جاش واقعا ناراحت  هی! شد پسران برتر از گل  یمود عالقم داشت شروع م الیسر ونیتلوز يخوردم رفتم باال پا

 الیخ یشده ب ادیز یلیبچه هم خ يحرکتازنه و  یگرفت متوجه شدم که قلبم داره تند تند م میکننده بود و گر

 نیخصوصا که نازن افتهیارزش اونو نداشت کهبچم به خطر ب لمیف هیشدم و کانال رو عوض کردم  لمیف يادامه 

زنگ  يکردم صدا یم اطیاحت دیبا شتریخودمو ناراحت کنم اون موقع ماه اخربود و ب دیگفت نبا یمرتب بهم م

بود که  يو در رو بازکردم دوروز نییرفتم پا اطیتبود با اح ایبود پس ارش شیبه ساعت کردم ش یاومد نگاه

 :گفت  اینرگس خانم بهخ اطر دخترش رفته بود شهرشون داراب در رو که باز کردم ارش

 سالم افاق من چه طوره ؟ -

 !افاق شما هم خوبه  -

 ؟ ییخانم خوشگله بابا -

 :و گفتم  دمیخند

 اونم خوبه باباش خوبه ؟ -

 وروجک خوب نباشه  نیا يبابا نیشه شما خوب باش یمگه م -

 !بابا خوان  زیتو کم زبون بر ایب -

 :با خنده اومد تو و گفت  ایارش

 رم یجا نم جیه ادیب ایدختر خانم به دن نیا یمن از االن تا وقت -

 ؟ ایوا ارش -

 وا بله ؟ -

 !چرا ؟؟؟ یکنم ول یبحث نم -

 داره ؟ یبیزنم باشه ع شیخوام پ یم -

 شه  یم یشرکت چ -

 خودم گذاشتم  يرو جا يریخوره ام یبرنم ییباشه به جا لیسالم طعط هیشرکت  -

 پس بگو ! اهان  -

 واقعا حرکت برام سخت شده بود  يچند ماهه اخر نیرفتم باال ا همراهش

  ایارش -
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 جانم -

 بچمون اسم بزارم ؟ يشه خودم برا یم -

 :اورد گفت  یکه کتشو در م یدرحال ایارش

 ؟ یچ -

 !ارزو  -

 !ارزو ؟؟ -

 اره  -

 حاال چرا ارزو ؟ -

 که سالم باشه  نهیبچه دختر باشه و حاال ارزوم ا نیارزوم بود ا نکهیا يبرا -

 ستادیدکمش ا نیدوم يرو ایارش يدستا

 شد ؟ یچ -

 قشنگه  یلیخوبه اره خ....  یچیه.. چیه........ ها ؟ - -

 :با ذوق گفتم  من

 ارزو ؟؟ میزار یپس اسمش رو م -

 ارزو  میزار یم زمیاره عز -

 

 :اخر  فصل

وارد ! عروسک گرفته بودم که روش نوشته بود ستاره  هیکنم  زشیخواستم سوپرا یرو انداختم و رفتم تو م دیکل

باال افاق افتاده بود رو  دمییزد دو یداشت منو صدا م دمیافاق رو از باال شن يناله  يخونه نشده بودم که صدا

 زد رفتم سمتش  یخورد مرتب منو صدا م یو تاب م چیو پ نیزم

 ؟ یافاق جان خوب..... افاق  -

 دهیلباسش مثل سارافون بودو پوش دمیکش رونیتونست جواب بده رفتم سمت کمدش و شالش رو ب ینم افاق

 یه مو راه افتادممرتب به افاق نگا نیاروم گذاشتمش تو ماش نییشال رو سرش کردم بلندش کردم و بردم پا

جز بوق  يبود و منم کار کیرافدرد داره طبق معمول چهاراه ستاد ت یلیکردم که صورتش زرد بود و معلوم بود خ
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اومدم و خودم رو رسوندم  رونیب کیاز تراف یبه هزار بدبخت دیکش یزدن بلد نبودم افاق همچنان داشت درد م

 :که برخوردم  يپپرستار نیکردم و بردم داخل به اول ادهیپ اطیافق رو با احت مارستانیب

 خانم من حامله.... خانم  -

 :با عجله گفت  پرستار

  دییایهمراه من ب -

ظربان افاق رو گرفت و  نیبرگشت نازن نیتخت پرستار رفت و با نازن يافاق رو گذاشتم رو یاتاق هیتو  رفتم

 :گفت 

برم  یافاق رو م عایمن سر نیرو انجام بد يحسابدار يشما کارا ایارشاقا ......  يداد یبه حرفم گوش م دیبا -

 اتاق عمل 

 رفتم که افاق صدام کرد  یم داشتم

 حرف بزنم.....  يآ...هات ....خوام با یم........  ایارش -

 :افاق رو گرفتم  يکرده  خی يدستا رونیو پرستار رفتند ب نینازن

 ؟ یجانم خانم -

 زنده بمونه دیارزو با....... شد .. یهرچ..... اگه ...... ایارش -

  افتهیتو ب يبرا یاتفاق چیه ستیخوام باشه ؟ قرار ن یرو بدون تو نم ایبچه که سهله دن نیافاق من ا -

 کیاعمالم دست خودم نبود مثل  يگرفت رفتم سمت حسابدار یم میموندم گر یم شتریچون اگه ب رونیب رفتم

 يبه مامان بابا یافاق اتاق عمله نشستم رو صندل دمیتموم شد فهم یکردم وقت یشده عمل م يزیربات برنامه ر

 یاصال نم نمیشد به س یم دهیوقت بود که رابطمون خوب شده بود قلبم داشت کوب یلیافاق هم زنگ زدم خ

افاق و  يساعت مامان بابا  کیبعد  گذشتیم يبلند شدم وراه افتادم زمان به کند ارمیتونستم طاقت ب

 :گفت  عیمامان افاق سر رونیبعد از دوساعت اومد ب نینبود نازن چکدوممونیدل تو دل ه دنیداداششش رس

 شد  یجان چ نینازن -

 :گرفت و گفت  شیگر نینازن

  هیهم افاق هم بچش حالشون بحران یرو کردم ول میمن سع -

حال بابا  ینبودم مامان افاق از حال رفت من سقوط کردم رو صندل ایتو اون دن گهیرو سرم خراب شد د ایانگاردن

بود  یمن و افاق وضع همشون بحران يارزو..... بچم ..... میزندگ.... از من نداشت زنم  یو داداش افاق دست کم
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همه وضعشون خراب بود بدون افاق برام  دندیافاق ههم دسنال به دست از راه رس يمدت دوستا کیبعد از

 نداشت  ییمعنا یدگزن

*** 

 نجایافاق چشماشو باز نکرده حال مامانش از همه بد تره دوستاش هر روز ا یروز چهارمه ارزو بهتر شده ول امروز

 چیه یسر جاش نبود نه من نه افاق نه زندگ زیچ چیهمچنان افسرده و نگران حال افاقه انگار ه نیبودند نازن

گم شده بود داشتم  میس یکل نیکه ب دمکر یو به افاق نگاه م I.C.U ي شهیتکه داده بودم به ش!  زیچ

که  یافاق رو ، ذوق کردناش ، ناز کردناش ، اون موقع گاهیگاه و ب يکردم لبخندا یخاطرات گذشته رو مرور م

فکرا بودم که افاق چشماشو  نیگذشت تو هم یاز جلوم م یینمایس لمیف کیهمش داشت مثل ... باهام لج بود 

کرد  یکردم روچشاش چشاش رو باز کرده بود و خسته به اطراف نگاه م زومشدم و  اریباز و بسته کرد هوش

 :گفتم  عیسر

 به هوش اومد..... افاق بهوش اومد ...... افاق -

داروشکر خ میسمت من پشت سرش باباش و دوستاش هممون داشت دییسرش رو باال گرفت و دو نیحس ریام

گشت  یبر م گهیپرستار د هیو  نیداشت با نازن قهیافاق جدا شد و رفت بعد ده دق ياز دوستا یکی میکرد یم

گفت و خودش اومد  پرستاربه  يزیکرد و چ نهیکرد افاق رو معا یم هیو گر دیخند یداشت م نیرفتند تو نازن

  رونیب

 حال افاق کامال خوبه  -

 : بابا

 نداره ؟ یمشکل گهید یعنی -

و سالممه و تا چند روز  حیخود بود االن افاق صح یکه اونم ب ادیبود که افاق به هوش ن نیماا ینه تنها نگران -

 تونه با بچش مرخص بشه  یم گهید

*** 

 تند تر  -

 و محکم تر هلش دادم که داد افاق در اومد دمیخند

 افته یاروم االن بچم م ایارش -

 اروم  ایکردم تند  ریوسط گ نیبابا من ا يا -
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 :با مزه گفت  يلحجه  هیهم با  ارزو

 !!!!بابا يا -

 :رفت سمت ارزو وگفت  افاق

 !پارکا  يایزارم ب ینم گهید ياگه تند بر -

 بابا..... نه -

 ! گهید رهیدخترمو؟ اروم م يکار دار یافاق چ -

 :با لحن بچه گونش گفت  ارزو

 ! رهیاره اروم م -

 :خندش گرفت و گفت  افاق

گن چه مادر  ینباشم م! گن نگران نباش  ی؟ نگران باشم م نیدر حقت کردم که شدم ا يمن چه بد ایخدا -

 ! یالیخ یب

 شه  یدرست م زیتو حرص نخور همه چ -

 ؟ يدقت کرد ایارش -

 ؟ یبه چ -

 نیریبوده و اجبارا ش يمن از اول اجبار یخوشبخت نبودم زندگ نقدریکردم ا یاگه من با تو ازدواج نم دیشا -

 شده

 !کامکار باشه خوشبخته  ایبا ارش یهر ک ستین میحال زایچ نیمن ا -

 !شه رو داد  یبه تو نم! بچه پرو  -

 !باشه  نیریش میخودمون مجبورش کرد یشروع شد ول يمن و افاق اجبار یگفت زندگ یم راست

 

  انیپا

 

 

 

 

  93 فروردین  : تایپ در نودهشتیا یینها انیپا
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  94فروردین : انتشار در سایت نودهشتیا 

 

  

  http://www.forum.98ia.com/member263512.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com    :ناظر 
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