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 خالصه رمان:

 نهیببکنه،  شسهیو با االن خودش مقا نهیبرگرده به عقب. گذشته خودشو بب یگاه دیانسان با

 لی؟! دلبد بوده، خوب شده ایعوض شده؟! خوب بوده، بد شده؟!  ایهست  یکه همون آدم قبل

 ز ماهاا یهست که بعض یزیچ قایدق نی! ا؟یالک ایبوده  یبوده؟! منطق یبد شدنش چ ایخوب 

 خوش نایبد! پا ایداستان. خوب  نیا یهاتیاز شخص یعض. مثله بمیکن کشدر میتونینم

 

**** 

و! بگ میاز جنس عشقمان بود. خودت برا یما است، روز انیحال م نیکه در ا یپل سنگ نی)ا

 سنگ؟!( ایتر است عشق سخت

. شودین چشمانم مکه مهما ستیزیچ نیآلود دخترکم اول. چهره خوابکنمیباز م چشم

 شومیم داریکه ب ی. بازهم مثل هر صبحشودیبا صورتم اخت م میهااز جنس مادرانه یخوشحال

 شومیور مفکار داکه به من داده است. به من و پوالد از  ییبایبابت دو گل ز کنمیخدا را شکر م

ا به تا مهر عشقم ر شومیو خم م برمیکوچکم فرو م یآروشا فیلط یموها وندر یو دست

 یاخنده ست. خوابالود تکاکه پر از لطافت حس مادر بودنم  یاـ ـوسهدخترکم بنشانم. ب یشانیپ

و  نمینشیم می. در جاخوابدیبالشتش م یو بر رو داردیبرم میبازو یو سرش را از رو کندیم

ق در غر یشابه آرو یکند. باز نگاه یاز من خداحافظ هایتا خستگ دهمیم مبه بدن یکش و قوس

 :میگویوار مو زمزمه زنمیرا از کنار گوشش کنار م شی. موهاکنمیخواب م

 گ بزن.زن یخواست یزیشرکت، چ رمیخوشگل مامان. من دارم م -

 :دیگویم یآلودخواب یصدا با

 توروخدا  ی. مامانیمرخص -

 .شهیم یچ نمیبب-

ان ل مهمکه چند سا یلبخند چالدارش را که از پوالد به ارث برده. بازهم زهرخند نمیبیم

  شومیبلند م میو از جا کشمیدخترکم م یام شده. پتو را روناخوانده چهره

 مادرانه عاشق بود  دی. بایعاشق بود. نه هر عاشق دیبا یگاه
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 یهاام راهتم دیا. امروز هم بشومیو وارد اتاق خودم م رومیم رونیآروشا ب یاتاق تمام صورت از

ه و در خان و درشت زیر یدهایکنم. سر زدن به دخترها، رفتن به شرکت، انجام خر یرا ط روزید

 با دخترها.  ینیآخر شب نش

 اند(شده یرفقط به خاطر وجود نداشتن تو تکرا یتکرار یرهایمس نینه. تمام ا ای ی)باور کن

 رونیرا ب امیرو از درون آن مانتو و شلوار ادا رومیکوتاه به سمت کمد م یاز دوش گرفتن بعد

والد از پهستم که نکند  نیسال هنوز هم نگران ا ۹باشد. اما بعد از  بیعج دی. شاکشدیم

را  میموها .ستین شتریباطل ب یالیخ دانمیم یکه خودم بهتر از هر کس رد؛یبگ یرادیپوششم ا

بروم  ه شرکتب نکهیقبل از ا شوم،یو سامسونت به دست از اتاق خارج م برمیدرون مقنعه فرو م

به  یاهت ضربو با پشت انگش ستمیایبزنم. پشت در اتاقش م وشایبه دختر بزرگترم، ن یسر دیبا

 .زنمیدر م

  "تق، تق. تق، تق"

 کندیگوشم را پر م فشیظر یصدا

 . دییبفرما -

که به  وشاستیخود ن خوردیم که به چشمم یزیچ نی. اولشومیام وارد اتاق ملبخند مادرانه با

ا ها و حرکاتت رشانهن. تو تک تک یپوالد وا ی. واکندیجا ملپ تابش را جابه یمتر یلیاندازه م

 .یادخترت جا گذاشته نیدرون ا

 کندیبه چشمانم نگاه م امیاز سکوت عصب متعجب

 ؟؟یکنینگام م یجور نیسالم مامان. چرا ا-

 رومیجلو م ظیغ با

! منم کنه؟یرو عوض م یجا کردن چجابه متریلیم هی نیا دختر، یشد وونهیسالم. د کیعل-

 تو. یوسواس نظم نیا یشدم پا وونهید

مادر با  کیکه  داندی. خودش مردیگیو با خنده در آغـ ـوشم م کندیرا چک م زشیم دوباره

به  رودیآرام آرام باال م می. لـ ـب هاگذاردیم یرا به فراموش زیحرکات فرزندش همه چ نیا

پر از آرامش است، برعکس آروشا که آدم را به  شهیدختر هم نی. وجود اشودیم لیلبخند تبد
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 رهیخ وشایرنگ خالص ن ی. به چشمان خاکسترکندیخودش مجبور م یدخترانگ یهاطنتیش

 یابـ ـوسه اشیشانیشهر. بر پ یهامانند دوده یاز پوالد. خاکستر گرید یانشانه همنی. اشومیم

 :میگویو بعد م زنمیم

  ؟یکار دار ییامروز جا-

 ترانه رو بهش برگردونم  یهاجزوه دینه فقط با-

 از شهرستان برگشتن؟ -

 آره -

 یزیآروشا صبحونه بذار. چ یفتنت برارش سالم برسون. قبل از انوادهباشه به خودشو و خ-

  ریحتما باهام تماس بگ یخواست

 چشم مامان -

 رش نکنم، مواظب خودت باش. خدافظ سفا گهیخب من برم. د-

 شماهم باش، خدافظ -

 یهاماز سال یلیس. بازهم گذارمیشکل شرکت م یارهیآرام پا به سالن دا یمحکم ول یهاقدم با

 کارمندان شرکت.

 خانم مشتاق  ریصبح بخ-

 سالم خانم مهندس -

 خانم  نیخوش اومد-

 پشت یهاسالم کردن نیا یتکان دادن و گفتن سالم دادم، گاه یمن جواب همه را با سر و

 یقاندام آا فیظر یمنش شدمیکه دفترم بود م یوارد اتاقک ی. وقتشوندیسرهم، باعث آزار م

 :گفتیدستش بود م ییهاپشت سرم وارد شد و همان طور که پرونده یفرخ

 دمتتون.م خدادن بفرست یفرخ یهارو آقاپرونده نیخانم مشتاق. ا -

 گفتم ییگذاشتم و با خوشرو زیم یرا رو سامسونتم

  زیم یرو دشونیممنون، لطفا بذار یلیخ -

 متانت گفت با
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 . با اجازه کنمیخواهش م -

پسر  رسام.ببرسام شوخ طبع مناسب است.  یدختر از همه لحاظ برا نیرفت. ا رونیاز اتاق ب و

رو عوض  ییها یزیها را به عقب برد و چگذشته شدیشوهر سابقم و. خواهرم است. کاش م

 یاراد یندلص یبر رو شود،یاز اعماق درد قلبم بلند م یآوردن گذشته آه ادی. با به کردیم

 افکارم را با پرونده مشغول کنم. کنمیم یسعو  نمینشیم

 

 *وشای*ن

 گذاشتم و رو کردم به ترانه. میرو به رو یعسل زیم یشربت را رو وانیل

 ! ؟یش رهچایب ادی! تو زرد از آب در نه؟یآدم قابل اعتماد یترانه، مطمئن-

 باال انداخت شیابروها جفت

 ه خانواده داره بهش اعتماد دارن. پسر یلیکه بابام و پدربزرگم خ گمینه دارم م -

 به اسم محمد. یبا شخص دهیکه واقعا وقت سر و سامان گرفتن ترانه رس ظاهرا

  شنیما عوض مبگم واال. آد یچ-

 راز کردمدام انداختم و همزمان با من ترانه هم بلند شد. دستم را به سمتش شونه یرا رو فمیک

 ت.اون وروجکو تو خونه تنها گذاش قهیدو دق شهینم برم گهیها ممنون، من دبابت جزوه -

 .میدیخند هردو

  کنمیخواهش م-

هر  یول رود،یمراست باال  واریبود، به قول معروف از د ترگوشیآروشا از وروجک هم باز الحق

نه رم. تراتش دابازهم خواهرم است و دوس زدیاعصابم راه رود و وسائلم را بهم بر یچقدرم که رو

 رهدوبا یاحافظکرده باشد. قبل از خد تیرا رعا اشیشگیکرد تا ادب هم یمن را تا دم در همراه

 گفتم تیمیصم پر از یبه سمتش برگشتم و با لحن

 . خدافظ نیبگو اومدم نبود به مامان و بابات سالم برسون -

 گفت یو با مهربان دیرا پشت کمرم کش دستش

 نا و آروشا رو برسون. خدافظ چشم توهم سالم خاله تم -
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نم چشما یوام بر رمقنعه یرا از رو نکمیع ،یزدم و بعد از او دور شدم. هوا هم که آفتاب یچشمک

 یردرم. پداده. مانند پد رییو آفتاب تابشش را تغ میشویم کینزد زییبه پا میکم دارگذاشتم. کم

تا  که یلیشد. به دل لیتندخو و سرد تبد یبه مرد یجد یمرد مهربان ول کیاز  شیسال پ ۹که 

 امروز مادرم از ما پنهانش کرده 

ا ردستم  گردد،یخوب م یلیهم خ هایاکسآفتاب کسب و کار ت نی. در استادمیا ابانیخ کنار

 بلند کردم  گذشتیکه از کنارم م یزرد دیپرا یبرا

  یتاکس-

 دیپرس شیبود با تن خسته صدا انسالیم یو راننده که مرد ستادیا میپا یجلو

  ؟یریکجا م -

 . یاند ولاعصاب شده یروزها ب نیها ابودم که راننده دهیاش جا خوردم، شنلحن خودمان از

  ؟یکنیچرا دست بلند م یخواینم یتاکس ؟یخانم. عالف کرد یآها-

 کردم و پر از شماتت گفتم یظیبود. اخم غل یعصب یکم لحنش

 دیبر دییبفرما یاهحاال هم اگه انقدر خست د،یآقا. لطفا احترام خودتونو نگه دار دیببخش -

  دیکن یاحترام یبه مردم ب دی! حق نداررانهیا نجایباشه ا ادتونیخونتون. 

افراد  نیابا  دیاب ی. ولکرده باشند زانیبه فکش آو یاانگار که وزنه شد،یراننده باز و بازتر م دهان

 رفتار کرد  طور نیا

 تر کردم ظیرا غل اخمم

 . دیبر دییبفرما -

م رد ز کنارا عیکه داشتم. هرچه بود سر یمحکم یاز تن صدا ای دیترس ظمیاز اخم غل دانمینم

 شدیم دایپ یتاکس کیرا کم داشتم. اگر  نیخودش را گم کرد. هم گرید یهانیماش انیشد و م

اگر هم  ای مداین ریگ یگذشت و تاکس قهیدق ۳ بای. تقرمیکردیردش م دیبه خاطر رفتار خودش با

. آروشا بکوبم یروایسرم را محکم به د خوادیدلم م یزندگ یهاتیموقع نیبود مسافر داشت. در ا

ه سمان نگاآشد و به  یآروشا وجودم غرق خوش ادیبا « چند؟ یتریل دیاس»آهان.  گفت؟؟؟یچه م

 کردم
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 نزده. شیکار کن زود برسم خونه تا اونجارو آت هیخدا حداقل  -

و  رمز کردت میکنار پا ینیماش اورمیب نییکه سرم را پا نیدردسرها، قبل از ا نیهم با ا امروز

 اش گفتراننده

 برسونمت؟  -

کردم  یاخم به او بکنم یتوجه نیکوچکتر نکهینفرت داشتم، بدون ا یلوت یلحن ها نیاز ا چقدر

ننده بار را نیا وترمز زد  میپا یدوباره جلو نیآن ماش دهینکش هیجلوتر رفتم. به ثان یو چند قدم

 و بعد گفت: دیخند

  النیسوار شو. منم م ایب -

 شیهاانهش دمیرا نگاه کردم که د نیگرد شده بود داخل ماش یکه از تعجب مانند توپ یچشمان با

موجان پسر ع نیادو حنجره. انگار که  النیم دیگویکه چرا آروشا بهش م فهممی. حاال ملرزدیم

م ز محکشدم و بعد ا نیسوار ماش یکردن سکته بدهد. با حالت عصب یقصد کرده منو با عصب

 .دمیبه سرش کوب امیدست فیدر با ک بستن

 شعور داشته باش  کمیزهرمار. -

 گفت. یخنده آخ نسبتا بلند با

 مارمولک  یآروشا یثر کرد. اخواهرت رو توهم ا یگر الیگودز یاه چته بابا؟! اون خو-

 وقت ی. حتشهیطور بود، هم نیهم شهیهم النی. مدمیبازهم همراهش خند تمیاوج عصبان در

 . کندیوادار م دنیاو بازهم تورا به خند یغصه داشته باش ایدن هیکه  ییها

 شد اشیداد و مشغول رانندگ انیرا پا اشخنده

 ! ؟ی! اصال کجا بود؟یرفتیخانم کجا م وشایخب. ن -

 ! ره؟یم شیدوستمو بدم. تو چه خبرا؟ درس و دانشگاه خوب پ یهاجزوه-

 پاسخم را داد یپر انرژ یکه به جاده بود و لحن ینگاه با

رو  سهسنای. مدرک لخوادیم یا چبعدش خد مینی. تا ببرهیم شیخوب پ زیآره فعال که همه چ -

محشر )به قول آروشا « به من کرد وبا خنده گفت ینگاه مین» شهیم یعال یگرفتم همه چ

 ! (شهیم
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 ت.همه محبوب اس شیاش پبچگانه یهاطنتی. آروشا، به خاطر شخندمیم بازهم

 نه؟؟ ایواب کنکور اومده ج-

 از افکارم دور شدم. النیسوال م با

 .ادیم گهیماه د کینه، -

  ؟یبه نظر خودت قبول-

 م.کاش قبول شم، حوصله دوباره خوندن ندار یهم آره هم نه. ول-

 .یه قبول شدبفهم یحال بشه وقت. تصور کن عمو چقدر خوشیشیمطمئنم م-

 ندهیو در آ رومیکه م یاها در مورد رشتهو ساعت مینشستیم گریافتادم که باهمد یزمان ادی. بابا

را  امیکه توانستم مدرک پزشک یروز گفتیم شهی. هممیزدیحرف م شومیماهر م یپزشک

د. م داردوست یلیدخترش هستم و خ نیچون من اول ردیگیباشکوه م یکل شهر را مهمان رمیبگ

وده ما خا. کنمیطور فکر نم نیسر حرفش است؟! من را همان قدر دوست دارد؟! ا نوزهمه یعنی

 من چه؟! 

پدرها  ندیگویام. آخر پدرم است. مشده زاریدرصد هم احساس نکردم ازش ب کیسال  ۹ نیا در

 ! کند؟یعشق اولش را فراموش م یهستند، کدام دختر شانیعشق دخترها نیاول

  وشاینخواستم ناراحتت کنم. به من نگاه کن. ن . باتوام، غلط کردم.وشاین-

 یست، حتشته ارا کنار جاده نگه دا نیماش النیم دمی. انقدر غرق افکار پدرم بودم که نفهمهه

به دستش و بعد به  یام. اول نگاهشانه یاش را بر رودست مردانه ینیحس سنگ دمینفهم

و به رچشمان نمناکم گرفت و به . نگاهش را از دیدستش را کش یخودش کردم که با تلنگر

 شد رهیخ شیرو

 .خوامیمعذرت م -

  ستین ی.. مشکلمش.. -

شه ز گوبا سماجت ا یدر سکوت خود فرو رفت. قطره اشک نیماش دیکش النیکه م یاز پوف بعد

 . ستیدستان سردم سقوط کرد. اما حاال وقت غصه خوردن ن یچشمم بر رو

 گوشم را پر کرد یغم آلود یصدا و با دیکش شیدرون موها یدست النیم
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نگار نش کردن ازن عمو و عمو رو پنهو نیب قتیجور حق هیتا االن. بزرگترا  دینفهم چکسیه -

 ننشویه بعالق وعشق  ادی یبه کنار. اما. وقت نایهم فاش بشه، همه ا گهیتا صد سال د ستیقرار ن

 .خورمیواقعا غصه م وفتمیم

 انداختم نییرا با درد پا سرم

 .ناینکردن اونا به خاله م یبابا و مامانم کار درست یخب. ول -

 بود حرفم را قطع کرد دیکه از او بع یحالت عصب با

گترا ربز ریهمش تقص عمو و زن عمو نبوده. اونا فقط عاشق هم شده بودن، ری. تقصوشایبسه ن -

اونم  ردن.ک نایم بوده که به خاطر کسب و کارشون عمو پوالد رو مجبور به ازدواج با زن عمو

 که سنشون کم بوده. یوقت

بزند  به خواهرش کلک تواندیخواهر چطور م کیرا بفهمم که  نیا خواهمی. االن فقط مدانمینم

ان مام تندسین یواقع یخواهرها نایبمالد؟! حاال هر چقدر هم که مامان و خاله م رهیو سرش را ش

 انیاله مش با خبعد از ازدواج یحت یعنیرا انجام دهد؟! بابا چطور؟!  یکار نیچطور حاضر شد چن

 ! ست؟یقعا چعشق وا نیعشق بوده؟! ا لشیها دل نیهمه ا یعنینتوانست مامان را فراموش کند؟! 

 رهیو خابه  یچشم ریبه آه بود من را متوجه خودش کرد. ز هیشب شتریکه ب النیم قیعم نفس

 شدم که با زهرخند به من نگاه کرد

 تو فکر. رهیم نهیغمبادتو جمع آروشا بب نیحاال ا -

 ش شد.و اسم آروشا روشن و خامو دنیدر دست سردم شروع کرد به لرز لمیموقع موبا همان

 میگویدر شاداب بودنش دارم م یکه سع یو با لحن کنمیحالل زاده، تماس را برقرار م

 اتنه تو خونه قهیدو دق -

 .بردیاش گوشم را تا مرز کر شدن مگانهمانند بچه غیج یصدا

حاال  .قهیاعتو پنج دقسشد دو  یول یاخونه گهیدو ساعت د یخانم. شما به من گفت یسالم آبج-

ود باش زناس. نظم و وقت نش یبه من بگو ب ی. هاریرو در ب بایبا نظم و ترت یواسه من ادا یه

. رمااااادا تریداره دختر تنها باشه ها؟! من رو خواهرم غ یها؟! لنگه ظهر چه معن ییبگو کجا

 خب بگو!  یگفتم؟؟ااا!! کجا یحرف بزنمت؟؟ اوخ خدا چ ای یزنیالو حرف م یهو
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 و با لحن بندمیم. چشمانم را کندینوع حرف زدن متنفر هستم اما بازهم تکرار م نیاز ا داندیم

 میگویم یحرص

 میایم نالی! االن با م؟یزنی. چقدر فک میاون زبون درازتو از کار بنداز خفه نش قهیقدو د -

 بازار شام. یخونه رو کرد نمیخونه، فقط بب

 وسط حرفم دیپر یخنده بلند با

و  و نوتال پسیه چتو را نیعشق و حال بب ادیبهش بگو ب ووووولیهست؟! ا النمیداداش م -

دون تاب گربود خدا. آها با تخمه آف ی. چگهید زیچ هیو. و  لیلواشک و پاست یو کل وهیآبم

 .ی. بوج بوج بادیایب دیریبگ

  گریرا قطع کرد، اصال اجازه حرف زدن را به من داد؟! آروشا است د تماس

 

 *آروشا*

 یعنیروشاس. آاسمم  ستین یالک گهی. بعله دوشایو ن النیگذاشتم واسه م یزیعجب سوپرا بهبه

 دمیخند هیبره، عال شیرو چک کردم که نقشه خوب پ زیهمه چ گهیبار د هیباهوش. 

  یزیمحشر واسه دوتا آدم محشر. عجب چ زیسوپرا هیواو  -

ها نشستم و پشت نرده پله عی. سردنیتو در فضا رو پر کرد، اوه فکر کنم رس دیچرخش کل یصدا

ادون و ش خندون النیو م شاویکه ن دمید کیاون طناب رو تو دستم گرفتم، از اون سوراخ کوچ

از  ،یشی. عجب نمادمی. طناب رو محکم کششهیشروع م شیاومدن داخل. خب خب. االن نما

و  نالیرو سر م زنیریمحشر دونه دونه م یهایرنگ یکل اون کاغذ رنگ دمید کهجام بلند شدم 

نده. خ ریزو زدم  دمیخلق کردما، دستامو بهم کوب یکیگاااد عجب صحنه رمانت ی. او ماوشاین

شون . نگاهلویا ولیا ولیبودن، ا رهیخ یرنگ یهاکهیمنگال شده بود و به ت نیاون دوتا که ع افهیق

ارن. وست درو د گهیکدوم اعتراف نکردن همد چیکه ه فی. حایگوگول یآخ عشقارو،کن دوتا مرغ 

. ارهیبدر  ییودوتا رو از حالت چشم گرد نیا یکی یخیرو ب زایچ نی. حاال ادونمیمن که م یول

 فتمکامال باز گ شینبا  ستادم،یرو به روشون ا ن،ییها رفتم پاو تند تند از پله دمیخند

 چطور بود؟؟  زیسالم، سوپرا -
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 گفت: دهیبر دهیخنده و بر ریزد ز یدر اومد و پق ییاز حالت چشم گردو النیم

 همش. کار. تو بود؟! هاهاهاهاها  -

 گفتم: یطونین شلح با

 بنده بود. صیبله بله کار شخص شخ -

 عد بنفشبل قرمز شد شدم. او مونیام پشرو نگاه کردم که از کرده وشایگرفتم و ن النیاز م چشم

در  یازجار بناهن یادی. اوخ اوخ فکر کنم زرفتیتوهم م شتری. هر لحظه اخماش بیبعد بادمجون

 خون خفه نهیبب نویا یشد و خفه خون گرفت، خو معلومه هرک وشایمتوجه ن النیآوردم. م

 زدم شخندی. به زور نیشیکن االن شَپَک م یکار هیآروشا  ی. وارهیگیم

 .ی. خسته نباش! خ؟یخوب ی. آبجآب -

 کوه آتش فشان منفجر شد نیع هوی

 ینه؟! اک زیجارو تم نیا خوادیم یبگم؟؟ حاال ک ی! آخه من به تو چ؟یختیبهم ر نجارویباز ا -

 ! ؟یکنیم شترشیمتنفرم تو ب ینظم یخدا دختر من از ب

 و با نییسرمو انداختم پا یکرد؟ با حالت مظلوم یجور نیخوشحالش کنم چرا ا خواستمیم

 گفتم: یآروم یصدا

 .کنمیم زیتم نجارویخودم ا -

ساکت  االن که تا النیم ش،ییینداره که نداره. ا اقتیل ایرفت سمت آشپزخونه، ب یعصب وشاین

 رسا و مهربونش گفت: یبود با صدا

 نجارویباهم ا ما،یاتا خرس گندهسه  ی. ناسالمتیحساس یادیتو ز وشایشده؟! ن یحاال مگه چ -

 . آرو دست بجنبون.میکنیم زیتم

مبل  یواز ر که االن داره کاغذارو النمیم یخودمون یرفتارا نیا وونهیکامل باز شد. د شمین

 .نیزم یرو زهیریم

 نچ نچ کرد چندبار

 .کیزیف یاضیر متیفرستادیکاش نم -

 شدم رهیخ النیو دست به کمر به م متعجب
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 چرا؟!  -

 گرفت یاتازه نفس

 قایقدمختصات  فردا حتما با یزیبر رو سرمون کاغذ سمونایطناب و ر نیاالن با ا یواال اگر بخوا -

 کنه  ریرو سرمون. خدا به خ یندازیبمب م

ع، اومد اوهو کردیوار غرغر مکه زمزمه یدر حال وشایبعد ن هیخنده. دو سه ثان ریحرفش زدم ز از

 خش کردمپ روبکیبابا مگه م یو دسته جارو. ا یو جارو برق یزکاریاومده. لباس تم زاتمیبا تجه

 شهیم شیزیچ هیخانم ماهم  یآبج نیا هارو آورده؟؟ عجباکننده زیتو خونه که انواع و اقسام تم

ا ببودم  نالیم یخدا منم جا یخنده. ا ریز میزد یو بعد پق مینگاه به هم کرد هیاول  النیمنو م

 ردمارو نگاه ک ییبا حالت چشم گردو وشای. نشدمیعاشقش م وشاین یایباز یقرت نیا

  عی. زود تند سرمیخوریر مبعد ناها دیکن زیتم دیچتونه شما دوتا؟! زود باش -

 داد یبهش سالم نظام سایمُل سیپل نیا نیع النیم

 ار شو کبله قربان. سرباز آروشا. دست به  -

 دمیکش غیسرباز خودشه. ج سرباز؟؟؟

 باالتر باشم مثال سرگرد. زیچ هی خوامیمن م -

 گفت یهم عصب وشاین

  نیلفتش ند گهیبسه د -

 ندهیوشمواد  دوساعت کل خونه رو با یکیسر  ش،ییشدم رفت. عصاب مصابم که نداره. ا خفه

دختر  شدیمن م یبه جا دیبا یکار زیخوبه تو تم النمی. ماشاال چه سرعت عمل ممیآبکش کرد

 خونه، خخخخ.

ر سه هاز  که وشاین یخوف بود ول میلیخ میدیترسناک د لمیف النیبا م میاز ناهار نشست بعد

شون و رفت خونه النیم نایسرش تو کوسن دستش بود. عجبببب، ساعت هشت ا قهیدو دق قهیدق

 که. مینشست یماهم منتظر مادر گرام

 "نگیز نگ،یز"
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 رفتم دمیکشیم غیقربون مامانم برم. همونطور که با ذوق ج یی. وادنیبعله مامان خانمم رس آها

 دمیخند ییالیشدم و گودز زونیو درو محکم باز کردم از گردنش آو

  یجونم. خسته نباش یسالم مامان -

 گفت: یبازم با لحن غرغر یکارام عادت کرده بود ول نیبه ا گهیکه د مامان

 اوشی. ولم کن بذار به نیرگ شدبز گهی! زشته د؟یزنیم غیهنوزم ج یسالت شد ول ۱۶دختر  -

 هم سالم کنم.

 

 *ی*راو

 تورو خدا. یی. باباادیبابا. نکن قلقلکم م-

 غرق کرد. رومندشیبازوان ن انیقهقهه مرد باال رفت و دخترکش را م یصدا

 خواهر بزرگترته. وشای. نیکن یبازم زبون دراز نمینب طونیدختر ش-

ار مرد به ک کوچکش را از او جدا کرد که هاج و واج یآمد و آروشا بهیغر یمرد انیم نیهم در

فتن رک گرتح یب یدر جان نداشت. مانند بت یو او انگار رمق کردیم هیبود. آروشا گر رهیخ

  دیدیدخترکش را م

 دیکش ادیفر بهیمرد غر آن

پس  تقاص دیبا پس ،یرو خراب کرد وشایآروشا و ن ی. تو زندگیدخترو ندار نیا اقتیتو ل -

 . تقاص یبد

بود که بر  یزیتنها چ شیپر صدا یهاشد. نفس داریاز خواب ب قراریب یبا نفس نفس و قلب مرد

در اتاق به  ریرنگ حر اهیپرده س. ناگاه پنجره اتاق باز شد انداختیم نیرنگ طن اهیاتاق س نیا

بود،  دهیرا با پشت دست گرفت. کابوس. کابوس د اشیشانیپ یپرواز در آمد. عرق سرد رو

فرستاد و  رونی. نفسش را با صدا بیبودند. روز زانشیعز یکه روز یکابوس از دست دادن کسان

هوا بود.  نیدتر از امرد سر نیوجود ا یصبح و سرد. ول شیگرگ و م یبه داخل بالکن رفت. هوا

شد  رهیخ یرنگش فرو برد و به آسمان یمشک نیشلوار ج بیزد و دستانش را در ج هیبه نرده تک

از فکر کردن به آن دو  یحت گری. داشینداشت. مانند زندگ دیاز طلوع خورش یاثر چیکه ه
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پدر  ش،یسال پ ۹! پوالد. درست است، مرد مهربان ست؟یمرد ک نیدخترش نفرت داشت. ا

که عشقش بود. از عالم و  ییروزگار. دلش گرفته بود، از خودش، از روزگار، از تمنا نیخطاکار ا

 نیرا هم مثله ا شیروزها خواستیگرفت، م قیعم یو کام ذاشتگ شیهالب انیم یگاریآدم س

 .یدیدود کند، با شعله ناام گارهایس

 بابا.-

 کردیاه منگران پدرش را نگ یسا با چشمانسمت صدا برگشت و پشت سرش را نگاه کرد. آتو به

 است. ستادهیسرد بالکن ا یهوا نیدر ا راهنیکه بدون پ

 اش را در بر گرفت.جسه زیانگشتانش گرفت و دختر ر نیرا ب گاریس پوالد

  ریدختر بابا. صبح بخ-

 دلخور گفت: یبا لحن آتوسا

 .یکشیم گاریس یسادی. تازه وایخوریبابا سرما م -

 خوبه  یلیبزرگترا خواسه -

 داره؟!  یبپرسم چه خوب شهیم-

 نه! -

 

 *آتوسا*

 دیخند یمکه ک . با آرنج زدم به پهلوشارهیکنم که انقدر حرص منو در م کاریاز دست بابا چ من

 گفت. یو آخ

 بچه؟!  یسر صبح یکله پاچه زد-

 کنارم مشت کردم دستامو

 کالس زبان دارم  می. زود باش برستمیمن بچه ن -

 و از پشت سرم دستاشو دور گردنم حلقه کرد دیکش یقیعم نفس

 آرشام؟  ایگفته؟  یزی! برسام چ؟یهست یشده عصب یباز چ -

 گفتم یمن مربوط به خودشه. با ناراحت یهایتمام ناراحت دیفهمیم کاش
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 ،یکنیخاموش م وتیگوش یوقت شمی! بابا من نگران م؟یوقت باشگاه بود ریتا د شبیچرا د -

 .یکنار بذار ویکه اون بوکس لعنت میمن منتظر روز

 دیخند

خودم.  اول شکمم بره بعد رمیجا مکه هر ارمیشکم بزرگ م هیدوستت  یبذارم کنار مثل بابا -

 خوبه؟!  یاون طور

 .دیـ ـوسو گونمو محکم و صدا دار ب دیگرفت از لحن حرف زدنش. اونم فرصتو مناسب د خندم

 .میایتا منم ب نییپا مقنعه رو بکش جلو برو-

 باش -

بودن  نرویب یه به خاطر کمکرفتم. بابا  رونیاز اتاق ب دمیکشیام رو جلو مکه مقنعه یحال در

که نصف سرش و گوشش  گهینم یزیتو درست کن چطور به آروشا چمقنعه یگیموهام م

ها آرشامو هپل نییاپ. بهینسبت به اون نداره؟! واقعا عج یااحساس پدرانه چیواقعا ه یعنی! داس؟یپ

  دادیپشتش به من بود و با دقت به شخص پشت خطش تذکر م که دمید

 خدافظ یکم و کسر باشه. اوک دینبا یزیچ-

 از پشت سر دستامو دور کمرش حلقه کردم دمیخند

 سالم داداش -

 دستاش گرفت نیخندش گرفت. به سمتم برگشت و صورتمو ب اونم

 کالس؟  یریسالم عروسک. م-

 آره.-

 زد چشمک

  یموفق باش -

 گفتم: ی. با لحن ناراحتستین یروزا واقع نیداداشم ا زیچ چینبود! ه یواقع

 ! ؟یگین نمم! به ؟یشدن. واسه چ یهات همه الکداداش. خنده ستین یواقع -

ون د و اشد. نگاهم به دستاش افتاد که مشت شده بو رهیازم گرفت و به پشت سرم خ نگاهشو

 ابروهاش. ظیاخم غل
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 مواظب خودت باش.-

داشمم. نگران دا یلی. خکنهیدرد و دل نم یچند وقته افسرده شده و با کس دونمیزود رفت. م و

 .ادیز یلیخ

 

 *ی*راو

 بار نه* نیا یول رمیمیتو م یگفته بودم ب"

 انگار نه  یول یعاشقم هست یبود گفته

 *ستیدوستت دارم به جز تکرار ن ییچه گو هر

 وار نه  یتکرار طوط نیبه ا رمیگ ینم خو

 مرا* یرانیم شیکه پابندت شوم از خو تا

 سربار نه  یدارم همدمت باشم ول دوست

 بمان* میتا باز هم گو یرفتن کرده ا قصد

 اصرار نه  یخواهش ول کنمیم گرید بار

 *یکشیم شمیگه باز پ یزنیمرا پس م گه

 "دستت داده ام نامش دل است افسار نه آنچه

حسن مخودش و  یاز صدا نیکه اتاقک ماش یجور خواند،یآهنگ م نیبود که همراه ا پوالد

با  ود ونشسته ب نهینداشت. فقط دست به سـ ـ یزدن کیحق ج چارهیپر بود و آتوسا ب یچاوش

 . کردیجاده را برانداز م یعصب ینگاه

 کرد کیبه گوشش نزدزد و سرش را  یآتوسا شده بود لبخند کج یکه متوجه کم حوصلگ پوالد

  یشیبابا. وا کن اون اخماتو زشت م وونهید -

 زد یپوزخند حرص درار آتوسا

  گاریس ایبوکس،  ای. یوفتیم متیعشق قد ادیکه همش  ییداره؟! تو یواست فرق -

را  . سرشآمدیگذشته خوشش نم دنیکش شیرفتار آتوسا را نداشت، هرگز از پ نیتوقع ا پوالد

 دیغر یو عصب دیرا در هم کش شیهاعقب برد و اخم 
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  نمتینب یجور  نیا ی! برگشتیبد عنق شد -

 و حرف حرف خودش بود.  دادیدستور م شهیهم گر،یبود د پوالد

 دن داشتکر هیگر یکه هوا ییرا نگه داشت و بدون نگاه کردن به آتوسا نیکانون زبان ماش کنار

 گفت

 ضمن.  در ام،یوقت م ریدنبالت من شب د ادیاون پسره )آرشام( م -

 توانستیم یماله چه کس شرمانهیمانع حرف زدنش شد، آن قهقهه ب یخنده بلند دختران یصدا

ا ر نیشسمت راست ما شانیاز خودش بودند. هر دو اتریح یباشد جز آروشا و دوستانش که ب

 تانداخ یاهکیت شدیکه از کنارشان رد م یخبر بود به پسر ینگاه کردند. آروشا که از اطرافش ب

 ! ؟یپکم دار کسیداداش س -

 که آنجا بودند متوجه شدند  یخودش و دوستانش چنان قهقهه زدند که همه کسان و

هر  والد کهپحواس پرت کردن  یبرا دانستینم گرفت،یرا محکم به دندان م شیلـ ـب ها آتوسا

ود، ب نیا دیرسیکه به ذهنش م یچه کار کند. تنها راه شدیسرخ و سرختر م تیلحظه از عصبان

 پوالد گذاشت یقو یهاشانه یدستانش را رو

 بابا. خدافظ  -

 ستادیا یسوسآروشا به طور نا مح پیشد و کنار اک ادهیپ نیسرعت ممکن از ماش نیعتریبا سر و

پشت  خبر یبو با چشم و ابرو به پشت سرشان اشاره کرد و وارد کانون شد، آروشا از همه جا 

د داد، وزخنپرا به  شیاز حد بازش جا شیو لبخند ب دیرا د نینگاه کرد که پوالد خشمگ سرش را

ز ااهش را نگ یلسردندارد، با د یکار شیهابا تمنا و بچه گریکه قسم خورده بود د فی. حالدو پو

 چارهیب یهاکیالست یگاز فشار داد که صدا یرا محکم رو شیدختر چموش قصه گرفت و پا

اطر کار خغرورش به  کردیاحساس م گذشت،یم هانیماش انیاز م یادیبلند شد. با سرعت ز

ند مان گریگان داعتراض رانند یگاز فشار داد که صدا یبر رو شتریرا ب شی. پاتآروشا له شده اس

د داشبر یر روب لشیموبا انیم نیاعتراضات متنفر بود. در هم نیکرد، از ا دادیدر گوشش ب یزنگ

 کرد.  دنیوع به لرزشر

 خدا لعنتت کنه.-
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 تماس را برقرار کرد تینگه داشت و با عصبان ابانیرا کنار خ نیماش

 ها؟!  -

 دیمادرش را از آن طرف خط شن یصدا هیاز چند ثان بعد

 شده؟! شیزیشده؟! آتوسا چ یسالم پسرم، چ -

 بو. دهیرا فهم نیتند رفته بود و ا یادیرا محکم فشار داد، ز شقهیشق

 گفت: یعصب یلحن آرامتر ول با

 بود. یمسئله کار هینشده،  شیزیمادر نه چ دیببخش -

 نشدن؟  یزیپوالد. مطمئن باشم چ-

 مادر من. کارتو بگو  گهیخب نشده د-

 یشوهم پدرکتشه، تشر هیاومدن. تازه امروزم. روز افتتاح هیآرشام از ترک یپسرم، مهمونا نیبب-

 . امروز رو به خاطر من از خطاهاش بگذر یاونجا باش دیبا

 یه جلوک یغرورش را کنار بگذارد؟! آن هم پوالد توانستیداد، م رونیرا با پوف ب نفسش

 پدرش. یحت کندیسر خم نم چکسیه

 !گن؟یم یمردم چ ی! اگه. اگه نرگه؟ید یریپسرم. م-

. درست است؟! رفتیم دیمفت مردم هم با یهااز حرف یریجلوگ یحفظ ظاهر برا یبرا یحت

 غ شود کالغ چهل کال کیتا  بافتندیباهم م یالک ثیفردا هزارتا حرف و حد رفتیاگر نم

 گفت آمدیکه از ته چاه در م ییصدا با

 باشه  -

 گرفت یرنگ شاد عیسر یلیگل بانو)مادرش( خ یصدا

 یار. اگه کادیوالدم مپ. عروس! ناینه اون پوالد خودخواه. م یپوالد. تو پسر من نیآفر ن،یآفر -

  میکار دار یکل زمیقطع کنم عز یندار

 نه مادر خدافظ -

 خدافظ -
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. ذاشتفرمان گ یداشبرد پرتاب کرد و سرش را بر رو یرا به رو لیاز قطع تماس موبا بعد

ودش عطر تلخ خ یکه پر از بو نیگرفته ماش یدر هوا دیکش یقیچشمانش را بست و نفس عم

 کردیم چشمش گذشتند. حس یآروشا از جلو یهایجلف باز یهاتمام صحنه گریبود. بار د

د؟! از ته بوگرف ادیکارهارا  نیا یآروشا ک ند،یرا با چشم خود بب زهایچ نیسخت است ا شیبرا

اره. آروشا، شر یمی. دوست صمدانستیخوب م یلیسؤال را خ نی! و ظاهرا جواب ا؟یچه کس

زد،  ادیفر و دیفرمان کوب یکه داشت ساعد دستانش را بر رو یسرش را بلند کرد با تمام قدرت

آدم  شهر و نیاز ا یچند روز یبرا خواستیدلش م یلشده است و یعصبان یاز چ دانستینم

 ممکن بود. ریدور باشد که غ شیها

. اگه کال داره.، چندتا اشخوادیدوباره م پیتا هیبگو فقط  یفرخ یبده به آقا الرویفا نیا-

 درست کن  نارویخودت ا یتونست

 تکان داد یسر یمنش

 چشم خانم مهندس. -

 .۶انداخت  اشیبه ساعت مچ یرفت. تمنا نگاه رونیاز اتاق ب و

 یور ینه، گوش ایست آروشا به خانه برگشته ا ندیتا بب گرفتیتماس م وشایبا ن دی. با۳۰ -

 خانه را گرفت.  یرا برداشت و شماره زشیم

 « . بوق. بوقبوق»

 الو -

  وشایسالم ن-

 بشاش شد شیصدا

  ؟یسالم مامان، خوب -

 ! ؟یممنون خوبم تو چطور-

 خوبم تازه از کتابخونه برگشتم. -

  ؟؟یخوبه. آرو چ-

 را به تمنا نداد.  یآن طرف خط خبر خوب سکوت
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  رسهیداد احتماال االن منجواب  یآم مامان. من باهاش تماس گرفتم ول-

 هم گذاشت یبر رو یرا عصب شیپلکها

اهاش خب، خودم ب لهی. خشهیتمام م ۳کالسشون ساعت  نی! آخررسه؟یاالن م یچ ینی -

 . خدافظ رمیگیتماس م

 باشه خدافظ -

 داشت. ونختر د نیکنترل کردن ا یبرا یراه گریآروشا را گرفت، د لیو با دقت شماره موبا عیسر

 بود  ازیمسائل االن ن نیچقدر حضور پوالد در ا

 الو. آروشا -

 جونم.  یسالم مامان-

 موقع؟!  نیتا ا یکوفت و سالم. کجا موند-

  نامیاشراره ی. من خونهزهیام. چ-

 . بدو نمیرو بده به مامانش بب یعه؟! گوش-

 که  ! واقعا؟یمامان. تو. تو به من اعتماد ندار-

 رو بده به مامانش!  یگفتم گوش-

 . مام-

 آروشا!!-

 شاپ.  ی! اومدم کاف؟یشد یخب باشه دروغ گفتم راض لهیخ-

 زد اشیشانیبا کف دست به پ تمنا

 ! ؟یبا ک -

 دوستام -

 شاپ؟!  یگو کدوم کافدنبالت ب امیاالن م نیخرابت کنن. هم خوانیبگو دشمنات که م-

 گفت: یبا دلخور آروشا

  یمامان -

 آرو بگو وگرنه به بابات. -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

21 
 

 و بلنداهم از  ی! پوالد؟! مگر بخارگفت؟یرا بست. چه داشت مرا تمام نکرده دهانش  حرف

 ! شد؟یم

 زد یپوزخند صدادار آروشا

 کیج کنمیم کاریدارم چ دیشما امروز که د یشوهر جنابعال نیشد مامان خانم؟! هم یها چ -

 ».....« شاپ  یکاف ای. بکنهینم یبه بعدم کار نینزد. از ا

چرا  نده بود.ممتد از آن طرف خط آمد. اما تمنا هنوز در بهت حرف خودش ما یهابوق یصدا و

 نتوانسته بود پوالد را فراموش کند؟!

اند تا بتو که از خانه فرار کرده بود شدیم یسال کیافتاد. در آن زمان  شیچند سال پ ادی

پوالد  دند.نشسته بو یدر جنگل شمال یدرخت ریز شانیرا با پوالد بسازد. هردو اشیزندگ

 دییرا بو شیدستانش را دور گردن تمنا حلقه کرد و موها

 خوشت اومد؟  نجایاز ا -

 دیخند تمنا

  م؟یایبازم ب شهی. مهیعال نجایا -

 من انجامش ندم؟  یبخوا یزیتو چ شهیمگه م-

 و آن را برداشت. دیرا کنار کفشش د یادهیبر شهیش کهیتمنا ت ناگهان

 !برهیدستت م نیتمنا؟! بذارش زم یکنیچکار م-

 یاجش به کف دست راست یرو قیعم یبا آن زخم ردیرا از دستش بگ شهیپوالد ش نکهیاز ا قبل

 گذاشت 

 اخ -

 تشر زد یظیهراسان کف دست تمنا را گرفت و با اخم غل پوالد

  ارمیهارو بجعبه کمک نیم از تو ماشبر نیبش جا نی. همنمیبب سای! وان؟یمگه نگفتم بذارش زم -

ت گرانش اسنپوالد انقدر  دیدیم نکهیدستان پوالد را گرفت و مانع از بلند شدنش شد، از ا تمنا

 دده باشزد که انگار سوزش دستش را فراموش کر یشخندین شدیقند در دلش آب م لویک لویک
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 نیا خواستمیم« ش نگاه کردبه کف دست»کارو کردم.  نیداشتم ا یلیدل هیمن خوبم. حتما  -

 ادمی وو هرجا داشته باشمش  شهیزخم رو انداختم که هم نیبشه. ا دانیعشقمون جاو یطور

  یبمونه تو عشقم بود

 ؟! نه نبوددازاپر الیاز حد خ شیب یدخترک کم نیبود، افکار ا رهیمات و مبهوت به تمنا خ پوالد

 .گهینگام نکن د یجور نیعه پوالد!! ا-

ش گرفت دست را از شهیتمنا بود، در جوابش ش ییایافکار رو نیعاشق ا شهیزد، هم یحیمل لبخند

الد جا ار پوکبار تمنا از  نیکرد که ا جادیا یدست چپش به همان اندازه و عمق زخم یو بر رو

 باال رفت. شیخورد و صدا

 خوره ب هیبخ دیبا مارستانیب میخدا از دست تو. پاشو بر ی! وا؟یکارو کرد نیچرا ا گهیااا!! تو د-

 شد رهیرنگ چشمان تمنا خ یآب یایبا همان نگاه مهربانش به در پوالد

 شهیهم ن نداره. تو عشقعشق تو همراه من نباشه؟! امکا یهمراه تو باشه ول شهیعشق من هم -

 س.پنجاه پنجا زیهمه چ

نه از خا یوزر کردیفکرش را نم یحت د،یدینم یخوشحال نیوقت خودش را غرق در ا چیه تمنا

ت و الد گرفگاه پوندر کنار پوالد. نگاهش را از  دیایب نجایفرار کند و به ا اشیپدر دوست داشتن

 پوالد گذاشت یهاشانه یدستانش را دور گردنش حلقه کرد و سرش را رو

 دوست دارم پوالد. -

 او را به خودش فشرد پوالد

 منم دوست دارم. -

 رهیخ شیلها پبه رد زخم سا شانیزمان هردو نیدو عاشق که در ا نیقلب ا وندیبود پ بایچه ز و

 بودند.

 به بغض نشسته گفت: ینگاهش را از زخم گرفت و با صدا تمنا

 چی. هشهیخاطرات هرگز از ذهن پاک نم یول شهیکه گذشته فراموش م یدیوقت نفهم چیه -

 وقت 

**** 
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 آن دو را به خودش فشرد.دستانش را دور گردن طناز و شراره حلقه کرد و  آروشا

 ها خدافظ بچه نمتونیبیم-

 لحنش گفت: یبه چشمانش زل زد و با لوندگ شراره

  هیکشش بده پسره فکر نکنه خبر کمیبهت گفتم.  ینره چ ادتی -

 دیخند

 باشه  -

 به پشت سر آروشا اشاره کرد طناز

 دختر  گهیمامانت اومد برو د -

  یباشه. با-

ه است د که قصد کردتمنا رفت. امروز از آن روزها بو نیکرد و به سمت ماش یاش اخمنقشه طبق

 ترشیرا ب شیها را باز کرد و بالفاصله از بستن در اخم نیبرج زهرمار باشد، در سمت شاگرد ماش

 اورا تا کجا ببرد خدا داند.  ادشیتخس بودن ز نیا د،یدر هم کش

 زد  یفداد و نه حر یمنتظر نگاهش کرد. نه سالم تمنا

 تمنا

 شما؟! نیسالم. خوب کیعل -

 به دماغش داد ینیچ آروشا

 هوووم  -

 . اکتفا کرده بود« هوم»دلش گرفته بود از حرف مادرش که عوض سالم کردن به  چقدر

 آروشا گذاشت فیدستان ظر یدستش را بر رو تمنا

 .خوامیبدت رو نم زنمیرو که م یحرف هی یقربونت برم مامان. من وقت -

 خواد ازهروقت ب نیباشم، شراره رو بب یجتماعامن دختر  یذاریاتفاقا چرا مامان خانم. تو نم-

بهش  یزیش هم چخانواده یکدوم از اعضا چی. هگردهیهر وقتم که بخواد برم رونیب رهیخونه م

 دخترا باشم. هیمثله بق خوامیمامان من م ،یذاریشما نم یول گنینم

 گفت: یبا ناور تمنا
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ت تا ساع نکهیا یعنی! ن؟یا یعنیبودن  ی! از نظر تو اجتماع؟یزنیکه م هییچه حرفا نیآرو؟؟!! ا -

 !؟یخوب و بد در ارتباط باش یبا همه آدما نکهیا یعنی! ؟یباش رونیبعد نصف شب ب ۱

 حرف مادرش را قطع کرد شهیاز هم تریعصب آروشا

 خونه  میصحبت کنم فقط بر خوامیمامان بسه. نم -

 طیرا. شکردیرا قطع نم یمؤدبش که حرف کس یو آروشا یرفتار نیدر بهت مانده بود، چن تمنا

 فرصت. نیدر اول کرد؛یبا عمو سهراب )پدر پوالد( صحبت م دی. بادید یاز بهران تریرا بهران

روز ت. امسهراب گذاشت و خودش هم کنار گل بانو نشس یروبه رو زیم یرا رو یچا ینیس تمنا

 درد و دل کند. شیروزها نیبا پدر و مادر ا یتا کم او بود

 دیکش یشروع حرفش آه یبرا

 تیخصاره از شدچرا آروشا دوست  دونمینداشتم، نم وشایبزرگ کردن ن یدردسرها رو برا نیا -

 دور بشه. شیاصل

 به چپ و راست تکان داد یبانو سر گل

 لید ذلخدا بگم اون پوال شه،یدخترم، منم نگرانشم. روز به روزم پوشش بدتر م یگیراست م -

، بود ییان بابم زیعز یآروشا دونستیدختر آورد. م نیجور به روز ا نیکنه که ا کارینشده رو چ

 شاهللیمادرشه ا یب

 دهن گل بانو گذاشت یبا وحشت دستش را جلو تمنا

ام گانه و سادهسات بچهاحسا یمن بود که نتونستم جلو ریتوروخدا. همش تقص دیمادرجون نگ -

 رو از خواهرم سلب کردم یو خوشبخت رمیرو بگ

 گفت: یو عصب اوردیبانو طاقت ن گل

ود. ب نایم ریمش تقصهبوده که تا االن هنوزم باهاته؟!  یاچجور احساسات بچگانه نیآخه ا -

 بمونه داریاون بود که نذاشت عشق شما دوتا پا ریهمش تقص

 نابود کردم. شوی. حق داشت، من زندگنای. مناینه مادر. م-

 به غبغب انداخت و پر از ابهت گفت: یکه تا االن ساکت بود باد سهراب
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به  کرد، یچگار تو نابود کردن نبود، کار تو عبادت بود. عشق و دنبالش رفتن عبادته. پوالد بک -

 همتونو نابود کرد یزندگ کیشک کوچ هیخاطر 

 دهد. رییگذشته را تغ تواندیکه چرا نم خوردیسکوت کرده بود. افسوس م ناتم

 گفت: یو با زار دیبه سر تمنا کش یبانو دست گل

روشا آن خودم با م. اصال من. میکنینباش ما حلش م یزیمادر قربونت بره. تو نگران چ یاله -

شده  ر عاقلبندازه. من نشد بزرگمهر که هست، آرو اونقد نیمنو زم یمحاله رو کنم،یصحبت م

 دونهیاز همه عواقب کارهارو م شتریکه بدونه پدربزرگش ب

 کردیم شان پوالد حرفش را باوربهم خوردن رابطه لیبا خودش فکر کرد که اگر همان اوا تمنا

 نیاز ا رشتیب را نایم یزندگ خواستینم گریحال هم د نیدر ا یمشکالت را نداشتند. ول نیاالن ا

 خراب کند

**** 

 و عاجزانه گفت: دیخواب شیبه پهلو آروشا

ه قهرم کا مامانم قرص خواب بخورم؟! اه. ب رزنایپ نیع دی! با؟یکنیم نی. چرا همچایخدا یوا-

 شیییییییا شم،یپ ادیبگم ب تونمینم

ز ج ماندیم داریموقع شب ب نیهم تا ا یبلند شد، مگر کس لشیموبا امکیپ یموقع صدا همان

از  شمانشکنار تختش برداشت. چ یعسل زیم یرا از رو لشیمتعجب موبا یدختر؟! با حالت نیا

 را با دقت خواند امیشده بودند و پ زیر لیموبا یشدت نور صفحه

 آبم  یچون من تو ینیمنو بب یاشکا یتونیبه آب گفت تو نم یماه»

 .یقلب من یتو رو احساس کنم چون تو تو یاشکا تونمیجواب داد اما من م آب

 «یدیهنوز نخواب زنمیم حدس

رد د. دافتا نیبرگشت که با کمر به زم شیو در جا دیکش یبلند نیخواندن اسم مخاطب ه با

 کمرش گذاشت.  یو دستش را رو دیچیدر بدنش پ یبد

 شانس. اه یخداااااا به خشک یآ-
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بخند کش آمدند و به ل شید. کم کم لـ ـب هاش رهیخ امکیتخت نشست و به پ یرو دوباره

 بپرد نییباال و پا خواستیم یشد. از خوشحال لیتبد یضیعر

 از دوق گفت: پر

 مه. اوهوتره بگم آرهم فرستاده، به یخوشگل امیبهش بگم؟! چه پ یخدا، حاال چ ی! واال؟یدان -

 کردن پیشروع کرد به تا عیسر

 «ایباهوش یلیآره خ» -

 آمد جوابش

 «گه؟ید می. ما دوستنمیبب شم،یدوستم باهوش باشه منم باهوش م نیبهتر یوقت» -

 «هکن یتدوباره باهات آش ستی! دل تو دلش ن؟یکه آره، امروز با طناز صحبت کرد معلومه»

 «رو گرفته گهینفر د هیچشمم  خوره،یطناز به درد من نم گهید نه،»

 کرد پیاز سر تعجب تا یبا اخم آروشا

 «دوست داره به خدا یلیکارو با طناز نکن، اون خ نی! ا؟یچ یعنی» -

 «ه نه؟احساسات دو طرفه باش دیجور روابط با نیدوست دارم، تو ا گهینفر د هیمن  یول»

 فکر کرد. یکم آروشا

با  خودش کهنیا ای! ؟یدوستت نداشته باشه چ شیخوایکه تو م یاگه اون یول یگیدرست م آره»

 «رل زده باشه؟ یکس

 یسکچون مطمئنم با  ستمین نمینگران ا اد؟یهست که از من خوشش ن ینظر خودت کس به»

 «و هنوز پاکه ستین

 در دلش گفت: آروشا

طنازو  یختر خوشبخت که جاد!! حاال اون یهست یگریچه ج یدونیکثافت خوبه خودتم م -

 باشه؟!  تونهیم یگرفته ک

 کرد پیتا عیسر

 «هیکاوهوع، حاال اون دختر خوشبخت » -
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س شده خاموش کرد. نفسش حب عیرا سر لشیباز شدن در اتاق امد و موبا یلحظه صدا کی در

 .داد هیبه چهارچوب تک نهیبود که تمنا در چهار چوب در قرار گرفت و دست به سـ ـ

 ! بره؟یخوابت نم-

رد به کروع شافتادند و  شیابروها نیب یانداخت، اخم کمرنگ نیینگفت و سرش را پا یزیچ آروشا

که  یدر آن حال با مادرش صحبت کند مخصوصا وقت خواستیچنگ زدن بالشتش. دلش نم

 . دادیم امیپ الیداشت به دان

بر  آرام ورا سبک و شمرده برداشت  شیو در اتاق را بست. قدم ها دیکش یقیهم نفس عم تمنا

 ید ولآروشا گذاشت که او پسش زشانه  یتخت آروشا در کنارش نشست. دستش را بر رو یرو

 کردیبه تخس بودن دخترش عادت کرده بود، نگاهش نگاه آروشا را دنبال م گریاو د

 نم. با دخترم درد و دل ک خوامیمن م یول یصحبت کن یخوایاگه تو نم -

 چیکه ه وشایه نو آزاد گذاشتنا ب دهیدادنات به من رس ریهم که دخترته، از تو فقط گ وشاین-

 کجا بوده.  یپرسیوقت ازش نم

ن که او یهم دخترمه ول وشاین یگیدرست م ره،یاجرا گماوه پس بگو دل خانم هنوزم سر اون -

 هست؟!  ست،ین داریموقعه ب نیا

 یپا یا بر رور. آرام سرش آمدیکوتاه م دیدفعه را با نیا دینداد، با خود فکر کرد شا یجواب آروشا

را رد  یمنطق یهاآروشا حرف دانستیلـ ـبش آمد، م یبر رو یتمنا گذاشت و تمنا لبخند

 شی. شروع کرد به آرام نـ ـوازش کردن موهاکندینم

 دیدرو  یشخص هیروز  هی. اما طونیو ش گوشیتو بود باز هیشب قایدختر بود همسن تو، دق هی -

که  دیشنیم کردیم فیتعر یکس یو رو کرد، هر وقت احساسش رو برا ریکه انگار دلش رو ز

اما  ه بود.چون اون شخص براش جز افراد ممنوع کرد،یرو باور نم هیعاشق شده. خودش حرف بق

 مد،ویوشش مخ یلیاز رفتار و حرکاتش خ شد،یم تریانگار که احساسش قو دیدیم نوهر وقت او

 بیجبراش ع یلیخ« زد یلبخند صدا دار». گرفتیخودش رو م شهیاز غرور و تکبرش که هم

رده ستشم بهش شک کدو نیتر. بهتراز قبل شده بود و حواس پرت تریدست و پا چلفت یبود ول

 دیازش پرس دیو با ترد اقتو ات دشیروز کش هیبود 
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 ! ؟ینکنه. واقعا. واقعا عاشقش شد -

دش ه خوبود. ب رهیدوستش خ یسوال، فقط به چشما نیمطرح شدن ا یخورده بود از ناگهان جا

ه ک یآدم هیکه عاشق شده، عاشق  کردیباور م دیچشمش پر از اشک شده بود، باکه اومد کاسه 

 تو سرنوشت خواهرش بوده نه سرنوشت خودش.

! خم شد اند، چقدر غرق افکارش بود؟شده صدایآروشا آرام و ب یهاتازه متوجه شد که نفس تمنا

ط منتظر بود انگار فق زد. به خواب رفته یاش لبخندچشمان بسته دنیاز د د،یچهره آروشا را د

 مادرش بود  یصدا دنیشن

و.  شیپهفته  یمارایب یهاپرونده نمیو ا دیمشتاق بزن ماریسر به ب هیگفتن که  یدکتر منصور-

 دکتر. حواستون به منه؟!  یآقا

 :فتگرده کبرگشت. هول  یواقع یایافتاد و به دن نیزم یخودکار از دست پوالد بر رو ناگهان

 زیم یرو دشیهان؟! بله بله بذار -

 زد و با ناز و ادا گفت یگرلبخند عـ ـشوه دیکه حال آشفته پوالد را د یمنش

  کمکتون کنما!! ! هوم؟! تونمیمن م ستیاگه حالتون خوب ن -

 جوابش را داد یاکنترل شده یبا نفرت نگاهش کرد و با صدا پوالد

 برو حوصله ندارم. ایب -

 داد اشینیبه ب ینیچ

 دکتر یچشم. آقا -

والد پ شد،یبهتر م شیبلد بود برا یوقت شناس یرفت، حداقل اگر کم رونیاز دفتر پوالد ب و

دن زدر  بدون یبردارد که همان موقع منش نیزم یو خم شد تا خودکارش را از رو دیکش یپوف

 گفت: یوارد شد و عصب

 .شونیاق شخصات دیهم کارتون داشتن گفتن بر یکسر یآقا یراست -

، دلش هم گذاشت یبر رو یاهیثان یکه پوالد چشمانش را برا دیدر را چنان محکم کوب و

ا هم رکار  نیاو ارزش ا یخودش خفه کند ول یرا با دستا یمنش نیاالن ا نیهم خواستیم

 نداشت
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 احمق-

 یشمن زیاز اتاق خارج شد، قبل از رد شدن از م دیبلند شد و با همان روپوش سف شیجا از

 دیغر یبرداشت و عصب زیخ دهیدخترک ترس یپاشنه برگشت و بر رو یکرد و بر رو یمکث

 رتاتو جمع کنگمشو خرت و پ نم،ینب نورایهم ا توهیسا یاالن به بعد حت نیاز هم -

نگاه کرد اما  اشیرا زد و به ساعت مچ ۵پاسخش وارد آسانسور شد و دکمه طبقه  دنیقبل شن و

از برد که در ک یبود؟! پوالد کالفه نچ ستادهیپشت آن در ا یچه کس ستاد،یا ۸آسانسور در طبقه 

 نیا یرابدلش  یفقط کم دیگرفت بود، شا یااون شخص انگار جان تازه دنیشد و پوالد با د

 دختر تنگ شده بود

اشان نهد در خاحرف پوال نیه آخرافتاد ک ادشیداخل برود،  ایبرگردد  دانستینم چارهیب یوشاین

و  دیشکسانسور ا درون آاو ر ییرویاما انگار که ن ند،یرا بب شیهاتمنا و بچه خواهدیبود که نم نیا

ر نظر د ار وشایسکوت کرده بودند، اما پوالد از گوشه چشم ن شانیدر دوباره بسته شد، هر دو

! کرد؟یار مچک نجایباعث شد کنجکاو شود او ا دیدیکه در دستش م ییهاگرفته بود، پرونده

 کرد یو اهم اوردیسوال. طاقت ن نیترمهم

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو. ا -

 کهنی! با اکرد؟یپوالد چه م اوردی! اگر اسم اتابک را مداد؟یم یاز شوک در آمد چه جواب وشاین

 خواستیاما نم دانستیماسم عمو اتابکش را ن دنیبد پوالد را نسبت به شن یهاواکنش لیدل

 گفت: نییبا همان سر پا وفتد،یب یاتفاق

 دوستم پزشکه، آره اون شیمدم پ. خب من. اومدم. اوخ -

مان کند، ه فرار و پرسشگر پوالد زینگاه ت ریبا عجله خارج شد تا از ز وشایو ن ستادیا آسانسور

 گفت: داشتیطور که تند تند قدم برم

 گذشت  ریبه خ -

رده است، اما بار کبزرگ  یسالگ ۱۰دروغ گفته بود، هر چه بود او را تا  وشاین دانستیپوالد م اما

 دشلند ببه احترامش  یکه منش ستادیا یعل یمنش زیزد و کنار م یالیخیخودش را به ب گرید

 دییسالم دکتر، بفرما-
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 حوصله گفت یب

 . یبه دکتر کسر -

 زد یپوالد لبخند دنیآمد، با د رونیباز شد و او ب یعل یموقع در اتاق شخص همان

 دیندار فیتشر یفتن جنابعالگ میسراغتونو گرفت میبود ما اومد یبه سالم دکتر جان. ک-

 رفت و گفت جلو

 رفته بود بگه ادشی هیاومدم اون منش هیساعت هی -

 فت:ام گکرد و آر تیدستش را پشت کمر پوالد گذاشت و او را به سمت آسانسور هدا یعل

 محرف مهم دار یت کلهم من باها میبزن ییغذا هیهم  میبر ای! باشه به؟یحاال شد منش -

 در مورد؟!-

 یفهمیم میبر ایب-

**** 

 و گفت: دیاش را نوشاز نوشابه یکم پوالد

 کن. فیتعر -

 متعجب نگاهش کرد یعل

 ! و؟یچ -

 گفت: یعل دیبگو یزیحبس کرد و تا خواست چ تینفسش را از عصبان پوالد

 نشو یآها خب عصب -

 ه. پوالدن ایها را به پوالد نشان دهد دوخت، هنوز هم دو دل بود که عکس لشیرا به موبا نگاهش

 شده بود گفت: یکه از سکوتش عصب

 دِ حرف بزن -

ه در ه چاکه از ت ییدوخت و با صدا زیفرو برد و نگاهش را به م شیدستش را درون موها یعل

 گفت: آمدیم

 در مورد دخترته -

 گرد شده گفت: یبا چشمان پوالد
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 ! ؟یآتوسا؟! اون چ -

 شد رهیپوالد خ یسرش را با تأسف تکان داد و به چشمان خاکستر یعل

فقط عکسارو  کنمینم فیتعر من نی. صحبتم در مورد آروشاس ببیهم دار گهیتو دوتا دختر د -

 خودت قضاوت کن نیبب

الد شم پوچ یمورد نظرش زد. صفحه را جلو یعکسها یکرد و رورا باز  لشیموبا یعجله گالر با

 گرفت

 نیهم بب اشویبعد ریبگ-

د، شچاله حس کرد قلبش م دیعکس را با دقت د یرا از او گرفت وقت لیموبا دیبا ترد پوالد

 ر آنداشت، د یاحساس گرما و خفگ یعرق کرده بودند. سردش شد ول یدستانش سرد شدند ول

 نشسته بود یدر آغـ ـوش پسر یپارک مکتین یکه بر رو یبود جز دختر دهیعکسا چه د

 ییدابا ص و زدندیاو نبود. چشمانش دو دو م یآروشا گریکه د ییشاجز آرو دی. چه ددیخندیم

 لرزان و گرفته گفت:

 . امکان ندارهام نیا -

 متأسف گفت: یبا لحن یعل

بودم تو ن قیگر من رفا. باور کن دمشید خودم یبگم امکان داره چون با چشما دیاتفاقا با -

 یهرکس نیکاراس، خودت بب نیدختر اهل ا نیا شدیباورم م شناختمینم یوآروشا رو از بچگ

مناس، ت ری. فکر نکن تقصکنهیفکر م یچ نهیتر ببافتضاح یپوشش افتضاح و رفتارا نیاونو با ا

 یتردخ نمیاهم خونه رو اداره کنه هم کار کنه هم حواسش به دخترا باشه.  تونهیاون که نم

 رو تجربه کنه یزیبرابر اصل خودته و دوست داره هر چ یمثله آروشا که کپ

**** 

 . پوالدشهیتند نرو بدتر م گم،یم یبهت چ نیپوالد. صبر کن بب-

د، شخارج  انمارستیب نگیپارکگاز گذاشت و از  یرا رو شیپا یعل یهاتوجه به صدا زدن بدون

 را متعجب کرد و او با هول گفت: رینگهبان پ نیماش یهاکیالست غیج یصدا

 جناب دکتر.  -
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 دیو با ترس پرس ینکرد رو کرد به عل یکه پوالد به او توجه دید یوقت

 افتاده؟ یواسه دکتر بزرگمهر اتفاق -

 گذاشت و خم شد شیزانوها ینفس نفس زنان دستش را رو یعل

 فقط دعا کن حاج مسلم -

 سد بر هچاریب یرا برداشت تا زودتر به داد آروشا چشییبرگشت و سو مارستانیبه ب دوباره

 زد ادیو فر دیفرمان کوب یکه نصف راه را رفته بود محکم رو پوالد

 آشغال یدختره ی. لعنتیلعنت -

 یانشیداد با آن چشمان به خون نشسته و رگ پ صیرا تشخ تشیعصبان شدیم یصد فرسخ از

 خواستیم آروشا. فقط دلش ایتمنا  ایلعنت بفرستد، به خودش  یبه ک دانستیورم کرده، نم

ودند بر آنجا دروشا که آتوسا و آ یبه کانون قهیبعد از پنج دق رد،یآن دختر را آن قدر بزند تا بم

ند. با کقفل  فراموش کرد در را یحت د،یرا کوب شد و محکم در ادهیپ نیو با حرص از ماش دیرس

 دنیا دب)مسئول(  یعجله وارد ساختمان کانون شد و به دفتر مسئول آنجا رفت که خانم خرم

 ستادیا عیو سر دیپوالد در آن حالت رنگ از رخسارش پر

 . دینیبش دییبزرگمهر شما حالتون خوبه؟! بفرما یآقا -

 زد ادیو فر دیکوب زیم یمحکم رو پوالد

 االن نی. همنییپا ادیزود بگو آروشا ب -

 و عقب رفت، با هول گفت: دیکش ینیه یخرم

 شده آخه.  یچ دیکن فیتعر دینیلطفا بش -

 زد: ادیفر بلندتر

 زودباش.  میآخه ماخه ندار -

 تلفن را برداشت و شماره کالس آروشا را گرفت یدست و پاچه گوش یخرم

 دیببخش ن،ییپا دشیبله بفرست-

دستش را درون  رفت،یقدم راست م کیقدم چپ و  کیو  دیکشیم یطوالن یهاهم نفس پوالد

 فرو برد و داد زد شیموها
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 یوا یوا یوا -

 وارد شد ضیعر یخوش و خرم و با لبخند آروشا

 شد منو.  یوا مهناز جون چ -

 زد یتمام ماند و پوزخند صدا دار مهیپوالد که شد حرفش ن متوجه

 ! ن؟ییپا ینو فرستادم نیواسه ا -

شد، دستانش مشت شده بود  رهیبهش خ هیباره به سمتش برگشت و چند ثان کی پوالد

 ش رفت ومنتظره به سمت ریحرکت غ کیپشت سرهم و کوتاه شده بود. با  شینفسها د،یلرزیم

والد پ یراافتاد اما ب نیزم یو بر رو دیکش یفیخف غیمبهوت زد که ج یمحکم به آروشا یلیس

 دیغر آرام یول یبلندش کرد و عصب نیزم یرا در مشتش گرفت. از رو اشقهیبس نبود و 

 یکنیهم م یادیز یکه غلطا -

 یکانت پوالد او را .نستدایرفتار پوالد را نم نیا لیدل یبود، حت رهیباز به او خ مهین یبا دهان آروشا

 ادیمحکم داد و دوباره فر

 ! ؟یعوض شعوریب یالل شد -

 گفت: یاکنترل شده یو با صدا اوردیطاقت ن گرید یخرم

 ! د؟یکنیچکار م دیبزرگمهر دار یآقا -

 یتر بزند ولمرا محک یبعد یلیدستش را باال برد تا س یبدون توجه به بال بال کردن خرم پوالد

ص آن شخ دنیو پشت سر خودش گذاشت.، با د دیکش رونیآروشا را از چنگش ب گرید یدست

 ماند رهیشد و به او خ تریعصب

 اتابک را گرفت یبه هق هق افتاد و بازو آروشا

 عمو اتابک، اون منو زد -

 با نفرت چشمانش را به چشمان پوالد دوخت اتابک

ن کن و خودتو درموبر ایب کهیها؟مرت شیبکش یخواستیالبد م گفتینم یزیبه من چ یاگه عل -

 یشیتر م وونهیروز به روز د

 دیاش غرقفل شده یهادندان نیپسش زد و از ب پوالد
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 ستیگمشو کنار، به تو مربوط ن -

 گفت: زیآم دیاجازه نداد که دست پوالد به آروشا برسد و تهد اتابک

 چارهیب نیحرصتو سر ا میآدم حرف بزن یمثله بچه نیبش کنمیدستت بهش بخوره خوردش م -

 رسهیماالن مادرش  دشیلطفا آروشا رو ببر. خانم میرسینکن به مسئله اونم بعد م یخال

 نهیـ ـستخت  برد، پوالد با کف دستانش رونیرا ازدفتر ب انیگر یتکان داد و آروشا یسر یخرم

 اتابک زد و داد زد

 !؟یبه تو چه مربوطه؟! نکنه تو باباش-

 پوالد را گرفت قهی اتابک

که با  یتف به ذاتت تو بود !؟یدواسش بو یتوهم پدر خوب یفکر کرد یول ستمینه من باباش ن -

 یکرد یسرنوشت همه باز

 دیکش ادیفر شتریو ب دیکش رونیرا از حصار دست اتابک ب اشقهی پوالد

 یاریخوبو در ب یآدما یادا ستیببند دهنتو، الزم ن-

 کجاس؟! دخترم کو؟!-

د؟! ده بودنبر کرماند، چرا او را خ رهیوارد دفتر شد که پوالد متعجب به او خ یپشت سر عل تمنا

 هیرگبا  وگرفت  فشیپوالد را در دستان ظر راهنیپ یعصب دیو اتابک را د یتمنا که سکوت عل

 گفت

 ! ؟یکرد کاریدخترمو چ نمی! بگو بب؟یکرد کارشیچ -

 آرام گفت: ینشاند. با لحن یصندل یرا گرفت و او را بر رو شیهاشانه اتابک

 نشده یزیآروم باش چ -

بار  به ییوارس نیمشکلش آروشا بود که چن نیاالن بزرگتر یبود ول رهیپوالد با نفرت به آنها خ و

 شیز جااو ا دنیدوارد شد و تمنا به محض  یلرزان و به کمک خرم ییهاآورده بود آروشا با قدم

 بلند شد و اورا محکم در آغـ ـوش گرفت

 صورتتو نمیمامان! بب رمیبم یاله -

 پر از اشک پوزخند زد و به پوالد اشاره کرد یبا چشمان آروشا
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من  چته؟ گهیبهش بگه تو د سین یکیاز اولش هرکول بود،  نیهمچ گه،یکار عشق سابقتونه د -

 دوس پسر داشتم به تو چه

 گفت یرا گرفت ول شیجلو یبه سمتش هجوم برد که عل پوالد

 شو به من چه مربوطه؟! من باباتم احمقخفه -

 یعل

 گهیپوالد بسه د -

 آتش نزند شیهاپوالد را با حرف شتریدهان آروشا گذاشت تا ب یدستش را رو تمنا

 یر روش را بآروشا باز به هق هق افتاد و سر د،یدیخطر را رفع شده م یدلش آشوب بود ول در

 شانه تمنا فشار داد

 میساده داشت یستدو هینکردم فقط  یمامان به خدا من کار اشتباه -

 کمرش را نـ ـوازش کرد تمنا

 قربونت برم  دونمیم -

 رفتند نییها پادست روناک را گرفت و هردو باهم از پله یبا نگران آتوسا

 گهیافتاده دلم بهم م یاتفاق هیبه خدا مطمئنم  -

 در آرام کردنش داشت یسع روناک

 باشه یبد زیچ دینگران نباش نبا -

 ! شهیبد که گرفتار م یسراغ کارا رهیهمش م وونهید یآروشا نیخب ا-

 و روناک دست آتوسا را گرفت ستادندیدر دفتر ا دم

 بود تو خونسرد باش، خدافظ یزیچ -

 خدافظ-

 آنجا بودند یبا عجله وارد دفتر شد که فقط پوالد و عل آتوسا

اه ارم اشتبآره قبول د ،یصورتشو داغون کرد ی! زد؟یخودتو کنترل کن قهیدو دق یتونینم-

 سر خوده نامردته ریز شترشیب یکرده ول

 و متعجب گفت: یعصب یبا حالت پوالد
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 ؟یک نمی! اشناسه؟یمنه که انقدر خنگه طرفشو نم ریمنه که اون دوست پسر داره؟! تقص ریتقص -

 ! دیپسر جمش الیدان

 گفت: یفیخف یبا صدا آتوسا

 بابا!  -

ا در رن پدرش ه االکه تا ب ییبه آتوسا ندیچه بگو دانستندیبه آتوسا نگاه کردند، نم یو عل پوالد

 بود.هول کرده به سمتش رفت و کنارش نشست دهیند یآشفتگ نیا

 شده؟!  یبابا چ -

 بازوانش گرفت انیاو را در م پوالد

 بابا یچیه -

 دلش گفت درد

 تفاوته ایدن هیتو و آروشا  نیبگم که ب یچ -

 روشا چهار آب نیدست آتوسا را گرفت و باهم بلند شدند، آتوسا طاقت نداشت تا بفهمد ا پوالد

 کرده است یکار

 یرو کرد به عل پوالد

 خدافظ نمت،یبیفردا م -

 بر خواست و بعد از من من کردن گفت: شیاز جا عیسر یعل

 ! ؟یکنیم کاریبا آروشا چ -

 نفسش را حبس کرد پوالد

ز اگفت؟! بلده  یخودش چ یدیدبکنه. مگه ن خوادیکه دلش م یهر غلط بره به جهنم، بذار -

 خودش مراقبت کنه

***** 

 *آتوسا*

 ۱۲ ادهیکرده که باز بابا تا االن تو باشگاه مونده،  یدوباره دختره چه غلط ستیخدا معلوم ن یوا

روز که آروشا اومد  هی یول میهم بود یدوستا نیافتادم. من، آروشا، روناک و طناز بهتر مونیسالگ
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 درسشوگذاشته بود و فرم م رونیش بکل موهاش رو از مقنعه گهیمدرسه کامال عوض شده بود، د

چه وضع  نیا دمیمتعجب ازش پرس مش،یدید یوقت میتعجب کرد یلیتنگ تنگ کرده بود. خ

دست باشه تا پسرا واسه به  یدختر عوض هی خوادیگفت که م یدر کمال ناباور دنه؟یلباس پوش

که با  دمیآروشا نبود. چند روز بعد فهم نیا د،یچسب نیآوردنش سر و دست بشکونن فکم به زم

 دختر کالسمون در ارتباطه، رفتم به بابا گفتم که اونم جواب سر باال داد نیرشراره بدت

 ستین یاون دختر خوب ریازش فاصله بگ -

 بابا اونم دخترته-

 ستین-

 گهید ماه بعد هی ،کایعمه پوران آمر شیشدم، مامان جون و آقاجونم رفته بودن پ دیبابا هم ناام از

 ها سرش داد زدمهمه بچه یکه جلو یآروشا و حرفاش واقعا زننده شده بود جور یرفتارا

 .یآروشا به خدا اگه دوباره عوض نش -

 شیحمردل  خاله تمنا که از گفتمیبود م الیخیبابا که ب گفتمیبگم، م یچ دونستمینم

 بگه. یزیبهش چ تونستینم

 شت بازمکه گذ دو سال بعد شد،یکه روز به روز بدتر م یوقت کردمیبا آروشا چکار م دیبا گهید

ه برو  ییزایچ هی که شراره داشت دمیشن یبا اون شراره. به طور اتفاق میکالس افتاد هی یباهم تو

 .گفتیآروشا م

 گهید زینه چ نیدوست ش نیخوایآرو. به خدا فقط م گهینباش د لومتریانقدر صفر ک-

 در موردم؟!  کنهیفکر م یبابام چ ره،یبفهمه. آبروم م ینه شراره، اگه کس یوا-

بابات به  نکهیاز ا دیبا ،یتو آزاد نیبولت کرد؟! ب یسالگ ۸که تو  یکدوم بابا؟! همون کثافت-

 ! ؟یدار یبزرگ ازیچه امت یدونیم ،یاستفاده کن ستیفکرت ن

 بازم. اون. اون ی. ولیول-

 دوستت نداره بفهم خره گهیاون د ؟یاون چ-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

38 
 

ه دم شراربو دهیکامال نفهم ه،یگر ریکاسه چشم آروشا شد پر اشک و زد ز هیثان هیدر عرض  ادمهی

ر س اریاخت یآروشا رو نداشتم، ب یاشکا دنیطاقت د یمجبورش کنه ول یبه چه غلط خوادیم

 دمیشراره داد کش

ما  یبکنن؟! فکر کرد خوانیکه م یهمه مثله خودت مشکل دارن؟! که هر غلط یفکر کرد -

 یذاریم! ؟ینی! آروشا تو چت شده همش گوش به حرف ام؟ی! آبرو ندارم؟یمثله تو خانواده ندار

 ! ؟یکنه تو ساکت باش نیانقدر راحت به بابا توه

و از دستاش یتصورتش بود، وق یحرکت موند و فقط دستاش رو یب د،یآروشا نلرز یهاشونه گهید

به د و روشاز جاش بلند  یعصب رهیجلو اشکاشو بگ کنهیم یداره سع دمیصورتش برداشت د یرو

 روم قرار گرفت و با نفرت نگام کرد

 شراره کنمی که فکر مکردنش به اون بابات ناراحت باشم ها؟! حاال نیبه خاطر توه دیچرا با -

 هیندسال چ نیم ابشم، تو تما دهیجاها کش نیبه ا ذاشتیپوالد اگه به فکرم بود نم گه،یست مرا

 نه، گهیاما د دم،یبهم بگه آروشا حالت چطوره؟! من فقط نگاه سردشو د ادیبار شد ب هیبار فقط 

 وفتهیردن بتا به غلط ک شمیتر ماز افتضاحم افتضاح گهیبابام بابام کردم د یبسه هرچ

آدم  به پاک بودنشم یکه حت یدختر نیهمچ هیمعصوم ما شده  یبود باور کنم آروشا سخت

ولش محکم تو گوشش زدم. ا یلیس هیشد فقط دستم باال رفت و  یچ دمینفهم کنه،یشک م

 گفتم: یابعدش با لحن کنترل شده یخودمم تعجب کردم ول

امان مو به آقاجون و کارات نیمطمئن باش گزارش تمام ا یدلت خواست بکن، ول یتو هر غلط -

 هی نمویادگبا اسم خانو ذارهیآقاجون نم ینداشته باشه ول تیبابا کار دیشا رسونم،یجون م

 یانجام بد یزشت یکارا نیهمچ

اشو اخم و ستادیبار پشت آروشا ا نیبود، شراره ا رهیصورتش بود و مبهوت بهم خ یرو دستش

 توهم دیکش

 بده شویلیکنه، توهم جواب س رتیدختره تحق نیآروشا نذار ا -

 شد رهیپوزخند زد و به چشمام خ آروشا
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 خوامیمن گهیبه عالوه د دارم،یمن دست از کارام بر نم یکن یبمونه، هرکار ادتیآتوسا خانم  -

 میرب! جمع کن یخوریمن نم ژیو به پرست یهست یابا تو در ارتباط باشم، آخه تو دختر ساده

 شراره 

ا شب ت تونستمیبابا، نم مارستانیبه راننده گفتم بره ب گشتمیکه داشتم به خونه بر م یوقت

انسور از آس عی. سرکنهیم یکه آروشا داره چه اشتباه زدمیحتما باهاش حرف م دیتحمل کنم با

 وارد اتاق بابا شدم یرفتم و بدون سالم کردن به منش رونیب

 بابا! -

 . دارو عوارض نیا دینیبب-

 ود فقطکارم چقدر زشت ب نیا کردمیفکر نم یشدن، حت رهیمتعجب به من خ مارشیو ب بابا

 جلو رفتم

 باهات حرف بزنم واجبه دیبابا با -

بود،  کمرم و همون طور که دستش پشت ستادیمن ا یکرد و روبه رو یعذر خواه مارشیاز ب بابا

 کرد تیهدا رونیمنو به ب

 ایگفتم ب یوقت رونیبرو ب ،یکرد یکار زشت -

 هیواجبه فکر کن مثله مرگو زندگ گمیبابا دارم م-

 آورد و اخم کرد رونیکرد و سرشو ب رونیاز اتاق ب منو

 حرفو چندبار بزنم هی ادیخوشم نم -

 پرت کردم یمنش زیکنار م یصندل یرو فمویحرص خوردم و ک یلیدرو قفل کرد، خ و

 خدا یا -

 ارمیآروم باش بذار برات آب ب زمیعز-

 بابا نگاه کردم یمنش به

 ینه مرس -

اق از ات رمایب قهیبگم، بعد از چند دق راهیو زمان بد و ب نیبه زم خواستیلحظه فقط دلم م اون

 اومد که منم با سرعت وارد شدم و درو بستم رونیبابا ب
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 رفت میشد چارهیبابا. بابا ب-

 دیدرهم کش یاخم کردیهاشو جمع مکه پرونده بابا

 داخل نگفتم؟ ایگفتم ب یوقت گفتم -

 حرص گفتم: با

 بابا -

 شده؟ یچ نمیخعله خب بگو بب-

ز دست اکن داره  یکار هی که شاخ در آوردم، بابا تورو خدا زدیم ییحرفا هیخدا  یآروشا، وا-

 رهیم

 گفت یعصب یانداخت و با صدا زیم یرو هاروپرونده

 اشویگند کار یاومد گهید کباریش؟! آتوسا با اون دختره در ارتباط نبا گهیمگه هزاربار نگفتم د -

 . یکرد فیمن تعر شیپ

 بار تو عمرم حرفشو قطع کردم نیاول یبرا

تو  کنهیم بیغر بیعج یس، انقدر حرفاسر اون شراره ریشده، همشم ز وونهید گمیدارم م-

 ! ؟یستیشما واقعا نگرانش ن یعنیشده،  گهیآدم د هیگوشش که آروشا 

 و جفت ابروهاشو باال داد ستادیبه کمر ا دست

 بزرگه رو خورد کهیخونه روده کوچ میزود باش بر ستم،ین -

 یکیروشا آ یا باباشک کردم نکنه واقع یابود! لحظه یعاد ریبابا غ یالیخیشدم، واقعا ب تریعصب

 گنینم نایو ا سگهید

 شیاله آراس ۳۰زن  هیکه مثله  ب،یدختر عج نیبه ا لیاون روز تا به االن آروشا شده تبد از

دختر  روشا از اونآ ادیم ادمی یوقت زنه،یم یترزننده یو حرفا پوشهیزننده م یلباسا کنه،یم

 اله تمنبه حال بابا، آروشا و خا خورم،یدختر واقعا افسوس م نیشده به ا لیمعصوم تبد

 ۱۲ کنم،یاتاقم م یواریبه ساعت د ینگاه

 ابا و اون برسام اعصاب خورد کن از باشگاه برنگشتنو هنوز ب ۳۵ -

 کمرم شکست سایداد دستت؟! پسر صاف وا ارویاون کوفت زهرمار یک-
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 دمیست مانند برسام رو از پشت اتاقم شنـ ـم یصدا

 خوب بود هاهاها  یخعل دیزدیم کمیباباجووون شماهم  -

 یوراز  ره،ایاب متو اون باشگاه شـ ـر یک دونمیدوباره مـ ـشروب خورده اومده خونه، من نم ایب

م از برسا دمیه دکرفتم  رونیگذاشتم. در اتاقو باز کردم و ب زمیم یتختم بلند شدم و کتابم رو رو

با  وسرشابا ببسته و لبخند مضحک،  یبا چشما گهینامفهوم م یزایچ هیشده  زونیگردن بابا آو

 تأسف تکون داد

 ال اال. د راه برو یباشم ول نیا زونیسن و سال آو نیتو ا دیمن با -

 فتمشونه آزاد برسامو گر ریو ز س، به کمکشون رفتمعذاب همه عیبرسام که ما نیدست ا از

 غرغر گفتم: با

 خاک بر سرت، لندهور حداقل جلو بابا خجالت بکش یعنی -

 گهید یجا هیبابا نه، انگار فقط جسمش درحال حرکت بود و ذهنش  یول دیفقط خند برسام

 لبخند کج و کوله زد هیو  ستادیا زادیآدم نیع میستادیتخت برسام که ا یپا

 .نیدیزحمت ک... کش ریشب بخ... بخ -

 تلپ افتاد رو تخت منم گفتم بعدشم

 وونهید -

س الهر دوسپس هیدر آورد، انگار که برسام  شرتشوییکردن جاش شد و سو میهم مشغول تنظ بابا

 دمیمتعجب از بابا پرس

 س؟! ها، مگه بچهسالشه ۲۳ نیبابا ا -

 جوابمو داد دیکشیهمون طور که پتو رو روش م ستادیا صاف

 به مراقبت دارن ازیهنوز ن کنیها هر چقدرم بزرگ شن واسه پدر و مادرشون کوچبچه -

  یگفت نویا یکرد یبد کار بابا

 ! وشا؟ین ؟یآروشا چ یبه مراقبت داره ول ازیس نکه خرس گنده نیا-

  گفتمیم دیبا ینداشت ول ویحرف نیحرکت شد، انتظار همچ یب

 چپ زد یبه کوچه عل خودشو

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

42 
 

 یسرحال باش دیگردش با میریبرو بخواب فردا صبح م -

  باب-

 فقط برو سیه-

 ه بابا؟اتاقم. باش ایتو بخوابم هوم؟! ب شیپ دیشا برهیبابا خوابم نم-

 چرت و پرت گفتن ممنوع، برو یباشه ول-

**** 

 *ی*راو

 یجد یرد، پدمثله پوالد دار یپدر نکهیپوالد گذاشت، خوشحال بود از ا یبازو یرا بر رو سرش

 دهدیبروز م میمستق ریرا غ اشیو مغرور که مهربان

 به سقف گفت: رهیخ یآتوسا کرد و با نگاه یدستش را درون موها پوالد

 ! یکنینم دمیآره؟ ناام یمونیآتوسا، تو دختر خوب من م -

 متعجب به پوالد نگاه کرد آتوسا

 مونمیمعلومه که م ؟یگیم یدار یبابا چ -

ا بست، رشمانش چفرستاد و آتوسا  نییپا دییتا یبدون نگاه کردن به او سرش را به نشانه پوالد

فقط دلش  د،یفهمیبغضش را نم لیکه پدرش بود خودش هم دل یبغض مرد مغرور دیند

شان ها از پدربچه دینگو گرید کند،ینم هیمرد گر دیبه خودش نگو گریشود، د یخال خواستیم

 و به رفت نییاز گوشه چشمش پا ی. اما باز قطره اشکنندیاشکش را بب یقتو شوندیسرد م

و  دیبا حرص دستش را گوشه چشمش کش ختنینفرت داشت از اشک ر د،یرس شقهیشق

 فتـ ـوش گرفت و با بغض گغرق در خواب را در آغ یآتوسا

اش بازم که با تمام خطاه به آروشا وشا،یبه ن یآتوسا حت کنمی! بهت افتخار میتو دختر من -

  بشه، مطمئنم دهیبد کش یبه جاها ذارهیدلش پاکه، مطمئن اون خودش نم

 را فشرد شیدسته عصا سهراب

 کرد؟ کاریپوالد؟ اون چ -

 کرد یاهم یعل
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 لیلد ست،یاکنش پوالد ناصال و هیجاش دو روزه خوب شد اما قض یزد ول یلیخب آقا بهش س -

و بعد  رهیگیم میتصم یطرف پوالده که فقط آن هیآروشاس  یشما کارا شیاومدن من پ

 نیا اصال خورهیآروشا رو م یهم تمنا خانم که هر بار گول حرفا گهیطرف د هی شه،یم مونیپش

م، اگه نبود شما شیبه جان مادرم اگه مثله دختر خودم نبود االن پ شد،یم گریباز دیدختر با

  دیباهاش حرف بزن شتریب کمی شهیم

رود ببلند شود و  خواستیم گرفت،یدلش آتش م شتریسهراب ب زدیم یکه عل یهر حرف با

 کی یه ولچ یعنیبا پسر  یدوست یتا بفهم شودیگرفته م اراتتیتمام اخت دیآروشا و بگو شیپ

 ین علز رفتافکر کردن ، بعد  یقبل از هرکار گر،یپوالد و سهراب بود د نیبزرگ ب اریفرق بس

 ریصهمه تق از شتریپوالد ب کردیهر طور که نگاه م ابدیب یاتا چاره کردیفکر م ایقضا نیفقط به ا

 زد نیبه زم یاضربه شیداشت. با عصا

  طونیش اهیلعنت بر دل س -

 تلفن را برداشت و با عجله شماره پوالد را گرفت یگوش

 «بوق بوق بوق»

 یالو حاج-

 میروشن کن فمونویشرکت تا تکل ایسالم پاشو ب-

 دیرا درهم کش شیسهراب جا خورده بود اخم ها یکه از لحن تند و عصب پوالد

 حاج سهراب؟ یفیچه تکل -

 زد تشر

 پوالد!  -

 اومدم-

که چه نان  گفتیمدام با خود م دیچرخیسهراب در دستش م حیتماس را قطع کرد، تسب و

رکت وارد ش والدپ یبعد از گذر زمان ندیرا بب زهایچ نیا دیدر دهان اوالدش گذاشته که با یحروم

 برخاستند شانیشد و با ورود او همه از جا

 دکتر یسالم آقا-
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 جناب بزرگمهر متونیدید میحال شدخوش-

 ستادیشرکت ا یمنش زیتکان دادن پشت م یاز سر بعد

 دییداخل، بفرما دیبر نیاومد یگفتن وقت سییبزرگمهر، ر یسالم آقا-

 فرستاد نییسرش را به پا پوالد

 هوم-

 بحث کردیم ینیب شیبه در زد و بعد وارد شد پ یااز وارد شدن با پشت انگشت ضربه قبل

 کردیطور رفتار م نیدر راه است چون سهراب قبل از انفجار ا یوحشتناک

 سالم-

 سالم پدر نمونه  کمیو عل-

 کرد یسهراب نشست نچ یروبه رو یصندل یرو

 آب بخور وانیل هیباال  رهیفشارت م ؟یشده حاج یچ -

ته ازش گرف یکه دوس پسر داره، عشقت که حق زندگ بشه؟ دخترت یچ یخواستیم گهید-

 ؟یانقدر احمق برگشت یکجا رفت ؟ینشده، پوالد کجا رفت یچیشده نه ه

 در دل گفت پوالد

 نجایتا ا دهیهمه راه کش نیمنو ا نیپس واسه ا -

 فوت کرد رونیبه ب یرا عصب نفسش

 ؟یدار دوس پسر یکنم؟ پاشم برم دست بکشم رو سرش بگم دخترم غلط کرد کاریخب چ -

 به نایهمه ا نگفت که از صدتا فحشم بدتر بود تم ییزایچ هیآدمش کنم  تیانسان یخواستم از رو

 حواسش به دخترش باشه  شتریب کمیخاطر تمناس، بهتره 

 زد ادیفر تریبلند شد و عصب شیاز جا سهراب

ودته از وج یآروشا قسمت یناسالمت ،یبگم تو پسرم شهیپوالد شرمم م رتتیغ یخاک بر سر ب -

 ! ؟یالیخیاون وقت تو انقدر نسبت بهش ب

 ستادیسهراب ا یروبلند شد و روبه شیهم از جا پوالد
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 خوامیتم برن به درک مگف ستن،یبرام مهم ن گهیگفتم. گفتم که اونا د شیسال پ ۹همون  -

 تمام ن،یدرستش کنه خودتون خوادیم یبسازم، پس اگه کس نایبا م مویزندگ

 زد یوار پوزخندافسوس سهراب

 طر توعه خوده! همش به خاشه؟یم دهیبد کش یداره به کارا یواسه خاطر ک یکنیفکر م -

آدم  اگه مثله تونهیپدرو واسش پر کنه؟ نم هی یجا تونهیتمنا م ایمن  یپست فطرتت، فکر کرد

ا چون آروش چارهیبدبخت. ب. شدیحداقل به خاطر احترام به توهم انقدر عوض نم یباال سرش بود

 چارهیدختره ب ،یشینگرانش م یک نهیبب خوادی. مکنهیداره که داره باهات لج م وستتهنوزم د

 وشاس؟! آر نیا نیپوالد چشماتو باز کن بب ایبه خودت ب زنه،یهنوزم واسه برگشتنت بال بال م

رونش ش انداخت و دلرز بر جانقلب پوالد را مچاله کرد،  یالحظه« هنوزم دوستت داره» یهاواژه

 کوتاه یاهیفقط. ثان یسوزاند ول یرا با سرد

 آرامتر کرد یلحنش را کم پوالد

جهنم  م آتوسا، بهدختر دارم اون هیمن فقط  گمینخواستمش، قبال گفتم بازم م گهیمن د یول -

 نیاستبحث مسخره خو نیا دنیکش شیبه بعدم اگه دوباره با پ نیکه آروشا عوض شده از ا

 آخر  میبه س زنمیم گهید دیرو به من بچسبون وشایآروشا و ن

ر مانع گذ دارقیعا یرهاوایرفت، بازهم خوب بود که د رونیاز دفتر کار سهراب ب یبدون خدافظ و

  شدیم رونیامواج صدا به ب

  هشیهم ینابود شد برا شینبود! سالها پ ینشست، پوالد برگشتن یصندل یبر رو سهراب

د پوال یمسئولش بود وقت یچه کس شد؟یکوچکش چه م یآروشا ندهیدلش آشوب بود، آ در

 !گذشت؟یانقدر راحت از او م

 گذاشت اشنهیسـ ـ یرا بررو دستش

 به توعه دمیام یخدا همه -

 تلفن را برداشت و شماره آروشا را گرفت یگوش

لش رو و زایچ نیحاال ا ،یازم نگرفت یاحوال هیسه روزه  یبد یلیسالم آقاجون اووم خ یوا-

 ؟یحالتون خوبه؟مامان گل
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 خوبم باباجان، خوبم -

 پدربزرگش هول کرد یتن گرفته صدا دنیبا شن آروشا

 آقاجون! شما شما -

 ؟یندار ینگران نشو، عصر کار سین یزیچ-

 ! ؟یچ یمامان گل یشده؟ وا یچ شماینه آقاجون دارم نگران م-

 باهات دارم یشرکت کار واجب اینرو عصر بدخترجان تند -

 امیچشم م-

 رو برسون خداحافظ وشایسالم مادرت و ن نیآفر-

 چشم خدافظ -

 گذاشت زیم یرا رو لشیموبا آروشا

 دییاوه اوه گاوم زا -

 متعجب نگاهش کرد الیدان

 چرا؟!  -

 هیبزنه حتما خبر حرف یطور نیآقاجونم بود، هر وقت مثل االن ا-

 ما زندهرا بفهمد حت الیش با دانرابطه هیکه اگر سهراب هم قض کردیو مدام فکر م داشت دلهره

 چیه االن خورد، تا به یدستانش تکان کوتاه یبر رو الیدست دان یبا حس گرم شودیبه گور م

 شد هریبه اعماق چشمان آروشا خ الیبدون اجازه گرفتن به او دست نزده بود. دان یپسر

 شهیتر مجذاب یلیچشمات خ یشینگران م یوقت یدونیم -

 دیباچرا ن دیشنیوالد مپ ینفر به جا کیجمله را از  نیها ابعد از سال نکهیمتعجب بود از ا آروشا

 پدرش را پر کند؟ یخال یجا الیبا دان

 زد یادهیخشک شخندیو ن دیکش رونیب الیسرد و لرزانش را از حصار دست دان دستان

 یمرس -

گذشته که آن روز  یشد به سمت هفته دهیناخودآگاه ذهنش کش د،یاش را چشاز قهوه یکم

ناراحت  ایخوشحال باشد و  دانستیزد، در آن لحظه نم یلیبه او س یچشم خرم یپوالد جلو
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 دندیفهمیهمه م گریآنکه د یبرا شیاز آنکه پوالد هنوز هم نگرانش بود و ناراحت شیخوش حال

 بعد از بحثشان پوالد گفت ینکرده اما وقت که ییکه چه کارها

 ومدهیبه شما ن میبکن اصال به من چه؟ خوب یبکن یخوایم یهر غلط-

 سرد شدن آروشا شتریب یبود برا یخالص ریت

 ها؟بچه گذرهیخوش م-

ض ماله ز بغاپر  یصدا نیمواظب بودند ا شتریب یمتعجب سر برگرداندند.کاش کم الیو دان آروشا

 باشد جز طناز  تواندیم یچه کس

 برخاستند و آروشا با من من شروع به صحبت کرد یاز جا شانیهردو

 الیما منو ام منو دان یعنی زه،یطناز چ نیبب -

 سر خورد نییدهانش گذاشت که قطره قطره اشکش به پا یانگشتش را بررو یعصب طناز

وست د نیا بهتربنه با آروشا نه  یچند وقت تنها باش یخوایم یتو گفت الیدان دمیفهم سیه -

 ؟یمن چرا همون موقع بهم نگفت

 به آروشا انداخت ینگاه میکرد و ن یاخم الیدان

مثل تو  یابا دختر ساده خوامیمن آروشا رو دوست دارم عاشقشم نم ،یدیخب االن که فهم -

 در ارتباط باشم.

 یزیاما چ کندیپنجه نرم مکه آروشا متوجه شد طناز دارد با نشکستن قلبش دست و  انگار

 دینداشت که بگو

 طناز انیزل زد به چشمان گر یرحمیآروشا را گرفت و با ب فیدستان ظر الیدان

 ایب یاراحت کننبا حرفات آروشا رو  یو خدا نکنه بشنوم خواست نمتیبب خوامینم یحت گهید -

 میبر

 گفت: هیقدم که برداشتن طناز با دستان سردش دست آروشا را گرفت و با گر کی

 شمیخت ماگه بابام بفهمه بدب ،الیدادم به دان زمویبگو من همه چ یزیچ هیآروشا حداقل تو  -

 کارو نکن نیلطفا تو ا

 در دلش گفت: آروشا
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 شهیمن که نگرانم نم یکنم؟ بابا کاریخب چ -

 فرت گفت:را جدا کرد و با ن دستش

  الیدان میبر چکارم؟ دختره نجایخب من ا -

 گرد شده به سهراب نگاه کرد یبا چشمان تمنا

 گهیفته دهم که تا دو ه وشایرم، تازه ندخترارو تنها بذا تونمیم یپدرجان من آخه من چطور -

  تونمیمن نم یول دینه پدر ببخش نمیبرم دانشگاهشو بب دیبا ادیکنکورش م جهینت

 شد رهیبه چشمانش خ سهراب

ا نباش اون درسته نگران دخترا یچ دونمیدم، ماز تو پاره کر شتریب رهنیتا پدخترم من دو سه  -

اس د و آروشکار صرفا به خاطر برگشتنه پوال نیمراقبشون نباشم؟ ا شهیمنن مگه م یهانوه

 شهرو ازش گرفتن؟ نیهم اجازه نداره بره دانشگاه راه دور مگه ا وشاین

شتباه اخاطر  همش به نایا شهینم یآدم قبل گهیاما پوالد اون اون د کنهیکه قبول نم وشاین-

 منه اگه اگه من

جر ز دیابزنه شکست خورده  نیا یاجازه نداد تا ادامه حرفش را بزند، تا ک شیاشکها زشیر

 امت؟یتا ق ؟یتا چه روز د؟یکشیم

 داد و مقتدر گفت رونینفسش را با صدا ب سهراب

 نویا ود شهکه هست ناب ینیاز ا شتریآروشا ب ندهیآ خوامینم گمیچون من م یبر یتو مجبور -

ترم ک کن دخاگه خودش نخواد اشکاتو پا یحت رهیجلوشو بگ تونهیکه فقط پوالد م دونمیهم م

 گر همونابود  اشتباهات به خاطر اجبار منو پدرت شتریب ،ینکرد یاشتباه چیقبال هم گفتم تو ه

 دهومین شیپ طیراش نیاالن ا میکردیو پوالد رو انقدر زود وادار به ازدواج نم نایم شیپ سال ۲۵

 بود 

ت که ب نادر استقاص شکستن قل هانیهمه ا دیشا د،یکش ریآوردن پدرش قلبش ت ادیبا به  تمنا

 داند؟یچه م یخودش بزرگ کرد و او را دختر خودش دانست، کس یهیسا ریتمنا را ز

 سهراب وارد شد یرا زد و با صدا در یمنش

 آقا آروشا خانم اومدن-
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 ییفاچه حر نجایا دیفهمیم دیآروشا نبا دیکش یقیرا پاک کرد و نفس عم شیهااشک عیسر تمنا

 رد و بدل شده است

 بفرستش داخل-

 چشم آقا-

 دیکش غیبعد آروشا وارد شد و بعد از بسته شدن در ج یاهیثان

 سالم آقا جون! -

 نینه؟ا ای ردیدختر را در بر بگ نیمانده بود که ا ش جا داد اما سهرابخودش را در آغـ ـوش و

 ته بود بر تنش نشس یاادکلن مردانه یو بو دادیقبل را نم یآروشا یبو گریکه د یدختر

 دختر کم گذاشته بود؟ نیا تیترب یشد، کجا نیغمگ تمنا

 گفت یشد و با دلخور رهیش خاز سهراب جدا شد و به چشمان خسته آروشا

 ایزنیکسل م یلیآقا جون خ -

 بود، متعجب گفت: دهینگاهش که برگشت انگار تازه تمنا را د و

 گهید دیگپ و گفت و گو داشت یپس حساب ؟یینجایعه! مامان توهم ا -

 سهراب نگاه کرد به

 کلک یا -

 اشاره کرد شیروبه رو یبه صندل سهراب

 نیبابا بش نیبش -

 ماندن ایرفتن  انیو تمنا کنار هم نشستند تمنا هنوز هم دودل بود م آروشا

 دیکش یقینفس عم سهراب

  رسونه؟یباد همه خبرا رو م یدونیآروشا م -

لش دت، در انداخ نییزد و سرش را به پا یادهیترس شخندیآب دهانش را قورت داد و ن آروشا

 گفت:

 د؟یخداجون، نکنه آقاجونم فهم یوا یا -

 ؟ییآقاجون، چه خبرا آق-
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 داشت تشیدر کنترل عصبان یرا دستش فشرد و سع شیعصا سهراب

 مبتذل  یهایدوست -

را  سهراب توان نگاه کردن به چشمان زدیبود که حدسش را م یچنگ زد، همان فشیبه ک آروشا

 شدیهم سرش م یپروا خجالت یدختر ب نینداشت، انگار که ا

 سرش را با تأسف تکان داد سهراب

و ت یباهوشه ول یلیدختر خ نیا گفتمیبه مادرت م شهیهم یانقدر خام باش کردمیفکر نم -

 زیچ هی اما خوب که فکر کردم متوجه ؛یافکارمو خراب کرد یتو خودت همه ؛یکرد دمیناام

 همش به خاطره پدرته. نایشدم، که ا

کر فشد،  رهیخو غضبناک به تمنا  دییهم سا یرا رو شیدندان ها« پدر» یواژه دنیبا شن آروشا

 سهراب بازگو کرده است، سهراب ادامه داد یرا برا زیاو همه چ کردیم

 یول یخودتو گم نکن نتویکه با وجود مشکالت زندگ یهست دهیتو انقدر فهم کردمیمن فکر م -

 چکسیه و یبه پوالد وابسته بود یلیتو خ دمیاما بهت حق م خواستم،یاون طور نشد که م

 من  یاونو برات پر کنه حت یجا تونهینم

 از چشمان آروشا سر خورد و سرش را تند و تند تکان داد یاشک قطره

 سیطور ن نینه آقاجون ا -

 ونه توروبت دیپسر جمش دیشا یطوره ول نیهم یبمال رهیمرد رو ش ریسر منه پ یتونینم-

 حال نگه دارهخوش

 اوردیمنخوشحال نگهش دارد؟ سر در  گفت؟یحرف سهراب را درک نکرد، او چه م یمعن آروشا

 .... آقاجون شم-

واسه  تیتو زندگ یتونیم ،یببر شیپ یخوایتونو تا هرجا که مرابطه یتونیبگم تو م خوامیم-

 یکنیهنوزم مطمئنم اشتباه نم یریبگ میخودت تصم

 کردیاخت شد، داشت طعم بزرگ شدن و مستقل بودن را حس مبا چهره آروشا  یقیعم لبخند

 اول به تمنا و بعد به سهراب نگاه کرد

 آقاجون؟ یگیراس م -
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ها حرف نیچقدر زدن ا دانستیکرد و نگاهش مهربان شد، خدا م نییسرش را باال و پا سهراب

 رود شیشان خوب پتا نقشه گفتیم دیبا یسخت بود ول شیبرا

 دوستم داره یلیخ الیمطمئن دانآقاجون من -

 به تمنا نگاه کرد سهراب

 بگم دیموضوع در مورد مادرت هم هست که با هی -

 تمنا و سهراب بود انیکنجکاوش م نگاه

 شده؟ یدر مورد مامان؟چ -

ادرت از فتتاح بشه و ماشعبه از شرکتشون اونجا  هیقراره  یبره دب یچند مدت یبرا دیتمنا با-

 ن اونجا مسئوله شرکتشو سیطرف رئ

بدون  خواستیآنها را نداشت حاال چطور م یوقت طاقت دور چیمتعجب شد، تمنا ه آروشا

 برود؟ یدخترانش به دب

 مامان! واقعا؟! -

 به لکنت افتاد تمنا

 خب آرومن  -

 حرف تمنا را کامل کرد سهراب

ا، ملک م شیپ نیایهم تا اون موقع م وشایتو و ن دهیماون مجبوره بره وگرنه کارشو از دست  -

 بزرگمهر یخانوادگ

 کرد یبرخاست و اخم کمرنگ شیاز جا آروشا

 رممیمباون آدما؟! نه نه من  شهیپ شیبه اون خونه پ میایما ب دیخوایوات؟! آقاجون شما م -

 تو که! م؟یاریبسقف دووم  هی ریز یمنو اون پوالد وحش یخوایچرا؟ م گهیتو د یمام امیاونجا نم

 یاربذ اونجمارو ا یخوایتا سه روز عزاداره حاال چطور م نهیبیپوالد رو م وشایهر وقت ن یدونیم

 میت کنمواظب از خودمون میتونیبره، خب بره ما هم م خوادیآقاجون قربونت برم حاال مامان م

 م؟یامگه بچه

 به خودش گرفت و نگاهش را از آروشا گرفت یجد افهیق سهراب
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 ادیمدت ز هی یانواده ما رسم نبوده دخترا تنها بمونن اونم براتو خ -

 بود؟ شیبزرگتر هم برا نیدردسر از ا د،یکوب اشیشانیبا کف دستش بر پ آروشا

 مگه؟ یآقاجون چه مدت-

 سال۲-

ر سال د۲ا ر وشایاو و ن خواستیباز ماند تمنا م مهیدر گوشش اکو شد، دهانش ن« سال۲» کلمه

 خانه بزرگمهرها تنها بگذارد؟

 یر زندگد یگرهم گذاشت، سهراب رسما اورا مجبور کرده بود تا باز تلن یچشمانش را بررو تمنا

 کند  جادیا نایم

 زد یپلک آروشا

 دوسال؟!  -

 نفسش را حبس کرد سهراب

 دیایما م شیپ وشایتو و ن رهیمادرت م گهیسال هفته د۲ -

منا در تود و که قرار است با آنها روبه رو ش یبودند آروشا از بهت مشکالت سه سکوت کرده هر

 و سهراب در دلش گفت شودیاتفاقات چه م نیبعد از ا نکهیفکر ا

 رو بشه. شهیهمه و هم یبرا قتیوقتشه حق -

ن آکند  یگه زندبرود و در آن خان وفتد؟یب یسقوط کرد، قرار بود چه اتفاق یصندل یبر رو وشاین

ه گرفت اتمیتصم نیرا ندارد؟! چطور ا شیهایمحلیلحظه تحمل ب کیکه  یهم با پدرش؟ با کس

 شده بود؟ انقدر زود! 

 و اخم کرد دیکوب نیرا محکم بر زم شیو پا ستادیا وشایپشت سر ن آروشا

 یور! چطیدونیمکه هنوز اون نامردو بابات  ییبه مامان بگو، تو یزیچ هیحداقل تو  وشاین -

 ا خودشمارو هم ب یکن یمامانو راض یتونیم ؟تویاون غرور و تکبرش رو تحمل کن یخوایم

 میدرس بخون میتونیببره، ما اونجا هم م

ل کمادرش  کوتاه با یدر همان گفت و گو دیآروشا را نشن یهاکدام از حرف چیه وشاین یول

 به سراغش آمدند ایدن یهاغم
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 افتاد هیصورتش گذاشت و به گر یدستش را بر رو آروشا

 ! رشمیتحق خوامینم میما باش خوادینم یبرم به اون خونه، اونجا کس خوامیمن نم -

 از آن طرف آمد النیم یزده شد و صدا وشایاتاق ن درب

 نیدخترا درو باز کن -

ت رنگ صور دنیبا د النیرمقش از کنار آروشا گذشت و در را باز کرد، م یب یهابا قدم وشاین

 رفت  ظشیباز ماند و اخم غل مهیدهانش ن وشاین دهیپر

 دیلرز وشاین چانه

 النیم م -

 گفت تیشد و با عصبان وشایحصار صورت ن النیم دستان

ن صحبت با آقاجو باشه! من نیاگه قراره اوضاعتون ا نیایشما دوتا به اون خونه ب خوادینم -

 کنمیم

ا بر رسردش  دستان وشایبود اما ن یریگدر حال شماره النیکرد و م دایپ یدیبازهم ام آروشا

 گذاشت و با بغض گفت: النیدستان م یرو

 کنهینم یمارو مجبور به کار یهم من هم آروشا آقاجون الک میریم -

 دیکش غیفرو برد و ج شیدستانش را درون موها آروشا

 ! وشاین -

 :هق گفتگذاشت و با هق شیزانوها یزد، سرش را بر رو هینشست و به تـ ـخت تک نیزم یرو

 کیا کوچاونج میاگه بر یفهمیمچرا ن م،یخراب کن شونویزندگ میکه بر ستنیاونا منتظر ما ن -

 برم اونجا خوامی! توروخدا من نمم؟یشیم

ش د، کنارتر بومهم شیبه درد آمد، او از خواهر هم برا تیآروشا در آن وضع دنیبا د النیم قلب

 دیآروشا کش یموها ینشست و دستش را بررو

 آرو  -

  خوردیبهم م یزندگ نیحالش از ا گرید کرد،یم هیگر فقط

 به من نگاه کن آروشا-
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 شد رهیخ النیرنگ م اهیآرام سرش را باال برد و به چشمان س آرام

 هوم؟ -

 پر محبت گفت: یبا لحن النیم

م اونجام خودم شه؟ اشکاتو پاک کن چون من ریخواهر کوچولوم تحق ذارمیم یفکر کرد -

 ؟یهواتونو دارم، تو که به من اعتماد دار

 گفت تنخیر اشک انیکرد و در م دایپ یاحساس بهتر النیم یلحن پر از مهربان دنیبا شن آروشا

 قول زنونه؟ ؟یدیقول م -

 دیخند یکم النیم

 قول زنونه  -

 ممجبور یسردش متنفرم ول یندارم برم اونجا، از آدما من واقعا دوست الیدان-

ر بتو از پسش  دونمیخودشون، م یاوناهم زندگ یکنیخودتو م هیزندگ یتو دار یول دونمیم-

 یایم

 هم مامان رفته گهیسه روز د تونمینم یوا-

 گردش میبر امیفوقش من که هستم، هرروز م-

 دیخند آروشا

 میکار دار یبخواب فردا کل ریحاال هم بگ وونه،یعاشقتم د ولیا -

 باشه شب خوش-

 تیگودنا-

 فوت کرد رونینفسش را به ب فیقابل توص ریغ یرا قطع کرد و با خوشحال تماس

 دمت گرم ،یبهترشو داد یگرفت ییزایچ هیخداجون  یمرس -

 به در بسته اتاقش خورد یاتقه

 آرو؟-

 تو ایب-
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 توانستیم ادکلن خنک آروشا مشامش را پر کرد، چطور یوارد اتاقش شد و در را بست بو تمنا

 ! ؟یعطر دور بماند؟ به سخت نیتا چند وقت از صاحب ا

 زد ینشست و زهرخند کنارش

 ؟یکردیصحبت م الیبا دان -

 گفت نانیهم گذاشت و با اطم یرا بر رو شیهاپلک آروشا

 خوبه یلیآره مامان اون خ -

 دیپر صدا کش یآه منات

 یکنیم فیداشته باشه که انقدر تو ازش تعر اقتیل دوارمیام -

 رو داره اقتمیمطمئن باش که ل-

 آروشا! -

 نگاهش کرد متعجب

 ها؟ -

با خاله  یبطه داررا الیدان آبرومو نبر آروشا نذار بابات بفهمه تو با اینکن یکار اشتباه ستمیمن ن-

 کل کل نکن ادیهم ز نایم

 ؟یگیم نارویاوف مامان باشه چندبار ا-

 یدیرو انجام م شهیکه بهت گفته م ییخالف کارا شهیچون تو هم-

 زمیبهم بر برم اونجا فقط اعصاب پوالدو خوامیچون م ستیجور ن نیبار ا نینترس ا-

 اش رفتچشم غره تمنا

 بابا یبهش بگ دیتمنا! با -

 دیخند

 باشه اه.  -

 ادامه داد یالحن مسخره با

 بابا!  -

 دیپرس طنتیشد و با ش رهیبا تأسف سرش را تکان داد، آروشا به او خ تمنا
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 بگم؟ یزیچ هیمامان  -

 بگو ؟یچ-

از رو هم  کنهیگات من یجور هیشرکتتون تو کفته المصب  سییر ه،یفرخ اروی نیغلط نکنم ا-

 بوده!  وونتید یزمان هیپوالد خودخواه  نیا یوقت ایسین میزیالبته کم چ رهینم

 دیکش ینیاش رفت و هچشم غره تمنا

 هیفیانسان شر یفرخ ی! آقا؟یزنیم هیحرفا چ نیآروشا! دختر ا -

 خوردتیکه امروز صبح جلو من داشت با چشماش م فهیانقدر شر ،یلیآره خ-

 حرفا بزن تا نشونت بدم نیاز ا گهیبار د هی-

 ؟یکن فیعرتداستان عاشق شدنتو واسه ما  نیا یخوایتو نم گمایم شیخب ا لهیاوه خ-

 خوابشون برد که خانم خانما کردمیم فیاون شب داشتم واستون تعر-

 ؟ بود یالمپ روشنت کرد ک نین دوستت که عبعدش خوابم برد، او دمیهاشو فهمنه تا نصفه -

 یرانیدورگه ا هیکرد با  باباش مجبورش یبود ول یدختر خوب یلیاسمش مهرنوش بود، خ-

ازش  یاگهینشونه د چیازدواج کنه و بعد از اونم انگار که شمارشو عوض کرد منم ه ییکایآمر

 نداشتم

 تمنا گذاشت یپا یسرش را بر رو آروشا

 بگو تویخب حاال داستان عشق -

 سر آروشا گذاشت و به گذشته برگشت  یدستش را رو تمنا

***** 

ق و با شو نایدر همان حال م کردیلحظه هم ترکش نم کیاتاقش نشسته بود و افکار پوالد  در

 زد یبود وارد اتاقش شد و چرخ دهیکه خر یذوق و با لباس عروس

 ! پوالد واسم انتخاب کردهه؟ینظرت چ -

 دیچشیزد که فقط خودش مزه زهرش را م یزهرخند تمنا

 یخوشبخت ش دوارمیمبارک باشه خواهرجون ام -

 کرد یاو تک خنده ستادیا نهیآ یروبه رو نایم
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د رشام اگه دختر بوآگرفتم اگه بچه اولمون پسر شد اسمشو بذارم  میتصم یممنون راست -

 االن  ینبودم ول یازدواج راض نیآتوسا، پوالدم موافقه درسته من اولش به ا

 حرفش را قطع کرد و با درد گفت تمنا

 ؟یاالن عاشقش -

 تا بناگوش در رفته گفت شیکردن با لباسش برداشت و با ن یدست از باز نایم

 هیپسر خوب یلیآره خ -

 یهااشک دیدیکاش م دهدیخانواده را آزار م گوشیباز یها تمناحرف نیا دیفهمیم کاش

 به در زد یاخواهر کوچکش را خدمتکار ضربه

 برنیم فیخانم آقا پوالد دارن تشر نایم -

 گفت: یخت انداخت و با ناراحتت یلباسش را بر رو نایم

 ینکن یه ازش خدافظزشت ایتمنا توهم ب امیچقدر زود، بهش بگو االن م -

 امیباشه برو االن م-

 یلباس اند،م رهیتخت بود خ یکه بر رو یدیرفت و تمنا به لباس عروس سف رونیاز اتاق ب نایم

 دیردبا ت کرد،یلباس را بر تن م نیاو ا شدیعروس شب پوالد باشد کاش م یکه قرار بود برا

 دینبا یفوران کرد ول شیهادستش را به سمت لباس دراز کرد و با لمس کردنش جوشش اشک

سمج اشک نام را  یهاقطره یجلو یبه سخت ،رفتیم نییو با چشمان سرخ پا کردیم هیگر

موج  ه در آنکه خند یو با لحن دیها درفت مادرش او را در پله نییها پاگرفت و آرام آرام از پله

 گفت: زدیم

 بفرما اومدش نادر  -

 شد پوالد در دلش گفت: دهیها به سمت تمنا کشنگاه همه

 چقدر عوض شده! -

 خودش را در آغـ ـوش نادر جا کرد تمنا

 باباجون -

 دیخند نادر
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به  مت،یدید میحال شدالک پشت شده خب پوالدجان خوش دایاز دختر من که جد نمیا -

 خانواده سالم برسون

 خدافظ ناجانیخانم، تمنا خانم خدافظ شما م الیسه د،یسالمت باش-

 گفت: یبا سرخوش نایم

 خدافظ -

 خدافظ پسرم در پناه خدا-

 وار گفت:مهانداخت و زمر نییکه توان نگاه کردن به چشمان پوالد را نداشت سرش را پا تمنا

 دارید دیبه ام -

حساس ااشتباه اتفاق افتاده است،  زیچ کی کردیشد حس م نشیسوار ماش یپوالد وقت اما

 فرستاد رونیداشت نفسش را با صدا ب یسردرگم

 پام بذار  یجلو یراه هی فهممیخدا نم فهمم،یتمنا؟ نم ای نا؟یم -

 که یبا شکوه مگر با آن مراسم شد،یمتوجه نم چکسیو ه شدیتر مروز به روز گرفته تمنا

ر تختش دانگاه هم بود تا به تمنا فکر کنند؟! شب یوقت رندیبگ نایپوالد و م یبرا ندخواستیم

و هم اا پوالد! را مهار کند و ام شیهاهیگر یو حاضر نبود صدا دیچیپیمانند مار به خودش م

ه ک یوالدوالد پکه تمنا بود آن دختر چه کرده بود با پ ینامشخص لیگرفته بود، به دل یخوابیب

منا بر دل ت خنجر یرحم یرا گم کرده روزگار با ب یزیانگار چ دیدیرا نم شیهاطنتیش یوقت

 انگار که قصدش پاره پاره کردن وجود او بود زدیم

شت جز ندا را زیچ چیگرفته بودند به شمال بروند و تمنا حوصله ه میتصم یزییپا حیتفر یبرا

نم  یبو د،یکش یقیو نفس عم دیکشخشک ساحل دراز  یهاماسه یبر رو ایو در ایو در ایدر

نشود  زده بود تا رونیب الیاز و کردیهم حالش را خوب نم ایدر یو بو سیخ یهاماسه

دش وجو شتریبخورد نشود، تا  شتریتا ب رد،یدلش نگ شتریرا تا ب نایم یاهگفتن« پوالدجان»

 نشکند چشمانش را بست و لـ ـب زد

 خدا آزادم کن!  -

 هاشو آزاد گذاشتهبنده شهیخدا هم-
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ت مبهو ینشست، پوالد هم در کنار تمنا شیو سر جا دیکش ینیپوالد ه یصدا دنیشن با

 نشست و ادامه داد

  میسازیکه قفس م میما خودمون -

 نجایشما ا یعنی ت-

 به نامته؟! خواهر زن جان؟!  نجاینکنه ا یاومدم هواخور-

 ! کشدیم رینگو نگو که قلب تمنا ت پوالد

 ردکگرفت، تمنا مبهوت نگاهش  قیعم یگذاشت و کام شیهالب انیرا م گارشیس پوالد

 ! گار؟یس -

 فرستاد رونیصورت تمنا ب یرا بر رو دودش

 چسبهیم یابر یهوم تو هوا -

 به سرفه افتاد یکم تمنا

 یخفم کرد وونهید -

 زد یلبخند کج پوالد

 ؟یریمیشما نم ؟یخوریشما آب م ن؟ینیشیشما نم ،یبندیمنو جمع نم یخوبه ه -

 در دلش گفت: تمنا

 خدا نکنه -

 ن؟یکشیم گاریبعد س ن؟یستیشما مگه خودتون دکتر ن دیببخش-

 هتر زمشیوما فوضولو بردن جهنم گفتن هاالن گفتم د نیاوال که انقدر شما شما نکن هم-

 وار گفت:داد و زمزمه ینیبدش آمد و دماغش را چ تمنا

 مغرور -

 :دیپرس یحرفش را چشمانش را گرد کرد و عصب دیکه شن پوالد

 ؟یگفت یچ -

 هم بدتر از اون و بلندتر جوابش را داد تمنا

 گفتم مغرور -
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 دستش را پر از ماسه کرد پوالد

 نشونت بدم یمغرور هی -

 دیکش ینیکرد که تمنا ه یتمنا خال یموها یمشتش را بر رو و

 موهام خراب شد!  ی! وا؟یکرد کاریچ -

 دیاش غرشده دیکل یهادندان نیاز ب پوالد

 شهیخراب ترم م -

. زدیه مقهقه و پوالد دیکش یفیخف غیتمنا را بلند کرد و درون آب انداخت که ج هیثان کیدر  و

ع کرد به شرو یموش عصب کیشده بود،  یادهیمانند موش آب کش سیخ یهاتمنا با آن لباس

 یت و دستش را جلوباال رف شیاش رفت و صداپوالد که قهقهه یبر رو ختنیمشت مشت آب ر

 صورتش گرفت

 نکن دختر  یه -

 تیصبانعدر اوج  یول خت،یریپوالد م یپر از آبش را بررو یهاو تندتر مشت یعصب تمنا

 یحس نیبهتر عاشقش بود واروانهیکه د یبا کس طنتیش دیگنجیپوستش م ریدر ز یحالخوش

 ! یبود که تجربه کرده بود و باعث شد بلند بخندد، بعد از مدت

م شق را کرک عادخت یآب سرد تا رو نیدر برابر ا آوردیدوام م دیعقب عقب نرفت، با گرید پوالد

 کند 

ا ستانش رمچ د پوالد یتالش کرد ول شتریو ب دینخند گرید دیآیجلو م شتریپوالد ب دیکه د تمنا

 تقال کند توانستیجثه نم زیر یکه تمنا یاورا محکم گرفته بود جوردستش گرفت و  کیبا 

 ولم کن تا بهت نشون بدم آقا غوله ولم کن یگیاگه راس م-

که  نوبت پوالد بود که مشت مشت آب به صورت تمنا بزند و بلند بخندد، به خودش حال

 تر است باز خوده او جذا اشندهیخواهر همسر آ کردیحس م یول دیدروغ بگو توانستینم

 دیشک سشیخ یدرون موها یدر بدن تمنا نمانده بود او را ول کرد و دست یکه رمق یوقت

 یریرو به تمسخر نگ یغرور کس نکهیواسه ا نمیا -

 ها نشست و با نفس نفس گفت:ماسه یبر رو تمنا
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 من غرور کاذبتو به تمسخر نگرفتم -

 وار گفت:د و زمزمهکر کیسرش را به گوش تمنا نزد پوالد

بهت  تونمیو نم ینیریانقدر ش یوقت یریگیغرور منو به تمسخر م یهر لحظه دار ه،یهر ثان -

 بشم  کینزد

 نفسش رهچایر بکه دخت دیرخ تمنا رفت رفت و ند میکوتاه به ن یکرد و بعد از نگاه یاخنده تک

سـ  یوداشت تمنا دستش را برر یگریطعم د یاتمنا لحظه یبرا ایکه دن دیحبس شده، ند

 داد رونیگذاشت و نفسش را با صدا ب اشنهیـ

 خدا قلبم یکرد؟! وا یطور نیپسره چشه؟ چرا ا نی! ااخدای -

ورده تا سرما نخ کردیرا عوض م سیخ یهالباس نیا دیبرگشت، با الیبلند شد و به و شیجا از

 یول قدمهد تمنا از باعث ش ستادیا شیروبه رو نایکه ناگهان م گذشتیها ماتاق یبود از راه رو

 عقب برود

 میخواهر ترسوند-

 گفت: یظیبا خشم و اخم غل نایم

 سه؟یچرا لباسات خ ؟یکجا بود -

 کردم یآب باز کمی یچیه-

  ار کرد؟!باره شروع به کحالت جا اومده نه؟! زبونت دو یکرد یبا پوالد آب باز نیظاهرا همچ-

 ! چه؟ دیرسیبود؟! اگر به گوش پدرش م دهیاو از کجا فهم نایبه مماند  رهیمبهوت خ تمنا

 گفت بالکنت

 نکن ما خودی... فکر بفک نایم -

 کنم؟!  یباز کمی مندهیداره با خواهر زن آ یچه مشکل-

ر لحظه ه نایرا عوض کرده بود و مرتب م شیهابه سمت پوالد برگشتند که لباس شانیهردو

 نداشت که بزند یحرف چیمنفجر شود و تمنا ه یممکن بود مانند کوه آتش فشان

 داشته باشد یداشت لحن آرام یسع نایم
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 میدیسکه ر یتاما از وق یا من باشوقتتو ب شتریب دیتو با میکنیبا هم ازدواج م میپوالد ما دار -

 بپرسم چرا؟ شهیم ستیخانوادمون ن یعضو واقع یدختره که حت نیسراغ ا یاول رفت

 شد نیدوباره غمگ دانستیکه حاال خودش را مقصر م تمنا

 من مقصرم  دیببخش یآبج -

 یخماورد و آصبر کن باال  یشد و دستش را به نشانه یعصبان نایاز زود قضاوت کردن م پوالد

 کرد

  یالک یقضاوتا نیا یاصالح کن کمیبهتره خودتو  نایکنه، م یتمنا عذرخواه ستیالزم ن -

 حرفش را قطع کرد نایم

 ه داره حد خودشو نگ ستیتمنا بلد ن نیا یول کنمیآره من اشتباه م -

 پوالد متذکر گفت: ناگاه

 ! نایبسه م -

تا به  د رارفتار پوال نیدهانش گذاشت، ا یبه عقب رفت و دستش را بر رو یاز ترسش قدم تمنا

 دبه پوالد بو رهیبا چشمان پر از اشک خ نایبود م بیعج شیبود و برا دهیاالن ند

 حرکت داد نایصورت م یجلو زیآم دیانگشتش را تهد پوالد

 میمرتکب نشد یشتباهکار ا چیرو چندبار تکرار کنم من و تمنا ه یحرف هیعادت ندارم  -

دارد  دیفهمیکاشت کاش م نایحرفش نهال نفرت از تمنا را در دل م نیبا ا دیفهمیپوالد م کاش

  کشدیم یرانیرا به و هاانهیم

**** 

 ر به سرس یاهگبود و کارگران هر از  یقبل از جشن ازدواج خانه بزرگ نادرخان پر از شلوغ روز

  گذاشتندیمادر عروس م

 گهید یشد ریرفت پ یمادر عروس شد ایب-

 رهیخ ینامشخص یحرکت به نقطه یتاب نشسته بود و ب یکه بر رو ییجز تمنا دندیخند همه

 ساکت و یمنات نیکجا رفته بود؟ ا گوشیباز یبود، انگار که چندسال است افسرده شده، آن تمنا

 ! ست؟یک گریآرام د
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 دیفهمیمحال  دست از دستور دادن به کارگران برداشت و نگاهش به تمنا افتاد، انگار که نادر

 یایننبود، در د زیچ چیآرام کنارش نشست و تمنا متوجه ه ستین یقبل یآن تمنا شیتمنا

ه او رده بخورد و وحشت ک یشانه تمنا گذاشت که تکان یخودش تک و تنها نادر دستش را بررو

 نگاه کرد

 بابا؟ ینترس دخترم. خوب-

 نگاهش را از چشمان نادر گرفت تمنا

 آره خوبم باباجون -

 یوقت گهیوز دد رچن هیتمومه تا  گهید یباشه ول ایشلوغ نیممکنه به خاطر ا یستیانگار ن یول-

 میرسیم مونیقبل یخواهرت ازدواج کرد رفت خونه شوهرش بازم به کارا

و با  دستایا شانیپوالد روبه رو انیرا در همان م شیاشک جمع شده در کاسه چشمان تمنا دیند

 گفت: تیمیصم

 سالم عموجان  -

 یسالم پسرم خوش اومد-

نجکاو پوالد ک زدیرا به نامش م نایکه م یاحلقه در انگشتان پوالد بود، حلقه رهیتمنا خ و

 نگاهش کرد

 سالم عرض شد تمنا خانم -

 نادر دستان سردش را گرفت دینشن یجواب اما

 تمنا بابا، پوالدجان سالم کرد -

 ندیود بببگفت و از آنها دور شد سخت  «یدیببخش»پر از بغض ییبه خودش آمد و با صدا تمنا

 یکنار درخت دانستهیشود که او را خواهر خودش م یکسقرار است عشقش ماله  یتا مدت کم

 یباق شیبرا یاانقدر زجه بزند تا حنجره خواستیدلش م ختیبلند اشک ر ینشست و با صدا

 نماند

  ایآخه؟! خودت بگو خدا نمیببرو  زایچ نیخدا من اونو دوست دارم، چطور ا -

 دو برشلوارش فر بیکه از انجام شدن تمام کارها مطمئن شده بود دستانش را در ج پوالد
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 نیاز ا نمیخب ا -

 نگاهش کرد یاز کارگران با مهربان یکی

در  ونمتیداره تازه خستگ ییبایز یهامنظره یلیخ یاطرافو قدم بزن نیا کمیآقاداماد بهتره  -

 رهیم

 جوابش را داد تیمیهم با صم پوالد

 یمرس شنهادیبابت پاز  -

و  دیشک یقیبود نفس عم ییبا صفا یخارج شد، کارگر راست گفته بود آن منظره جا یباغ اصل از

بود  هدیشننرا  یدخترک هیگر یکه صدا یآنجا خوده بهشت بود تا وقت ستاد،یا نهیـ ـدست به س

به سمت  زد؟یپرسه م یدر آن اطراف که خلوت بود کدام دختر یعنیدرهم رفت،  شیهااخم

 کردیم لـ ـب نجوا ریز ییزهایزده و با بغض چ هیتک یبر درخت دیرا د یترصدا رفت که دخ

 در وجودش چه کردیش نشد، درک نمبازهم متوجه یکه تمنا بود متعجب جلو رفت ول یدختر

 یهانهشا یصدا را دوست نداشت دستش را بر رو نیدر حال رخ دادن است فقط بغض ا یاتفاق

 لرزان تمنا گذاشت

 تمنا؟!  ت -

 توانستیو نم دیکشیصدا پر م نیصاحب ا دنید یتعجب نکرد دلش برا ستاد،یصاف ا تمنا

 دیم کشدره شتریرا ب شیهااحساساتش را ابراز کند پوالد او را به سمت خودش برگرداند و اخم

 وقت روز؟!  نی! اونم ا؟یکنیم کاریچ نجایا -

 ل دادندالد هحصار پر عشق پو انیانگار که فرشتگان خدا او را در م رد،اویطاقت ن گرید تمنا

 گفت: هیتر کرد و با گرحلقه دستانش را دور کمر پوالد تنگ

 پوالد!  -

قلبش  و زانیهوا آو یبا او؟! دستانش رو کردیدخترک چکار م نیدهانش باز مانده بود ا پوالد

 سر تمنا گذاشت یضربان گرفته بود دستش را آرام بر رو

 آم تمنا نیبب -

 دادهم فشار یبه او فشرد و چشمانش را بررو شتریحرفش را قطع کرد و خودش را ب تمنا
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 دوستت دارم یلیگم من من پوالد من دوستت دارم خبنه نه بذار بذار من  -

ب ر قلدارد د دانستیشده بود تمنا چه گفته بود؟! م یگرید یایحبس شد، انگار وارد دن نفسش

 ! کند؟یحرف آب م نیدارد ذره ذره وجودش را با ا دانستیم رد؟یگیپوالد متکبر جا م

 عاشقتم یلیمن خ گمیبازم م-

 شد رهیمبهوت خ یرا از خودش جدا کرد و با چشمان ترسناکش به تمنا تمنا

ساس اح نیا الیخی! با خواهر تو بکنمیازدواج م نای! من دارم با م؟یگیم یهست چ تیحال -

 بچگانه شو چون من تورو تورو

 حرفش را ادامه دهد؟!  توانستیزبانش از کار افتاده بود، چرا نم انگار

 دو دست سردش گرفت و با بغض گفت انیصورت پوالد را م تمنا

 م کنراحت یستیاشم بگو عاشقم نبدور  تیاز تو و زندگ دمیبگو قول م یاگه منو دوست ندار -

 یتک اعضاتک یتوان گفتن آن کلمات را نداشت. نگاهش بر رو زد،یمپوالد دودو  چشمان

 یحرفها لحظه او هم دستانش را حصار جسم تمنا کرد و کیصورت تمنا در حال گردش بود در 

 دلش را گفت

 بد. صاحابم، یبا دل ب یکنیم یتورو دوست نداشت؟! تمنا بد باز شهیمگه م -

! شودیم یگریعشقش ماله د ندیبب نکهیداشته باشد تمنا؟! جز ا توانستیم یازدواج چه حال روز

  شیو پوالد که نه راه پس داشت و نه راه پ

انو ببه گل  اگر دیشا د،یکش یقیبود، امروز او داماد بود و عروس نفس عم ستادهیا نهیآ یرو روبه

 انیز ماد و با سرعت از اتاقش خارج ش کردندیاو را درک م گفتیرا م زیسهراب همه چ ای

هر که عاشق خوا گفتیدو دل بود! چه م دیکارگران گذشت تا به اتاق پدر و مادرش رس

 به در زد  یاهمسرش شده؟! آرام ضربه

د، با از کربتـ ـخت گذاشت و به سمت در رفت و آن را  یبانو کت و شلوار پوالد را بر رو گل

 دهد  را تکان شیپا کردیکه وادارش م یعصب کیپوالد چهره شادش نابود شد همان ت دنید

 شده پسرم؟!  یچ-
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ا ر هیقض چطور رفتیدر را کامل باز کرد و بعد از وارد شدن قفلش کرد با خودش کلنجار م پوالد

 یقیعم گذاشت و نفس زیم یرا بر رو نکشی! سهراب عکرد؟یم فیگل بانو و سهراب تعر یبرا

 دیکش

 ه؟یدت چدر مینیبگو بب یبر ییجا ختهیبهم ر افهیو ق ختیر نیبا ا دینبا ،یامروز تو داماد -

 شانه پوالد گذاشت یبانو دستش را بررو گل

 یشد یجور هیتا حاال  روزیآره پسرم، بگو از د -

 شده بود، با خشم گفت: زیصبرش لبر گرید پوالد

 و مجبورشما من یم ولازدواج نبود نیبه ا یازدواج کنم! از اولشم راض نایبا م خوامیمن نم -

 رو دوست ندارم نایمن م نیکرد

شد  هدیشن بود که ییصدا نیگل بانو آخر نیبه پوالد زد و ه یلیباره بلند شد و س کی سهراب

 شودینم میخواهیآن طور که ما م زیهمه چ شهیکه هم کردیم یپسر حال نیرا به ا یزندگ دیبا

 صورت پوالد تکان داد یجلو دواریسهراب انگشتش را تهد

اکت س گهیامروز د ! امایچیه میگفتیبهت نم یچیما ه یول یذاشتیکاراتو نصفه م یاز بچگ -

 ادش.خانو و نایو م میتو و ما که خانوادت باش ونهیچند نفر در م یزندگ یچون پا مونمینم

 تـ ـخت اشاره کرد و ادامه داد: یکت و شلوار رو به

راب خ شویزندگ یتونیمنتو  نه،یلباسا بب نیدختر تو اون اتاق منتظره تا تورو تو ا هی نیبب نویا -

ارا ک هیبق ل بانوگ ادیسر سفره عقد تا عاقدم ب یریم یپوشیرو م نایحاالم مثله بچه آدم ا ،یکن

 با تو

 گرید یقیتا دقا دانستیم نکهیبا ا کردینشست چه م یصندل یرفت، پوالد بر رو رونیاتاق ب از

 آشفته پوالد فرو برد یگل بانو دستش را درون موها شکندیقلب دو عاشق م

  گهید یکی! نکنه تو تو ؟یازدواج کن نایبا م یخوایکه نم یچ یعنیپوالد  -

 حرفش را قطع کرد یبا لحن عصب پوالد

واسم  یتونیم گهیچقدر د نمیبب خوامیمن تمنا رو م خوامیرو م گهید یکیآره آره آره من  -

 فقط تمنا کنمیسر سفره عقد چون من فقط با تمنا ازدواج م یاونو بشون یکن یمادر
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سن و  کم یمناتبود نه  نایم شندهی! عروس آکرد؟یچکار م دیبه گل بانو وارد شد، او با یشوک

 سال.

**** 

 گفت: یدستان تمنا را گرفت و با ناراحت الیسه

قد عر سفره س میرو ببر نایبابات بره، پاشو م یبروآکار نکن  هیچته دختر؟! نکنه به سرت زده؟!  -

 نمیپاشو بب

 دست مادرش را پس زد و با زجه زدن گفت: تمنا

 خوامیصال مبرو تنهام بذار ا خوامینم امیمن نم یبرو ول یبرو مامان تو به اون مراسم کوفت -

 برو  گمیمامان م رمیبم

 گذاشت دهان تمنا یباترس دستش را بررو الیسه

 یول نیجا بش نیو همبفهمه خب؟! ت یزیچ دیآروم باش بابات نبا شییییباشه دخترم ه -

ضر حا یکس گهیازدواجش بهم بخوره د نیرو خراب نکن اون خواهرته اگه اگه ا نایم هیزندگ

 من رفتم توهم ساکت باش رتش،یبگ ستین

انند مکه  را یشکستن دختر دینگاه پر ترحمش به تمنا دوخته شد و رفت رفت و ند گرید یبار 

 فرزند خودش بزرگش کرده بود 

 نیا یجلو پوالد نکهیقبل از ا زدیم یحرف دیبا دیکش یرا گرفت و کنار الیبانو دست سه گل

 کنجکاو نگاهش کرد الیرا خراب کند سه زیهمه چ تیجمع

 افتاده؟!  ینکرده اتفاق یی! خدان؟یخانم چرا هول کرد یگل -

 متوجه آنها نشود و با استرس گفت: یبانو اطرافش را نگاه کرد تا کس گل

 میازدواجو بهم بزن نیا دیبا یچطور بگم ول دونمیجون، نم الیسه -

 بر صورتش چنگ زد الیسه

 مرده تمنا! به شماهم گفت؟!  لیذل -

 بانو متعجب نگاهش کرد گل

 به من گفته؟!  ی! چ؟یک -
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 با پوالد  خوادیتمنا به شماهم گفته که م-

 همه میعقد نشون یسر سفره نایم یمنا رو جاکه اگه اگه ما ت گهینه نه پوالد بهم گفت اون م-

  کنهیخراب م زویچ

  کشهیادر بفهمه تمنا رو من! اگه م؟یکارو کن نیخاک عالم بر سرم آخه چطور ا-

 ستی! پوالد دست بردار نم؟یکن کاریپس چ-

 فکر کرد و دست گل بانو را گرفت یکم الیسه

 نایدنبال م میبر ایهمراهم ب میچکار کن دونمیمن م -

ا چک ر ششیو مدام آرا زدیپوالد له له م دنید یکه برا یینایشدند م نایوارد اتاق م هردو

 را گرفت نایم یهازد و شانه یمصنوع شخندین الیسه کردیم

ست. کجا نایگفت م که پوالد خودشو کشت از بس میبر ایچشم حسودا کور. ب زمیعز یماه شد -

 اِمم... دخترم شنلت کو؟! 

 ! ؟یشنل واسه چ-

و صورتش دیبا خانم گفتن که رسم دارن قبل از خوندن خطبه عقد عروس یاالن گل نیخب هم-

 زمیشنلتو بپوش عز نتشینب یکامل بپوشونه تا کس

 انداخت ینگاه یبا مهربان شانیبه هردو نایم

 به صورتم برسم گهید کمیفقط  پوشمشیم مچش -

 باشه دخترم-

 گفت: روزمندانهیو پ ستادیکنار گل بانو ا الیسه

 و آرهنه بگ ایتمناس  نیا دیاگه قبل از عقد پوالد پرس -

 رار استق ینیسفره عقد بردند، چه دردناک است بب یتکان داد و باهم عروس را پا یبانو سر گل

لخ ت یقتیحق یچه سخت است وقت یانجام ده یکار یتوانیدو عاشق ازهم دورتر شوند و تو نم

 آرام گفت: که پوالد بود گل بانو کنار گوش پوالد یاوانهید شودیرو م یاوانهید یبرا

 از تمنا  نمیا -
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اده د وانهید کیرا به  ایدن نکهیاز ته دل کرد مثل ا یاگل از گلش شکفت و تک خنده پوالد

 باشند مادرش را در بر گرفت

 مادر  کنمیجبران م -

 یقاش اتفادنده کیپسر  لیاگر خالف م گرینبود، کم نبود د یکار راض نیبانو دلش به ا گل

 بازهم ظاهر خود را حفظ کرد یول ختیریرا بهم م ایپوالد دن فتادیم

 کنمیپسرم، من با پدرت صحبت م نیبش -

ست نه ا نایکه کنارش است م یآن دختر دیفهمینشست کاش م شیسرجا یحالبا خوش پوالد

 گذاشت و آرام نجوا کرد اشیالیخ یدست تمنا یتمنا دستش رو

 ! ؟یخواستیم نویتوهم هم -

، حال باشدخوش ازدواجشان انقدر یبرا تواندیکه پوالد نم دیسرش را تکان داد او هم نفهم نایم

 بود؟!  دهیکش یانقشه نیچن الیمادرش سه یوقت دیفهمیاز کجا م

ه گوش یشدند نادر اشک شاد رهیبه زوج خ ییسالن خاموش شد و همه افراد با خوشرو همهمه

 از عروس شدن دخترش؟!  باتریز یاچشمش را گرفت چه لحظه

 دیحاج آقا خطبه رو بخون-

 بله-

 شدیم ترکینزد شیاشت به آرزود رفت،ینم نیرا خواند و حس خوب پوالد از ب یاهیآ عاقد

  شدیکه بالفاصله نابود م ییآرزو

  وک ایمشتاق آ نایمکرمه م زهیدوش -

است؟!  ه تمناکبود؟! مگر گل بانو نگفته بود  دهیچه شن کردیم دادیدر گوش پوالد ب نایم اسم

 نجوا کرد یآرام و با ناباور

 !؟یچ -

د شقش نبوما عبود ا یتمنا نبود! هر کس یبود ول یرا نگاه کرد، هر کس شانیروبه رو نهیآ درون

بود و  ستادهیاش ابغض کرده یسرش باال آورد، تمنا یو با ناباور دیسفره د یرا بررو یاهیسا

 نگاه کرد و در دلش گفت الیتمنا به سه دندیلرزیچشمانش م
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 مامان  یبالخره کار خودتو کرد -

 پر از تحکم سهراب گوشش را پر کرد یشانه پوالد نشست و صدا یمحکم بررو یدست

 مراسم انجام شه!  یدیاجازه م ادیصدات در نم -

 لم؟یبنده وک ایآ پرسمیبار سوم م یبرا-

 جمع بله یبا اجازه پدر و مادرم و بزرگترا-

 سالن را پر کرد و مردان هم کف زدند شیو خواهرها الیکل زدن سه یصدا

اک کند و غضبن یکار توانستیاز شدت خشمش نم شیزانو یپوالد مشت شده بود بر رو دست

 ندک کسانیشده را با خاک  نیسفره عقد نفر نیا خواستیبود، دلش م رهیبه گل بانو خ

 لم؟یآقا داماد وک-

 و پر از حرص گفت دییهم سا یرا بر رو شیها دندان

 بله!  -

 رفتندگا در آغـ ـوش ر گریکدیمردان سهراب و نادر  کیها و تبرکر کننده کل زدن یصدا بازهم

 درخانمبارک باشه نا شهیم لیتبد یلیبه رابطه فام یروز هی یکار یهاگفتن رابطه میاز قد -

 کامال درسته مبارک شما هم باشه-

ن درخت ر هماتا به باغ برسد کنا دیدو رونیتمنا بالخره کار خودش را کرد از آن سالن ب بغض

 او جز عشقش از خدا چه خواسته بود نشست و زجه زد بر احوالش، مگر  یقبل

او  شیو پ زدیمرا کنار  گوهاکیتبر نیتمنا شد اما چطور ا یپوالد متوجه رفتن ناگهان فقط

 گذردیدر افکار آن دخترک عاشق م یزیچه چ داندی! خدا مرفت؟یم

 گمیم کیپوالدجان تبر-

 نیش ریهم پ یانشاهلل به پا-

 یماشاهلل ماشاهلل چه زوج-

 حسودا کورچشم -

 زد یشخندیبا عجله ن پوالد

 کار واجب دارم هی دیمتشکر ببخش -
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 ون دستشه درک یغیو ت دیخودش را به باغ رساند که تمنا را د دنیمردان گذشت و با دو نیب از

 زد ادیو فر دیرا از دستش کش غیبه سمتش رفت و آن ت نیبود هراسان و خشمگ

 ! ؟یخودکش! ؟یکارکنیچ یخواستی! مه؟یچ نیا -

 زجه زنان گفت تمنا

 نایم دنیمن طاقت د رنیگیزم متورو ا یطور نیا نمیبب تونمیپوالد من دوست دارم نم -

 یتو عشق من یکنارت رو ندارم، درسته اون خواهرمه ول

منا ت رد،یگرام بفرستاد و دستانش را حصار تن تمنا کرد تا آ نییرا پا شیبغض دردناک گلو پوالد

ول اگر آنها گ شد،ینم طور نیآزارش ندهد ا اشهیگر یپوالد فشرد تا صدا یازوسرش را بر ب

انش دست نایخوب هم بلد است پوالد صورت او را م یلیپس پوالد هم حقه بلد است، خ زنندیم

 شد رهیکمرنگ به چشمانش خ یبا اخم وگرفت 

 ؟یبا من باش یخوایتو م -

 را با سر انگشت شستش گرفت شیهاکرد، پوالد اشک نییسرش را باال و پا تمنا

 ! ؟یمونی! تا آخرش باهام م؟یکنیبگم م یهر کار -

 دمیکنم قول م یبه تو هر کار دنیآره پوالد، من حاضرم واسه رس-

 ! ؟یکارو انجام بد نیا یتونینفهمه م یه کسک یپس خانوادتو ترک کن و با من باش جور-

کند؟!  پدرش را ترک توانستیفرار کند؟! اما چطور م خواستیمبهوت ماند، پوالد از او م تمنا

 دیاش لرزعشق ناتمامش با پوالد چه؟ چانه یول

 کنمیمنم همون کارو م یکن یآره هرکار -

 یاه خانهتنش بشب از خانه و رف مهیبود فرار تمنا در ن شانیهردو یتازه برا یهمان شب شروع و

مدت  نیما هماا بود هفته در ماه را در کنار تمن کید گفته بود، از آن به بعد پوالد تنها که پوال

 بود!  یمتیآن دو غن یزمان کم برا

*** 

 «آروشا»

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

72 
 

من  نمیا! م؟نیدوسال مامانو نب یخدا چطور یکردم، وا هیرو شونه مامان فشار دادم و گر سرمو

 شهیگر که خودشم یکنارش بودم منو از خودش جدا کرد و اشکامو پاک کرد در حال شهیکه هم

 گرفته بود، به چشمام زل زد

دم دست سپر نویا النیم وشا،یبخورد، ن تزاینکن، کمتر پ تیآقاجونم اذ ا،ینکن یطونیش ادیز -

 شما

 گفتم یو عصب دمیکوب نیزم یپامو رو هامهیگر نیب

 گنیبه درخت م نیا -

 و انقدر تامون تذکر دادبار هزارم به هر سه یو مامان اشکاشو پاک کرد، برا دنیخند تاشونسه

اال ما دا حخ یبره؟! وا دیآخه مامان چرا با یپاک شد ول شمیماچ و ماچ را انداخت که کل آرا

 سپ رمیمی!! من مرهیمامانم داره م یبه اون خونه؟! شماره پرواز مامان اعالم شد وا میریم

 دستامو گرفت

 خدافظ د،یها، مواظب باشبچه -

 من  یوا یمامان رفتا! ا یراست یبعد از دوباره بـ ـغل کردن رفت راست و

 شویه بقاالن دلم واسه مامان تنگ شد نیخدا هم یشدم و درو بستم، وا النیم نیماش سوار

 یاز تو النیم نمیبنحس اون خانواده رو ب ختیبرم ر دیبگذرونم؟! از اون بدتر حاال با یچطور

 نگام کرد نهیآ

 ؟! چطوره یگرد نیتریو میریامروز به افتخار آروشا م -

 لحن ناراحتم گفتم با

 خستم دیخونه جد مینه بر -

 نگاهم کرد یبرگشت عقب و با مهربون وشاین

 رهیم شیخوب پ زیمهربونم، ناراحت نباش همه چ -

 دمیو دراز کش یصندل یانداختم رو فمویک

 بخوابم خوامیفقط م دوارمیام -

**** 
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 برگشت وشایبزرگ پارک کرد و به سمت ن ینمارا در کنار آب نیماش النیم

 برهیبهتون عادت کنن زمان م انیاسترس نداشته باش تا ب -

 دیکش یقینفس عم وشاین

 میآره، حاال پاشو بر -

 ددد بخنکر یاو هم سع امد،یاستوارش جلو م یها که با قدم دیسهراب را د شهیپشت ش النیم

 ارمیو من آروشا رو مآقاجون اوناهاش تو با اون بر -

 باشه-

 شد و با استرس به سهراب پناه برد ادهیپ

 سالم آقاجون -

 یسالم دختر با وقار من خوش اومد-

رامش ساس آکوچک در خواب اح یآروشا دنیرا باز کرد، با د نیشد و در عقب ماش ادهیپ النیم

دست  کتفش و ریدستش را ز کیکند؟!  داریفرشته را ب نیا آمدیدلش م یکرد چه کس دایپ

در جسم چق دیفهمیآورد، االن م رونیب نیآروشا گذاشت و او را از ماش یزانوها ریرا ز گرشید

 شدید، چه مبه راه افتا شانیدر را با کمرش بست و به سمت عمارت خانوادگ است فیآروشا نح

انه ش یبررو ! در عالم خواب دستش رابود؟یبرادر آروشا م النیم تاقیلیآن آرشام ب یبه جا

 گذاشت النیم

 ی. پوووبیپوب -

 یبورا پوفقط ا دیبگو «بابا» هم عادت نداشت به پوالد یزد، آروشا در بچگ یزهرخند النیم

 یها به سمتش برگشتند کسپوالد بزرگمهر وارد عمارت شد که همه چشم یعنی شناختیم

نجکاو گاه کنبود  رهیکه با نفرت به دخترک خ نایمثله م یو کس کردینگاه م یمثله برسام عاد

و  ان دادافسوس وار سرش را تک شهیجست و جو کرد، سرد و خشک مانند هم اپوالد ر الن،یم

 :در دلش گفت

 ؟یبفهم یخوایم یک یکنیبه آروشا وارد م یاچه صدمه یدار یدونیعمو نم -

 :آرام گفت یو با لحن ستادیا النیم یروبه رو آتوسا
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 اونجا شیفت ببرگجون تو اتاقشه مامان -

 ها باال رفت.هم با تکان سر جوابش را داد و از پله النیم

 هیشب یلیخوشا بود، آر رهیبه او خ یسر آروشا گذاشت و گل بانو با مهربان ریبالشت را ز النیم

 یاکسترداد آروشا دختر پوالد است رنگ خ صیآن تشخاز  شودیکه م یزیمادرش است تنها چ

 ستادیصاف ا النیچشمانش است م

 خب انشاهلل تا فردا صبح خوابه  -

 دیگونه آروشا کش یانگشتش را رو یزد و به آرام یبانو زهرخند گل

ه ا خواستاالن چر دونمیم یول یکن دارشیب دیهم که بخوابه بزور با یوقت ای خوابهیاصال نم ای -

م هرچقدر هست بود و االنم ییبابا یلیاون خ نه،یپوالدو خانوادشو بب خوادیخواب باشه، چون نم

دشو ب یتارارف هتونیکه نم نهیبگه که از باباش متنفره به همون اندازه دوستش داره، به خاطر هم

نن مبود ککاحساس  انجیا وشایآرو و ن خوامینم الن،یم نیبب شناسمیتحمل کنه من دخترمو م

 حواست باشه دیتوهم با

 :شاد گفت یچشمانش گذاشت و با لحن یدستانش را بررو النیم

 مادرجون بگن چشم یهرچ -

 دیرا کش النیو گونه م دیبانو خند گل

 نشده داریتا ب میبر ایچشمت روشن پسرم، حاال ب -

**** 

 در کمدش را باز کرد یعصب یبا حالت نایم

  زهیبهم بر مونویدگرو گول زد حاال دختراشو فرستاد تا دوباره زناول خودش همه  -

ا را ت هابتیمص نیچطور ا دیکش یقیرا درون کمد انداخت و دست به کمر نفس عم شیلباسها

 سرش  ریبود و دستش ز دهیشد که دراز کش رهی! به پوالد خکرد؟یدوسال تحمل م

 ! ؟یبگ یخواینم یزیتو چ-

 حوصله جوابش را داد یب پوالد

 نه -
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 زد یپوزخند عصب نایم

 یامانشون بودمعاشق  یروز هیهات که ولهتدوتا  ،یبگ یزیچ ستیآره آره تو که اصال الزم ن -

  شتیاومدن پ

 زد یادیفر یادر لحظه پوالد

 نه، فراموش نکن اگه ایباشن  نجایا ستیمن مهم ن یمواظب اون دهن گشادت باش! برا -

شه  یابونیخمثل اون آروشا  خوامیتا االن تحملت کردم فقط به خاطر آتوساس چون نم ینیبیم

 نکن خرفهم شد؟!  زیپس صبر منو با غر زدن لبر

تاق د؟! در اشده بو یمرد نیکرده بود که گرفتار چن یچه گناه د،یکشیم یعصب یهانفس نایم

 :به صدا در اومد و آتوسا از پشت در گفت

 تو امیبابا ب -

 :آرامتر و مهربان گفت یبا لحن والدپ

 دخمل بابا ایب -

 وارد شد کنار پوالد نشست بیهم با خوشرو آتوسا

 برم تونمیکتابخونه، م میبر میاز دوستام قرار گذاشت یکیبابا، با  -

 را پشت گوشش فرستاد شیموها پوالد

 خونه باش ۷ با راننده برو و برگرد، قبل از -

 :زد و زمزمه کرد یزهرخند آتوسا

 گردهیشب بر نم ۱۰خونه اما آرو قبل از  امیمن که زود م -

 دیکنجکاو پرس پوالد

 ! ؟ی! آرو چ؟یچ -

 :پر از استرس گفت آتوسا

 برم خدافظ مامان خدافظ گهیگفتم آرو؟! من د یمن ک یچیه -

 گفت رفتیهمان طور که به اتاقش م دیکش یرفت و پوف رونیاز اتاقشان ب و

 ا شک نکن آتوس میبابا و آروشا دار نیب یحساب یدعوا هی ندهیچند روز آتا  -
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 *آروشا*

قدر چساعت چنده؟! اوف خداجون  دیآها، اتاق جد من کجام؟ یچشمام باز شد، وا اتومات

و الن تامن  یعنینه  یبه بدن مبارک دادم وا یسرجام نشستم و کش و قوس یخستمه، با خستگ

 وردخبه در اتاقم  یا! ضربه؟یکنیم نیخدا! چرا همچ یخونه اون پوالد نامردم؟! ا

 ! زم؟یداخل عز امیآروشا ب-

 یبفرما مامان گل-

ونه مهرب از بس که میمهربونش اومد داخل و درو بست، من عاشق مامان گل ینگاه و چهره با

 دیموهام کش یرو یکنارم نشست و دست

  دهیچواست  نارویا ی! آقاجونت با حوصله همهاد؟یخوشت م دتیجداز اتاق  -

 ذوق گفتم با

 ! گهید هیازش صورت ادیخوشم م یلیبه من که خکارا! به نیواقعا؟! آقاجون و از ا یوا -

 حشره،م یوااااا غیج هیمخصوصا صورت امیخنده آخه من عاااااشق صورت ریز میزد هردومون

 دمیرسانگار ناراحت بود متعجب پ نیشد، همچ رهیلبخند زد و به چشمام خ هی یمامان گل

 ؟یشد مامان گل یچ -

 دیکش یقیگرفت و نفس عم دستامو

طرز فکر  یکنیکه تو م ییکارا نیبا ا یول یهست یبگم تو دختر بد خوامیدخترم، نم نیبب -

 دونمیم من زنن؟یپشت سرت م ییچه حرفا یدونیم ،یکنیهمه رو نسبت به خودت عوض م

ج و ل یندگزدخترم  یول ،یکنیکارا رو م نیبا بابات ا یاز سر لجباز دونمیتو ذاتت پاکه م

 ستین یلجباز

ال نم؟! اصرو ک کارا نیا دیبا اون پسرش با ی! من چرا از سرلجبازگه؟یم یچ یخدا مامان گل یوا

 دمیهستم اخمامو توهم کش یهست من دختر بد رینخ دمیشا دونمینم نهیمن ذاتم هم

 نداره  یباشم، به اون پوالدم ربط یجور نیا خوامیمن خودم م رمینخ -
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 بهم انداخت یا هینگاه عاقل اندر سف هی

 ! ؟یمطمئن -

 هان کامالاا!-

 :گفت یجد یلیسرجاش بلند شد و خ از

 از اون یلوآب به دست و صورتت بزن لباساتم عوض کن  هیخب خانم کامالاا! پاشو  لهیخ -

 برهیکه آقاجونت گوشاتو م ینپوش یسانت ۲۰کوتاه  یلباسا

 دمیخند

 باش -

از  ریه به غک نجای! عه اشیا بره،یآقاجون م برهیخودم گوشمو نم یبابا ایرفت، ب رونیاز اتاق ب و

ل ردم جل! متعجب به سمت در رفتم و بازش که؟یدر چ نیهم داره ا گهیدر د هی یواریکمد د

من  هست؟! یبزرگ نیبه ا یبهداشت سیسرو هی یتو هر اتاق یعنیخونه؟!  ایهتله  نجایالخالق ا

که دست همه رو  نیا یس ولخونه نیترکیو ش نیترخونه خودمون مدرن کردمیفکر م شهیمه

 ! شیرسا اارت ببرو به ک ایب هیبهداشت سیتازه سرو نیا یزنیاز پشت بسته اه آروشا! چقدر فک م

 

 

 

 *ی*راو

 گشت،یعمارت را م یسبک بال گوشه گوشه یاو مانند پروانه خواندیخودش آواز م یبرا آروشا

 گفت اشیپرانرژ یو با صدا دیپر شیجلو یناگهان کس

 داریخانم خانما مشتاق د شودیسالم عرض م -

 دیرا درهم کش شیبود اخمها دهیترس یکه کم آروشا

 خر یبر یدرست سالم کن یستیزهر مااااار، بلد ن -

 دیرا کش شیاز موها یاتکه برسام

 پوستتو بکنه  ادیخر ها؟! به من؟! برم به مادرجون بگم ب یگفت یبه ک -
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 آروشا باال رفت غیج

 موهام کنده شد آشغال شعور،یولم کن ب -

 دیکش یرا ول کرد و آه شیبرسام زد که موها یبه زانو یلگد

 داشته باش یچه مرگته؟! جنبه شوخ یوحش -

  !شیا ناییپا ارمی! بزنم فکتو ب؟یشوخ یگیم یموهامو کند ی! زد؟یهه شوخ هه-

 صورتش گذاشت یدستانش را بر رو برسام

 ! یوا خدا مرگم بده! خشونت خانگ -

اش برسام هم خنده شدیم یشک او دلقک خوب یاش گرفت، باز لحن زنانه برسام خنده آروشا

 دیپرس یگرفت و عاد

 شدن مهر؟!  کیبا نزد یکنیم کاریچ ؟یچطور -

 چشمانش را در حدقه چرخاند آروشا

 کنم، البته اگر بذارن لیترک تحص خوامیافتضاح، م -

 پوزخند زد برسام

 با هر نوع دختر!  یاثرات دوست -

  هیبگم اون دختر خوب دیس بااگه منظورت شراره-

 تو باغ میپدرجون گفت صدات کنم بر زا،یچ نیا الیخیکاش! ب-

 میبر یاوک-

 را در شیزهاغروب رو شهیکه سهراب هم ییجا دند،یرس قیدنبال برسام راه افتاد تا به آالچ به

 کندیآنجا تماشا م

 با خنده به آغوشش پناه برد آروشا

 سالم آقاجونم -

 دیبه سرش کش یدست یبا مهربان سهراب

  ریسالم، عصر بخ کمیعل -

 :کودکانه گفت یو لحن یبا دلخور آروشا
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 آقاجووون؟!  یندازیم کهیت -

 دیخند سهراب

 یخصوص گفتمیچندتا نکته رو بهت م دیصدات کنه چون با نیکنم گفتم ا جایمن ب -

 زد و کنار سهراب نشست یاتک خنده برسام

 نوریبده ا ونویزحمت قل یاوهوم، پدرجان ب -

 شد رهیرا باال داد و به برسام خ شیابرو یتا کی سهراب

  !؟یبر یخوایتو نم -

 یخوب نینه کجا برم؟! هوا به ا-

 گفتم؟!  یمن االن چ-

 ! ه؟یچ ونهیحاال طعم قل د،یحرف بزن یبا آروشا خصوص نیخوایم-

 کلمه مهمش؟-

 :با بهت گفت برسام

  هیآها خصوص مهمه و خ یلیلحظه آروشا که خ هی! خب ؟یکلمه مهم چ -

 دیبه پشت گردنش کش یدست

 گهیمن برم د یخب باشه خصوص لهیخ -

 نگاه کرد شانیبلند شد و قبل از رفتن برگشت و به هردو شیجا از

 موندما نیتعارف کن هی -

 :پسر متذکر گفت نیا یشده بود از دست کارها یعصب یکه کم سهراب

 برسام!  -

 ! ؟یزنیباشه رفتم آقا جون چرا م-

 شد رهیبه چشمان آروشا خ یجد یبا حالت سهراب

هت ب ادیداره، ممکنه ز یبیعج تیچجور شخص یدونیم ،ییپوالد آشناتو که با اخالق مزخرف  -

 بده ریگ

 دهد؟!  ریبه او گ توانستیپوالد نامرد م نیچطور ا دیخند آروشا
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 بده!! هاهاها ریآقاجون؟! اون اصال منو دوست داره که بخواد گ یگیم یچ-

 دیکش یقینفس عم سهراب

شده  هم که یلجباز یز رواما ا ستینسبت به تو ن یاعالقه چیتو دل اون ه ،یگیتو درست م -

 کنهیکارو م نیا

ط ما فقاست ا ادیاز خنده ز کردیو خودش فکر م دیچک نییاز گوشه چشم آروشا به پا یاشک

 داد انیپا دنشیدلش است به خند قیاشک از درد عم نیا دانستیسهراب بود که م

 خب اون لجبازه من لجبازترم ها؟!  -

 :رانه گفتمتفک سهراب

 نیتو ا خوامیتتم مانجام بده منم پش یخوایکه م یبگم، تو هر کار نویهم خواستمیمنم م -

 کنه!  یهر غلط دیآدم تا جوونه با ،یرو بکن ایدن فیک ستیمدت که مادرت ن

 زد یامضحک تک خنده یباشد، با حالت یهمان سهراب قبل نیا شدینم باورش

 باشم؟!  رونیشب ب ۱تا  تونمیمن م یعنی! آقاجون ؟یواقع -

 سرش را تکان داد سهراب

 تار کن،رف یبگرد، هرجور که خواست یاستخو یباش، با هرک رونیب یبله، تا هر وقت که خواست -

 مادرتون بسته باشه شیدهنش پ گمیهم نباش بهش م وشاینگران ن

ا م آور رشر یاکاره نیتا پوالد خودش آروشا را نجات دهد، اگر او ا گفتیرا م زهایچ نیا دیبا

 نیچن یروز کردیوقت فکرش را نم چیاما ه ماندیپوالد م نیا شهیپوالد هم دادیانجام نم

 هل دهد  راههیرا به آروشا بزند و او را به سمت ب ییحرفها

 افتاده باشد  یزیچ ادیآروشا ناگهان محو شد، انگار که  ضیعر لبخند

 دیکنجکاو پرس سهراب

 ! ؟یافتاد یزیچ ادی -

 انداخت نییزد و سرش را به پا یپوزخند آروشا
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شد. اول گفتم حداقل  یبعدش عوض یواسم بودا ول یخوب یسال بابا ۸پوالد تا  نیا گمیآره، م -

م کم کم دار هک دمیازش د ینه، انقدر بد یباشم ول یدختر خوب اشیسال خوب ۹، ۸به اندازه اون 

  کنمیرو فراموش م اشیمهربون

 :شد و در دلش گفت رهیخ شیروبه روبه سهراب

 فراموش هامونوینصف بد نهیبیازمون م یخوب هیاون  م،یبرعکس خدا شد قایما آدما دق -

 میکنیرو فراموش م اریبس یهایخوب کیکوچ یهایاما ما با بد کنه،یم

بش را غرو ینگاه کرد، چه کس لیکرد، متعجب به صفحه موبا دنیدر کنارش شروع به لرز لیموبا

 خراب کرده بود؟! 

 را برقرار کرد تماس

 بله؟!  -

 خاندان بزرگمهرسالم بر بزرگ-

 دیخند سهراب

 ! خونهیشده پسر؟کبکت خروس م یچ -

ل حداق ینزیشما که زنگ نم میتگف ب،یکشور غر نیتو ا می! ما مورچه هم ندار؟ینه بابا چه کبک-

  میریبگ یاحوال هیما 

 ! یچه برسه به احوال پرس ومدیسالمم از دهنش در نم هیما که  رادیآقا ه نیا-

 یشناسیتو ممعلومه خوب نوه یاَ یاَ یاَ-

 دیخند سهراب

 از خودش  شتریب -

**** 

که  یزیرا حس کرد، همان عطر تند و ت ییعطر آشنا یبو گذشتیم ییرایکه از پذ یوقت

پوالد حواسش به  دیکه د یانداخت و وقت یبه او نگاه یچشم ریز کردیم تیمشامش را اذ

جذاب بود مانند االن  شیکامل به سمتش برگشت هنوزهم تمام حرکات پوالد برا ستیاطرافش ن
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کتابش را گرفته است مخصوصا آن اخم  گریو با دست د اشقهیگاه شق هیکه دو انگشتش تک

 زد و چشمانش را در حدقه چرخاند در دلش گفت یخندکمرنگ آروشا پوز

 یدادهجن بو هی ایدکتر جن بوداده  هیه دکتر باش ادیبهش م یهر چقدر جن بوداده باشه ول -

 دکتر مسخره! 

 :گفت یبلند یبا حرص فشار داد و با صدا اشقهیشق پوالد

 از جلو چشمام گمشو زود!  -

را  شیها و اخم ستادیبوده فقط دست به کمر ا طور نیا شهیتعجب نکرد، چون پوالد هم آروشا

 دیدرهم کش

 به تو چه؟! خونه آقاجونمه  -

ه ش را نگبزرگتر احترام یآروشا قبال زبان دراز بود ول د،ییهم سا یرا بررو شیهادندان پوالد

چشمان  به یدر چنگ گرفت جور شیبه سمتش رفت و بازو یاانهیپوالد به طرز وحش داشتیم

 احساس ترس کرد یاشد که لحظه رهیخ آروشا

 دم،یدستور م نجایس من اپآقاجونته ماله منه  یخونه یگیکه م یاخونه نیچهار ششم هم -

 یرازدزبون  ،یکه دلت خواست بکن یهر غلط یخونه حق ندار نیگوشت کن، تو ا زهیآو نویا

 رم تومح النیم یاز اتاقت خارج ش یختیر نیا نمیهم نب گهید شه،یم یچیممنوع وگرنه ق

 ستین

 :گفت یناراحت و عصب آروشا

عد بترا باشه چند وقت با دخ هی ستیمثل تو ن ست،یپسرا ن هیداداشمه، اون مثل بق النیم -

  دونهیدخترو م هیولشون کنه، اون ارزش 

 رفتند و دستانش باال شدیتر مسرخ شدیکه از دهان آروشا خارج م یاپوالد با هر کلمه چشمان

قت ه طاکبود  النیمچش را گرفت م یگریدخترک زبان نفهم اما دست د نیزدن به ا یلیس یبرا

 یعصب کردیم یکه سع یو با لحن ستادیپوالد ا یروخوردن آروشا را نداشت روبه یلیس دنید

 :گفتنباشد 

 آروشا برو تو اتاقت -
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 کرد یماخ النیها باال رفت منگه داشت و از پله یبغضش را به سخت آروشا

  تونمیکه من م نیکنیمباشه، شما واقعا فکر  نینظرتون در مورد من ا کردمیعمو فکر نم -

 زد یرا نگاه کرد و پوزخند گرید یرا خورد و سمت حرفش

 ته،سخ یلیخ شهیعوض نم گهیبزرگ شده، د طور نیآروشا ا هیگفتن یبگم ول نویا خوامینم -

زحمت  نو بهاون حس پدرانتو ستین ازین گهید یول کنه،ینم رییاون تغ دیاگر شماهم بخوا یحت

 زدم یاگه حرف بد دیببخش دونمیچون من آروشا رو مثل خواهرم م نیکن داریب

 :گفت انهیموز یزد و با لحن یشخندیبرگردد که پوالد ن خواست

 ! ؟یهم دار وشایفکرو در مورد ن نیهم -

و  دیبگو یزیچ توانستینه م کردیمسئله را مطرح م نیحاال ا دیمشت شدند، نبا النیم دستان

 که ساکت بمانند  شدینه م

 گذاشت النیشانه م یزد و دستش را بررو یپوزخند پوالد

که  ییجا رهیخونه م نیاز ا هندیکنم که عشقت تا دو هفته آ یادآوریجناب عاشق! الزمه  -

پسر  هیدختر تنها و با  هی ش،ینیبب یبر یتونینچ اون موقع که نمنچنچدانشگاه قبول شده، نچ

 ! ست؟یرو مالقات کنن خالف شرع ن گهیهمد گهیشهر د هی یتو

 دانستیخوب م النیاما م آوردیرا به درد م النیها قلب مزخم زبان نیعمق ا دیفهمیم کاش

  گذاشتیچون خوده پوالد نم شودیدور نم وشایکه از ن

 زد یزیتمسخرآم شخندیبه سمت پوالد برگشت و ن باز

 کمیدوست دارم نزد پرستمشیاصال م م،وشایمن عاشق ن ن،یعمو شما کامال درست فکر کرد -

 نمیبین مکه م یاوضاع نیخب با ا ؟یریگیم شیآت یاما شما چرا دار م،یبمونه هرجا که باش

 هی ریکه ز وشای! منو نشه؟یم یچ نیکنیبره بعد فکر م نجایاز ا وشاین دیذاریخوده شما نم

پس  میکشیشهر که نفس م هی یتو میسقف نباش هی ریاگه ز یعمارت بزرگ حت نیاتو  میسقف

 راحته یلیخ یلیشدنم به اون واسم خ کینزد

 نوبت او بود که پوزخند بزند حال

 عمو جون!  -
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بود تا  نیاش هدف او همشد و چشمان به خون نشسته رهیمشت شده پوالد خ یدستها به

 کند کیرـ ـحـ ـپوالد را ت تیعصبان

 :را در مشت گرفت و با نفس نفس زدن گفت اشقهی پوالد

 یابونیخ یه به اون دخترهکرو  یهمون حرف دیجون! نکنه بابچه یزیریزبون م یدار یادیز -

ق ح گهید ه بعداز حاال ب یبا من طرف یکن یط اضافمنه غل یخونه نجایزدم به توهم بزنم ها؟! ا

  یش کیخونه نزد نیا یبه دخترا یندار

 نگران دخترانش است  دیکه پوالد بگو یتا روز شدیم کینزد النیم اما

**** 

 با لبخند نگاهش را به نگاه اتابک دوخت تمنا

 یرو پا تا یرا کمک کردبه منو دخت یلیکنم، تو خ کاریجبران محبتات چ یبرا دونمیواقعا نم -

ر پد هی اوشین وآروشا  یتو برا کنه،یدوره زمونه م نیتو ا یکه کمتر آدم یکار میستیخودمون با

 اشوابهمش ب م آروشا تا دوسال بعد از اون اتفاقات تو خواببرعکس پوالد، بچه قایدق یبود یواقع

م االن نیدو سالم مواظبشون باش، مخصوصا آروشا که تا هم نیتو ا شهیاگه م کرد،یصدا م

 کنهیاحساس کمبود م

 حرفش آمد انیم اتابک

 یازمان بر هیدوسال هم بتونه  نیا دیشا م،یخان مواظبشوننباش منو سهراب یزینگران چ -

 استراحت تو باشه

وشا و آر یدعواها دکریبود و دعا م قراریهنوزهم دلش ب یکرد ول دییبا سر حرفش را تأ تمنا

 نکشد  کیبار یپوالد به جاها

 شد رهیبه اتابک خ دوباره

 پروازت ساعت چنده؟ -

 ! ؟یشب هنوزم نگران میسه و ن-

 زد یشخندین تمنا

 مونهینم ینگران یجا گهینه با وجود شماها د -
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  لرزاندیو دلش را م ماندیم که

**** 

 آروشا بر صورتش چنگ زد دنیبانو با د گل

 مدرسه؟!  یریفرم تنگ م نیمرگم بده! تو با ا خدا -

 کرد ینوچ کالفه

 داره؟!  یبعدشم چه اشکال رستانیدب رمی! من مرستانیدب ،یمامان گل یوا -

 برود انرستیه دبسر و وضع ب نیآروشا با ا دادیاگر اجازه م د،یرا درهم کش شیهابانو اخم گل

 نگاه کرد اطیبه خانم خ کردیاو را اخراج م رشانیحتما مد

  دیرو قبول نکن گهیدختر م نیا یخانم، هرچ دیببخش -

 و با بغض حرفش را قطع کرد دیکوب نیرا بر زم شیپا آروشا

  خوامیم نوی! من ایمامان گل -

. دیدیشا را مه آروکباوقار بود و بعد  یلیبه آتوسا کرد که در آن مانتو و شلوار خ یبانو نگاه گل

 تزد و دستانش را گرف یبهتر بود، لبخند مهربان زدیاگر آرامتر حرفش را م دیشا

 ! پس؟یش رد رتونیمد یاز جلو یوضع بخوا نیبا ا ستیآخه به نظرت خودت زشت ن زمیعز -

 ! ؟یبابات و آقاجونت چ یآبرو

 حرفش آمد انیم یعصب آروشا

 و داد اجازه ر نیخوده آقاجون بهم ا نکهی! و ا؟ی! اوکستیمن ن یاون بابا -

 یاحتبا نار آتوسا دختر بدهد! نیبه ا یااجازه نیگل بانو باز ماند، امکان نداشت سهراب چن دهان

 به سمت آروشا رفت

 بده به من -

 ییبال هزاران دیفهمیتوجه به او فرمش را دست آن زن داد و از او تشکر کرد کاش م یب آروشا

 هاستلباس نیا دنیبه خاطر پوش دیآیکه سر دختران م

**** 
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ه ک یآن هم رقص دیرقصیبلند آهنگ م یدر گوشش بود با صدا اشیطور که هندزفر همان

رشام آ ندیبب درختان بود چشمانش باز نبودند که یشاخه یبر رو مونیراه رفتن م هیشب شتریب

 است رهیاش به او خبا جفت چشمان گرد شده

 خودش خواند یو برا دیخند بلند

 هووو یخدا نکشتت شراره چه آهنگ ی. واایب ایب ایب -

رشام آ واریآن د دیفهمیافتاد، اگر م نیبر خورد کرد و به زم یواریحس کرد که به د یالحظه

 ! داد؟ینشان م یالعملبود چه عکس 

  دیرا د یآرشام عصب وارید یبلند و بعد به جا شیاز جا یعصبان

 دلش گفت در

 یع، چمواق نیدر ا گفتنیم یزیچ هی نارزینگاه چشماشو! پ هگیاوه اوه پدر و پسر کپ همد -

 بود؟! آها پدر سوخته

 پوزخند زد آرشام

 ! ؟یبهش سالم بکن ینیبیبزرگتر م هی ینداده وقت ادیاون مامانت بهت  -

 چشمانش را گرد کرد آروشا

رز بزرگ م یکه از لحاظ قد نمیبیم لیگور هیآم فقط  نمیبیبزرگتر نم نجایبزرگتر؟! من که ا -

 ادی بهتون جان قطعا اون مادر شما هم لیگور یزیچ هیجان؟! آها  لیگور یرو هم رد کرده ها

 از طرف بزرگتر باشه هه دینداده احترام اول با

م در ه شیها دخترک پررو! کم کم اخم نیداشت ا یاز کنار آرشام مبهوت گذشت، عجب زبان و

  کردینم نیزنده ماندن آروشا را تضم دیدیرفتارات را م نیا گریرفت اگر بار د

ر د لشیزبان دراز باشد موبا شهیبد حرف زده بود اما عادت داشت همه جا و هم یکم دیشا

 تا بناگوش باز شد ششین الیاسم دان دنیصفحه را نگاه کرد و با د د،یدستش لرز

 الو سالم عشقم-

 گوشش را پر کرد الیخمار دان یصدا

 بانمک من  یسالم کوچولو -
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 تعجب کرد آروشا

 حالت خوبه؟!  الیدان -

 االن خوبم که با تو حرف زدم -

 طور  نیمنم هم-

 ! ؟یزنگ نزد هیعه؟! پس چرا -

 دیخند

 یدان گهیلوس نشو د -

 گفتنت بشم یدان یمن فدا-

 خدانکنه! -

 یگرید زیچ یبرا الیدان دیفهمیاز الکل را باال رفت کاش آروشا م یاش گرفت و کمخنده الیدان

 دختر را هم پاره پاره کند  نیکه روح ا خنددیم یروز یبرا خنددیم

 حاال که تو دلت برام تنگ شده.  نمیبب-

ه ک ییداص دیخنده دو نفر را از آشپزخانه شن یفقط صدا د،یرا نفهم شیها حرف هیبق آروشا

 کردیو حسادتش را برافروخته م آوردیقلبش را به درد م

 گفت عیسر

 زنمیدارم خودم بهت زنگ م یکار هی الیدان دیببخش -

درش پ یوزکه ر یمرد دیدیشد از گوشه در م کیبه آشپزخانه نزد شتریتماس را قطع کرد، ب و

د با ن بودرست کرد کیکه خوش و خرم در کنار پوالد مشغول ک ییرا آتوسا گرشیبود و دختر د

 از یکیاگر  خورد،یحسرت م دیاو نبا د،یرا در هم کش شیها آروشا اخم یریخم یسر تا پا

! آروشا کردند؟یم یدر موردش چه فکر کندیم یکه به آتوسا حسود دندیفهمیدوستانش م

 نیا خواستیکند؟! اما بازهم دلش نم یحسود رستانیدختر دب نیتربه ساده نیترگوشیباز

 خندان را بشنود  یصداها

ا حال آتوس یکه پوالد و آتوسا ساکت شدند، پوالد پوزخند زد ولآرامش وارد آشپزخانه شد  با

  کردیآروشا را درک م

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

88 
 

 هم تماس گرفت الیهمزمان با دان ختیدر آن ر وهیآب م یبرداشت و کم یوانیل

 شده؟!  یزیچ زمیالو عز-

 دلم برات تنگ شده یلیگفتم که خ نمتیبب خوامیدنبالم م اینه فدات شم، فقط ب-

 سه سوت اومدم فقط آماده شو زمیعز یتو بگ یهرچ-

 دیخند انهیموز آروشا

 وی یس یهان یبا -

 ت پشتاس دهیپوالد فهم کردیدهانش بود و فکر م یتماس را قطع کرد آتوسا دستش بررو و

 یفصلمن کتک اما پوالد مطمئن بود آروشا بعد از آ کشدیآروشا نقشه م یبرا ینام الیخط دان

 کیک ریه خمو ب زد یپوزخند روزمندانهیدوباره آن پسر را ندارد، پ دارید ییکه خورده بود توانا

  دیپوالد آن را درستش کند شا دیبود که با یریآروشا هم خم دیشا ماند رهیخ

 ***** 

را  شلیخودش هم دل کردیپررنگش م توانستیلـ ـب سرخش را برداشت و هر چقدر که م رژ

 رشتیب توانستیعادت هر چه بود نم لیهم به دل دیبا پوالد، شا یلجباز یاز رو دیشا دانست،ینم

 ود، قدمب دهیتا االن رس الیاز اتاقش خارج شد احتماال دان عیرا برداشت و سر فشیفکر کند، ک

 یسشد چه ک و او شوکه ستادیا شیروروبه یناگاه شخص بردیرا به سمت درب باغ م شتند یها

 باشد جز پوالد  توانستیم

 زد یزهر طعم ندپوزخ

 ! درسته؟! رم؟یم یبا ک رمیکجا م یبپرس یرتیغ یمثله باباها یخوایتو که نم -

 زد شخندین پوالد

 من به تو اعتماد دارم یینه قربونت برم بابا -

ها از سال ا بعدرنوع حرف زدن پوالد  نیبود، ا ستادهیا شیمبهوت ماند انگار که زمان برا آروشا

 دانستهیلحن مهربان تنگ شده بوده و نم نیا یچقدر دلش برا کردیبود حال درک م دهید

 دیاش غرقفل شده یهادندان نیکرد و از ب کیپوالد سرش را به او نزد
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ا وجود تر از خودت به سرت بزنه باون کثافت دنید یکه بازم هوا یستیاونقدر خر ن دونمیم -

 یندازیراه م یزیبا اسم من آبرور یمطمئن باش اگه بازم به گوشم برسه دار ،یخورد یکتک

 سگا نیجلو هم ندازمتیم کنمیخودم پوستتو م

 لمیف نیاد فقط از بدش هم او را ناراحت نکر یحرفها یکه حت یقدرشد، آن دیآروشا بازهم نا ام

.  بودیمو مهربان  کردیم یباز لمیف شیپوالد برا شهیکردنش دلش گرفت اصال کاش هم یباز

 شالش را در مشتش گرفت.

. خوامیمن یابونیدختر خ رون،یب یشلباسا گم نیبا ا یحق ندار یخونه هست نیکه تو ا یتا وقت-

 .رسمیخودم مفصل به حسابت م یخونه نباش ۷قبل از ساعت 

 پوالد-

ا را آروش با بهت به سمتش برگشتند. دست لرزان شانیسهراب بود که تشر زده بود، هردو نیا

 هم نسبت به دخترش داشت؟ یگرفت و از پوالد دورش کرد، مگر پوالد حق

 نشست. شیابروها انیم یظیغل اخم

 یامروز و دهیروشا هم دختر فهمآ م،یچون بزرگتر میدستور بده منو مادرت یاگر قرار باشه کس-

 هست.

 زد. یپوزخند صدا دار آروشا

 یابونیخ گنین ممثل م یامروز یکه به دخترا هیمیآدما انقدر قد نیآقاجون، طرز فکر ا الیخیب-

 .نهییاز بس قدرت درکشون پا

 نگاهش را از پوالد نگرفت. سهراب

 .برگرد یبرو به کارت برس هر وقتم که خواست-

 .دیس-گونه سهراب را بـ ـو آروشا

 آقاجون، دوست دارم یبا-

که  ییروشاآ نیبود ا بهیغر شیبرا شناختشیدختر ماتش برد، نم نیا یبازهم از کارها پوالد

که  د و گفتمده بوآ ایافتاد که آروشا به دن یوقت ادی. گرفتیاشتباه م یدگیبودن رو با در یامروز

 اما پس آن دختر کجاس شودیم یاسمش را آروشا بگذارد چون دختر باهوش خواهدیم
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 گفت:  یجد یبا لحن سهراب

. شکنهیدختر زود م ،یدونینکن که فکر کنه هنوز هم اونو دخترت م یکار یدوستش نداراگه -

 .دهیآروشا که سهله چون قبال از تو ضربه د

 ییهاخواب پسر به ظاهر مهربان چه نیا دانستیشد اگر م الیدان نیبا ذوق سوار ماش آروشا

 بود؟یحال ماست بازهم انقدر خوش دهید شیبرا

 نکردم؟ رید زمیسالم عز-

 آمده از شالش را پشت گوشش انداخت. رونیب یموها الیدان

 .مونمیمن بازم منتظرت م یکن ریهرچقدرم د -

ا حد ب نیتا ا نه یبود ول یمضطرب بود، دختر بد شدیتر مکه کم و کم یااز فاصله آروشا

 .دیاسترس عقب کش

  الیدان-

ند رام ک یکافازهتوانسته است او را به اند کردیرا از آروشا نداشت، فکر م یحرکت نیچن انتظار

 برگشت. شیسرجا  یول

 عشقم عوض شه؟ یحال و هوا میباشه خب کجا بر-

 .دیکش یقیآروشا آه عم نیحرکت کردن ماش با

که به خاطر  بخشمیمامانو نم وقتچیفرار کنم ه اروی نیاز خونه ا خوادیفقط دلم م دونمینم-

 یوضوالد عپ نیبا ا تونمیجوره نم چیه دونستیکه م نیخونه با ا نیکارش مارو گذاشت تو ا

 .امیکنار ب

**** 

 اش گرفت.والد خندهپ ظیاز اخم غل دیتلخش را مزه مزه کرد فر از قهوه یکم

 ؟یها بحث کردتوهمه نکنه باز با خانم بچه یلیهات خپسر؟ امروز اخم هیچ -

 زد. شیبازوبه  یاشان گرفت صابر مشتو صابر خنده یعل

 اخم کرده  شهیداش پوالد ما که هم -

 شد. یجد یکم لحنش
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 افتاده؟ یچه اتفاق یواسه دختر وثوق نیدیفهم یراست -

 :دیاخم متعجب پرس یعل

 مینه بگو ماهم بدون -

 نمیغفالش کرده و خالصه اا یپسر هیدانشگاه  رفتهیکه دختره م یسال هی نیخب ظاهرا تو ا-

 کنه و زیبره اصفهان دخترشو سوپرا خوادیم خبریروز ب هیهم  یباهاش رابطه داشته وثوق

 نیا یول کردمیم شکهیت کهیاگه دختره، دختره من بود خودم ت رهیگیاونجاس که مچشونو م

 با همون پسره عقدش کنه. خوادیظاهرا م

ول اگر گ یحساساتافتاد. او هم ساده بود و هم ا وشاین ادیبه تن پوالد افتاد، ناخودآگاه  یلرز

دستانش سرد  آمدندیم رونیبا صدا ب شیهاچه؟ نفس خوردیرا م یامروز یپسرها یهاحرف

د و شبود که متوجه حالش  ینشسته بود فقط عل اشیشانیپ یبر رو یبودند و عرق سردتر

 .رفتاش را گشانه

 پوالد چت شد؟ حالت بده؟ -

 ؟یسرما خورد ومدهیون ن: اه زمستدیفر

 دمت گرم هاهاهاها گهیمونده بود د نی: همصابر

 بلند شد و با عجله گفت:  شیاز جا پوالد

 افتادم فعال خدافظ یزیچ هی ادیبرم،  دیمن با-

 بلند شد. شیاز جا یعل

 امیبذار منم ب-

 شد. تریعصب پوالد

 سیالزم ن -

 نشیشسوار ما رفتیزودتر به خانه م دیخارج شد، با مارستانیشاپ ب یبا سامسونتش از کاف و

 را لشیاموب شدیرا روشن کرد. انگار که تا به خانه برسد جانش گرفته م نیزود ماش یلیشد و خ

 شماره خانه را گرفت. عیبرداشت و سر

 الو-
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 سالم -

 آشفته پوالد هول کرد. یصدا دنیبانو با شن گل

 مادر؟ یپوالد خوب-

 کجاست؟ وشایها؟ آره آره ن-

 هوا بخوره  کمهیرفته پارک -

 دنده را عوض کرد و پر از حرص گفت:  پوالد

 باشه خدافظ مادر گه؟یاالن چه وقتش بود د-

  گوش ک-

خوب  حالش دیفهمیو نم دیدیرا با چشمان خودش نم وشایاو تماس را قطع کرده بود، تا ن یول

 داشت؟ یفرق شیبرا نیاما چرا؟ مگر قبل از ا شدیاست راحت نم

 فرش بوستانپارک کرد و بعد از قفل کردنش با عجله پا در سنگ ابانیرا کنار خ نشیماش

رد که فرو ب شیموها انیدستش را م کرد؟یم دایاو را کجا پ ستاد،یا شیسر جا یاگذاشت. لحظه

 .دیرا شن یادختر بچه یصدا

 وشایخاله ن یمرس -

 شاد گفت: یمحبتش را نثار گونه هر سه دختر کرد و با لحن وشاین

 قابل شما خوشگالرو نداره -

ود گونه بگرفت، چ یخاص یلحظه بو کیدر  اشیکند رفت، انگار که زندگ تمیر یپوالد رو قلب

 بازهم مهربان بود؟ دنید یمحبتیهمه ب نیبعد از ا وشایکه ن

 فتند باد و رتشکر کردن وشایاز ن یقیهر کدام به طربه سمتشان برگشت، آن سه دختربچه  ناباور

. دیشک یقینگاه کرد و نفس عم یرفتنشان را با مهربان وشایدر دستانشان ن یبادکنک و بستن

 او خودش محبت بود و بس  کرد،یمحبت نم وشاین

 گفت:  وشایبه ن یبادکنک فروش با لحن شاد رمردیپ

 داشیجا پهمه شهیون که هممعتادش یبابا ،یتا بچه رو شاد کنسه نیتو ا نکهیدخترم مگر ا-

 جز خونه. شهیم
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 رنگ غم گرفت:  وشاین لبخند

 .دمیکه منم طعم تلخ نبودن پدر رو چش نهیبه خاطر ا دیشا-

 ه قبول شدنت.دانشگا یبه سالمت ؟یکن فیرو برام تعر اتیقصه زندگ یخوایامروز نم-

 .دیخند یکم

 هیخوب بود،  یلیخ من یخب زندگ کنمیم فیباشه تعر ینه ول ایکه قبول شدم  دمیهنوز ند -

 هی نکهیا ابود ت آروم زیگرفتم همه چ ادیبابا دوتا آدم عاشق، من از اونا عشقو  هیمامان بود و 

 یلیخ بابا یآروشا عشق کوچولو کترمیخواهر کوچ مون،یهم پا گذاشت تو زندگ گهیوروجک د

همه  ما یدگدوست داشتن با اومدن اون به زن طناتشیهمه اونو به خاطر ش . اماکردیم طنتیش

 تر شده بود. مامان انقدرحال عاشق نیدر ع یول خوردیحرص م شتریعوض شد، بابا ب زیچ

ه من اشتن کد یبودن طعم نیریش نایاما همه ا د،یخوابیکه شب با کمر درد م دیدویدنبالش م

 لباون پوالد ق .ختهیو بهم ر یروز که بابا اومد خونه عصب هی. دمشیبار چش نیرروز بد آخ هیتو 

و من ،یردود کناب مویزد تو زندگ ادیمهم باشه فقط سر مامان فر یلینبود که مرتب بودن براش خ

شک مان او ما نمیکدوم از شمارو بب چیه خوامینم گهیخودتن د نیدختراتم ع نیا ،یگول زد

آروشا  رهینم ادمیپوالد به سمت در رفت.  ینکرده ول یکه کار داشتو اصرار  ختیریم

منم  ترسم،یبابا نرو، من شبا م گفتیم یدست بابا رو محکم گرفته بود و ه یچجور کمونیکوچ

 سرش رو من، قهرمان من رفت و پشت یاما رفت بابا« بغض دار شد شیصدا»با خودت ببر اما 

 .ستین پدرتون ناو گهیهم نگاه نکرد. مامانم به ما گفت که د

 سرش را تکان داد. یبا ناراحت مرد

 ات ناراحتت کنم.گذشته یادآوریبا  خواستمیشرمنده دخترم، نم -

 با زهرخندش اشک چشمش را پاک کرد. وشاین

 ادیهم برو  یمهم زندگ یهااز قاعده یکیام من باهاش کنار اومدم خب گذشته د،یحرفو نزن نیا -

بهتر  کردنیراز معالقشونو بهم اب شتریابراز عشق، اگه مامان و بابام ب یعنی یزندگ دمیداد فهم

 بود.
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ش از وجود یاانگار که تکه زدیم ادیرا فر شیپوالد سست شدند، چشمانش بغض گلو یزانوها

 شیهارفح یرا نداشت. دخترش از بچگ وشاین ختنیاشک ر دنیدوباره بازگشته باشد و طاقت د

 پوالد پر صدا شده یهانفس گفتیم یکس یاز درد دلش برا یه سختو ب زدیرا در دل شب م

 کردیل مبادکنک فروش درد و د بهیمرد غر کی شیشده بود که دخترش پ امردبودند. انقدر ن

 یاچه. مانند بداردیرا سرزنده نگه م وشاین شیهابادکنک یهامرد مثل رنگ نیا دیفهمیکاش م

ه کفتاد ااست ناگهان چشم مرد به پوالد  دهید یگریبغض کرده بود که مالش در دست کودک د

ر . دشناختشیمن یبود ول دهیاطراف د نیبود، او را قبال ا ستادهیا وشایپشت سر ن یبا فاصله کم

 وشاین یبازو یعصب یدختر باشد؟ پوالد با حالت نیا مرد پدر گمشده نیذهنش گذشت که نکند ا

 :دیمرد ترس کرد؟یچه م نجایمبهوت ماند، او ا وشایو بلندش کرد ن دیکش را

 آقا  -

 حرفش را قطع کرد. پوالد

 ! ساکتسیه -

 گفت: یشد و عصب رهیخ وشاین رانیچشمان ح به

لج منو در  نیخوایآره؟ تو و اون خواهرت همش م یکنیم یتوهم واسم قانون شکن گهید -

 نجایا یاشخونه ب دیبا ۷من گفته بودم قبل از  میساعت چنده؟ هشت و ن یدونینه؟ م دیاریب

 جواب بده ؟یکردیم کاریچ

 جلو آمد. اشانهیبا لحن لوت گذشتیکه از آن طرف م یپسر

 خانم مزاحمه؟-

ن آسمت  دخترش مزاحم شده بود؟ به یبرا گریآتش زد، مزاحم! د شتریحرف پوالد را ب نیهم

 برد. ورشیپسر 

 دهنتو ببند، دخترمه تورو سننه؟ -

 پوالد را گرفت. یبازو وشاین

 .ستین یزیچ دییآقا بفرما -
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نقدر پدرش را ا توانستی. نمختیصدا اشک ر یب وشایتأسف بار تکان داد و رد شد، ن یسر پسر

قلبش  بعد هیرا نگاه کرد و چند ثان شیپوالد برگشت و با خشم و دقت سر تا پا ندیآشفته بب

 شده بود؟ نیانقدر خشمگ وشایکار ن یبرا کرد؟یاش مبهوت داشت چکار مد و چهرهفشرده ش

 شد. رهیبه چشمان پوالد خ انیگر یگاهبا ن وشاین

و  نیاول نیا خوامینم ونخواستم با تو لج کنم  وقتچیحواسم به گذر زمان نبود، من ه دیببخش-

 .خوامیمعذرت م گمیبازم م ذارمیپا م ریرو ز یبارمه که تو خونه تو قانون نیآخر

 فت دلشرا گر شیبازو یبرود که پوالد به آرام خواستیرا در دست گرفت و م اشیکول فیک

د جازه داو ا خواهدیپوالد چه م ندیدستان تنگ شده بود اما برنگشت تا بب نیعشق ا یگرما یبرا

 را صاف کرد. شیصدا ستدیبا شیروخودش روبه

  ؟یبر یخوایکجا م-

 ا داد.رابش جو نیبه زم یتوان دوباره نگاه کردن به چشمان پوالد را نداشت و با نگاه وشاین

 زود برگردم. دمید... دنبال آروشا قول قول م -

 :دیو به لکنت افتاده بود پوالد با درد پرس دیترسی! از پدرش مدیترسیم

 ؟یترسیازم م -

 استرس و آهسته گفت: با

 نه -

 به چشمان معصومش زل زد. یدستانش گرفت و با اخم کمرنگ نایصورتش را م پوالد

 دنبالش. میریطرف نگاه کن، بار هزارم! باهم م یبه چشما یزنیحرف م یوقت-

ر با نیولا یبرا ترسدیاز او م وشایکه ن دیفهمیم د،یرا گرفت و او را به دنبال خودش کش دستش

ودش، به دست پوالد بود که گرفته ب رهیخ وشای. ندانستیم تیموقع نیخودش را مقصر ا

د. ت آورده بوپدرش را به دس یهاتیمتعجب انگار که باز حما ایکه خوشحال باشد  دانستینم

 یس اشیندگآدرس کالس آروشا را داد پوالد در حال ران وشایشدند و ن نیسوار ماش شانیهردو

 کرد. یاش را پلمورد عالقه یآهنگها ید

 «یوشمحسن چاو ییکجا آهنگ»
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 ست.ا شکر نیشده بود، سکوت ماش شیمرد و متن آهنگها نیا یپوالد فقط صدا یکه زندگ انگار

 ره؟یم یچه کالس-

 جواب داد:  وشاین بالفاصله

 یطراح-

شد بک یقاشانه نخ واریدر و د یکه عادت کرده بود بر رو یآروشا افتاد، زمان یبچگ ادیبه  پوالد

 یتصاص داد بررواخ شیرنگ برا دیسف یهاواریبا د یاتاق خال کی دیاش را دعالقه یوقت

 آروشا را پشت گوشش فرستاد. ینشست و موها شیزانوها

 ه؟یچه رنگ نجایا -

 تپلش جواب داد: یهااش و گونهبامزه یبا صدا آروشا

 دیسف -

 ش گرفت.وـ ـاش اورا در آغق پدرانهبا ذو پوالد

 ،یسینویمقلبت  یواراید یرو یتو پاک، مواظب باش چ یمثل قلب کوچولو دهیسف نیآفر -

خم ز هیمثل  مونه،یم شهیو اثرشون تا هم شنیاز اونا پاک نم یکه بعض یسیکن غلط ننو یسع

 بده. یلیکه خ یمیقد

 دست پوالد اشاره کرد. یرو یدگیبر یبه جا آروشا

 ؟ییبابا نیمثل ا -

 گفت: یبا مهربان پوالد

 نشون عشق منو مامانه  نیا یآره، ول -

 زخمه خوبه؟ نیپس ا-

 آره نیا-

 بگو!  ییخوبه؟ ها بابا نیبده؟ چرا ا شونیپس چرا بق-

 خوبه یلیبمونه خ داریجسم و روحت پا یکه باعث بشه عشق تو یآرو هرچ نیبب-

 کنم؟ ینقاش شهیباش حاال م-
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 دیرا د اش از دور آروشاکننده رانیو یگذشته و دردها دیبه صورت پوالد رنگ غم پاش یزهرخند

ود ب ادهستیا ابانی. همان طور که گوشه خرفتیور م لشیبود و با موبا نیکه پشتش به ماش

 یکم یلی. با فاصله خاوردیحرص دخترکش را در ب یکم خواستیدلش م یچرا ول دیفهمینم

د و پوال ددنیرپباال  و آروشا هر دو وشایبوق فشار داد. که ن یو دستش را بررو ستادیپشت سرش ا

 یزیزد از حرکات هماهنگشان آروشا با حرص به عقب برگشت و تا خواست چ یقهقهه بلند

ار بهوت سوم گریهردو باهم به دنبالش آمده بودند د وشایزبانش از کار افتاد. پوالد و ن دیبگو

 شد.  نیماش

 .ایزنیگفتم مشکوک م وشاین ن؟یورا! راه گم کرد نیسالم، از ا-

 رخاند.چچشمانش را در حدقه  دیلرزیاز خنده م شیهابه پوالد انداخت که شانه ینگاه

 دمیاصال نترس -

 را پر کرد. نیپوالد کل ماش قهقهه

 هوا؟ دیپس عمه من بود شصت متر پر-

 پر حرص گفت:  آروشا

 کم جا خوردم. هیفقط  دم،ینترس یعنی دمینترس گمیم-

که  یارک نید از ابو امدهیرا به حرکت در آورد، بدش ن نیاشداد و م انیاش پابه خنده پوالد

 نیپدر ا خودش را توانستینم گریشده که د ادیاشان زانجام داد اما باز دلش گرفت انقدر فاصله

قبول  قلبش مگر یرا به حال خود بگذارد ول وشایکه آروشا و ن دادیدو بداند. مغزش دستور م

 رگیاو د گشتینماو نبود و بر یآروشا آروشا نیرا نگاه کرد ا نیجلو، عقب ماش نهیاز آ کرد؟یم

 آمده است؟ شیاتفاقات پ نیا یمقصر اصل یدختر پوالد نبود اما چه کس

 .دیکش یبلند غیآروشا ج گذشتیدکه م یاز جلو یوقت

 نگه دار!! -

 با وحشت عقب را نگاه کرد. وشایترمز گذاشت و ن یرا رو شیکرده پا هول

 ه؟یوا چ-

 شد. رهیبه آروشا خ یعصب پوالد
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 ؟یزنیم غیچه مرگته ج -

 هم فشار داد. یرا رو شیدندان ها آروشا

 .امیمنم االن م دیسیوا هقیدو دق س؟یخانم تو چرا حواست ن وشایمرگ عمه نداشتته ن -

  نند.مه بخواروزنا کنکورش را در جهیآمده که با آروشا قرار گذاشته بودند شب نت ادشیتازه  وشاین

 .ستادیمرد ا یروبا نگاه کنجکاوش آروشا را دنبال کرد روبه پوالد

 مونده؟ یزیسالم، از روزنامه صبح چ -

 زد. شیروروبه گوشیبه دخترک باز یلبخند

 خدمت شما نمیا دییبفرما م،یبله که دار-

 یزین بسته چوار و با چشماشد که زمزمه رهیخ وشایبا ذوق و روزنامه را گرفت، پوالد به ن آروشا

 .خواندیم یاهیانگار آ گفت،یم

 قبول شم. ایخدا-

 دکتر یایو رو نشستندیم وشایبا ن یزمان کیاست، جواب کنکور!  یزیچه چ هیکه قض دیفهم

 شد. نیسوار ماش یزدگچقدر زود گذشته بود. آروشا با همان ذوق ساختندیشدنش را م

 نگاه کنم؟  وشایناز ما گفتن بود،  هاااکنهیم یقبول شده باشه وگرنه خودکش ایخدا -

 آره-

 شت.گدنبال اسم بزرگمر  یاسام انیدستان لرزانش صفحه مورد نظرش را باز کرد و م با

 بزرگمهر بزرگمهر بزرگمهر-

 .دیکش یبلند غیتا بناگوش باز شد و ج ششیچشمانش گرد شدند ن یاهیثان در

 یپزشک یزشکپ یقبول شد یقبول شد یخانم قبول شد یژااان ژااان آبج وشاین بزرگمهر-

 غییییج

لحظه  نینفسش حبس شده بود، چقدر منتظر ا وشاین نیدر همان ماش دنیکرد به رقص شروع

 شهینبود چون هم بیعج شیبرسد؟ و اما پوالد برا نجایبود که به ا نیبود؟ چندسال هدفش ا

مثل آب خوردن است، اما خوشحال بود به خودش  وشاین یبرا یمراحل از زندگ نجوریا گفتیم
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 یآروشا رفته بود و با لحن یهاغیسرش از ج کردی. احساس غرور مدیبگو غدرو توانستیکه نم

 نزن. غیج گهیتند گفت: بسه د

 *** 

 .دیکش غیوارد خانه شد و ج دیرقصیهمان طور که م آروشا

 آقاااجون قبول شد.قبول شد قبول شد  -

تاب در با ک و پوالد پشت سرش وارد شدند و پوالد سرش را افسوس وار تکان داد. سهراب وشاین

 .ستادیآروشا ا یروآمد و متعجب روبه نییها پادستش از پله

 رو سرت؟ یشده باباجان؟ چرا خونه رو گذاشت یچ -

 .دیپر نییال و پاکرد و همزمان با ل-سهراب را بـ ـغ یادیز جانیبا ه آروشا

 قبول شد قبول شد.  وشاین-

 .دیکش وشایسر ن یزد و آروشا را از خودش جدا کرد، دستش را بر رو یهم لبخند سهراب

 .یشیموفق م دونستمیدخترم، م گمیم کیتبر -

 گفت:  اشیشگیهم با همان خجالت هم وشاین

 ممنون آقاجون-

 آمد. رونیبانو متعجب از آشپزخانه ب گل

 شده؟ یچ -

 .دنیدوباره شروع کرد به رقص آروشا

 آرههه وووهووویقبول شد،  میآبج-

 و با ذوق گفت: ستادیآن چهار نفر ا یرو روبه

ااااااو خانم دکتر بزرگمهر وا گنیم ؟یچ گنیخودم م یوشاین یبه آبج گهیخب تا چند وقت د -

 الو دکتر شده یما ،یوتیک

و با  کندیپشت سرش با تعجب نگاهش م یشخص دیاما نفهم دنیشروع کرد به رقص دوباره

 ه؟یچه جوونور گهید نی: ادیگویخودش م

 کرد و متذکر گفت:  یظیاخم غل دنشیبا د پوالد
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 سایآرو درست وا-

 زبان در آورد. شیبرا آروشا

 هو هو ین ین ناینا ن نا،ین ین یبرقصم نا ن خوادیبه تو چه؟ دلم م-

 بخند گفت:شان گرفت و سهراب با لخنده وشایبانو و ن گل

 جلو پسرجان ایب دیوح -

 و متعجب برگشت. ستادیا دیاسم وح دنیبا شن آروشا

 ه؟یک گهید دیشده؟ وح یها چ -

 شد. رهیو با چشمان گرد شده به او خ ستادیپسر پشت سرش صاف ا دنید با

هاشو، نگا مو یتو وا یه درازچ اروی نمتیبب ده؟یفقط اسمش وح ای ه؟یرانیا نیجلل الخالق! ا -

 ؟یلندهور کجا موهاتو رنگ کرد

 د؟ریزبانش را بگ یلوجنگرفته بود  ادیبود، چرا  رهیبه آروشا خ نیزده و خشمگشرم یوشاین

ترک ه دخب یبا چشمان گرد شده و عصب دیسهراب و گل بانو که از خنده سرخ شده بودند و وح

وران ف یتش فشانو مانند کوه آ دیبود. پوالد آروشا را کنار خودش کش رهیخ شیروروبه ادبیب

 کرد؟

 . یدیاز چشم خودت د یدید یهرچ یحرف بزن گهیکلمه د هی -

 لبش گفت:  یبا حالت لوس آروشا

 نیا یول ایزنیم ایرببه غ نیالبته توهم همچ نمیبیم یغرب سیجنتلمن با ف هیباره  نیخو اول-

 نگاش کن توروخدا هلو بپر تو گلو. سگهید یچ هیالمصب 

 نید اوجو شرم در یکم یکند، حت کهیت کهیآروشا را ت تیموقع نیدوست داشت در ا یلیخ پوالد

 ش گرفت.وـ ـرا در آغ دیاما خشمش را کنترل کرد و وح شد؟ینم دایدختر پ

 اومد؟ رادمیه میوقته منتظر یلیپسر، خ یخوش اومد -

 گفت: زدیکه خنده در آن موج م یهم با لحن دیوح

 .نهیبب"شویاجتماع"یممنون نه اول رفته دوستا -

 گفت:  یرا در هم قالب کرد و با دلخور شیبانو دستها گل
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 همون دوست جوناش بمونه که دل منه مادربزرگشو شکونده شیامشبم پ-

 گفت: غیبا ج آروشا

 مرگ من؟ ؟یهس یرانیعهه؟ ا -

 شد. رهیبه آروشا خ نیخشمگ یبا نگاه دیوح

 ؟یهست یخودت ک م؟یرانیکه من ا هیآره، مشکل -

 نازک کرد. شیبرا یپشت چشم آروشا

 آروشا -

 ه؟یآروشا ک-

 زد. یضیعر لبخند

 گهیخب من د -

 شد. تریعصب دیوح

 ؟یهست یتو ک -

 بابا آروشا گفتم که  یا-

رد رو ک دیاش را قورت دهد وحداشت خنده یکه سع یپوالد یشان گرفت، حتبار همه خنده نیا

 به پوالد.

 ه؟یک نیا ییدا -

 :دیمتعجب پرس آروشا

 ؟یتو پسر عمه من یعنی ؟ییدا -

 بود آروشا دختر پوالد است مبهوت به چشمانش نگاه کرد. دهیکه حاال فهم دیوح

 .دونستمینم ییدا -

 گذاشت. دیبه او زد و دستش را پشت کمر وح یلبخند پوالد

 گذره؟یم یکن کار و بارت چطور فیتعر زویهمه چ میبر اینداره ب یبیع-

 و موشکافانه نگاهش کرد. ستادیکنارش ا وشایبه دنبالش رفتند جز آروشا و ن همه

 وشا؟ین -
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 افکارش خارج شد. یایاز دن وشاین

 بله؟ -

ن فکر م ،ییکایکرده آمر رانویبچه ا کایآخ آخ بسوزه پدر آمر ه؟یچ نینظرت در مورد ا گمیم-

 باهم نیآقاجونه، تصور کن اگه تو و ا یخارج کیشر یگرایم گریاز همون ج یکی نیکردم ا

 بشن. یهاتون چبچه دیازدواج کن

 کالفه نگاهش کرد. وشاین

 برو آروشا برو.-

 به دماغش داد. ینیچ آروشا

که  مینشام بز میبر ایبرات تورش کنم، حاال ب تونمیم یخو اصال به من چه؟ گفتم اگه بخوا -

 .شهیم لیتبد ییلباسشو نیمعدم داره به ماش

 اول دستاتو بشور بعد-

 .یخب خانم دک لهیخ-

**** 

 فرو برد. دیوح یبانو دستش را درون موها گل

 . یشد یواسه خودت مرد-

 .دیخند برسام

 منم باال ینایآست ایوقته زن گرفتنشه ب-

 ماندیمن داریپا یازدواج چیکه از ازدواج نفرت داشت از نظر او ه دیجز خوده وح دندیخند همه

 کرد. یاعادت تک سرفه ایمگر با زور 

 نزن برسام یتکرار یحرفا -

 گفت: یبانو دستش را گرفت و با مهربان گل

، اگر از اشاره تو هستن هیتراهم که منتظره دخ یدار یزندگ یچرا پسرم؟ ماشاال تو کار دار -

 خب اونا انتخابشون اشتباه بوده. مینیلحاظ ازدواج پدر و مادرت بب

 .نیکنرخرف خراب نبحث م نیاشتباهشون بمونن مادر لطفا، شبمون رو با ا یپا تونستنیاما م-
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 :دیکش غیباز ج آروشا

 چرا؟ ازدواج انقد خوبه!  -

 زد. یشخندین النیم

 کن. یزخاله با نیتو بش زمیعز -

از  یکیخدا به ینم، مامان گلک یخاله باز یواقع دیکردنش گذشته با یاووو کار من از باز-

 دوستامو رد کردن خونه شوهر.

 جز پوالد که با طعنه گفت:  دندیخند همه

 زود شوهر داد. دیخودتو با نیع یاون دوستا-

 گفت: یجد یبا لحن شتریب یهااز بحث یریجلوگ یبرا سهراب

 سرد شد  دیشامتونو بخور -

***** 

 گفت: دیگرفت و خطاب به وح لشینگاهش را از موبا آروشا

 .یبلوند یهو -

 حرف زدنش. یباز جاخورد از خودمان دیوح

 ها؟ -

 .دیخند النیم

 یکنیتعجب نکن بهش عادت م -

 را نگاه کرد. دینشست و موشکافانه وح النیم یپا یبررو آروشا

 تو چند سالته؟-

 یس-

 واس خودت؟ یشرکت زد یاز ک گمیم ،یخیخو حاال ب ؟یسالته زن نگرفت یس-

 حوصله جوابش را داد: یب دیوح

 شرکت خودم رو زدم. میسالگ ۲۵و شرکت پدرم کار کردم بعدش تو تسالم بود اول  ۲۴ -
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 تواندیمکه  دانستیجا کرد. نم النیش برادرانه موـ ـز استرس گرفت و خودش را در آغبا آروشا

 .ختیرا بهم ر شیموها النینه! م ایدانشگاه برود  به

 اد؟یخوابت م -

 یحبتبا م النیم دیکاناپه دراز کش یگذاشت و رو النیم یپا یسرش را رو یول آمدینم خوابش

 گفت: دیخاص نگاهش کرد و به وح

 منه!  یگربه کوچولو نیا -

 ادبیب یدر دلش گفت: گربه کوچولو دیوح

 ی. براکردیم شتیاذ یزیبود، انگار چ رهیو آروشا خ النیبه پوالد افتاد که با خشم به م نگاهش

 کی یعنی گذاشته بود. النیم یپا یسؤال بود که با وجود پوالد چرا آروشا سرش را رو دیوح

آمد و  ییرایها به پذاستکان دمنوش ینیبا س وشایانقدر از پدرش دور باشد؟ ن توانستیدختر م

 :دیبانو بالفاصله پرس گل

 ؟یهمونطور که گفتم درستش کرد -

 پاسخ داد:  فشیمهربان و ظر یبا صدا وشاین

 جونبله مامان-

 : دیسهراب گرفت که در حال برداشتن استکان پرس یرا جلو ینیس

 بابا؟ یکجا قبول شد-

 من من جواب داد: یبا کم وشاین

 رازیفسا، ش -

 ان کجا؟تهر وکجا  رازیکرد و به سرفه افتاد چطور انقدر دور؟ ش ریپوالد گ یدر گلو یبیس تکه

رخاند دقه چچشمانش را در ح نایو به خوردش داد و م ختیر شیبرا یآب وانیبا استرس ل وشاین

 و زمزمه کرد: 

 .ذارمیتو دل باباش جا کنه اما من نم کنهیم یدختر سع-

 داد. هیکرد و به کاناپه تک یاتک سرفه پوالد

 پسرم؟ یپوالد خوب-
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 .زدیصابر در گوشش زنگ م یتمام حرفها د،یکشیبلند م یهانداد فقط نفس یجواب

 منیالصه اخاغفالش کرده و  یپسر هیدانشگاه  رفتهیکه دختره م یسال هی نیظاهرا تو ا خب»

 «باهاش رابطه داشته 

اگر  داد؟یپاسخ م یچه کس آمد؟یسرش م ییچه بال خوردیهم گول م یاحساسات یوشاین اگر

د مغز پوال بود که در ییسؤال ها نیو و و ا شد؟یچه م کردیدرد و دل م هابهیباز با غر

 شانه پوالد گذاشت؟ یدستش را رو وشاین د،یچرخیم

 ؟یخوب-

اش اجازه بود یقیکه برود. به هر طر دادینگاه کرد، اجازه نم وشایبه چشمان ن دیبا ترد پوالد

  م گفت:آرا یلیحفظ ظاهر خ یکه مانعش خود پوالد است، برا دیفهمیم دیاما نبا دادینم

  شتریب شینون خور کمتر آسا-

ود و کر ب هزار تکه شد کاش وشایکه قلب ن دیبشنود، اما نشن وشایگفته بود که فقط ن یجور

 ش گرفت.را به دست ینیس یبا ناراحت زندیدر موردش حرف م طور نیکه قهرمانش ا دیشنینم

 

 دیابکه  النیرفتند جز م شانیهاگفتند و به اتاق ریهمه شب بخ یطوالن ینیشب نش کیاز  بعد

 یعصب یلتبا حا بلند کند پوالد شیخواست آروشا را از جا یو پوالد وقت بردیآروشا به اتاقش م

 آرام دستش را کنار زد. یول

 ش؟یببر یمگه من مردم تو بخوا اریمهربونو در ب یآدما یکم ادا -

 در دلش گفت: النیم

 د؟یشنیحرفارو م نیآروشا خودش ا شدیم یچ -

 ریشب بخ م،یعموجان ما که بعدا وقت آزاد دار دییبفرما-

 رفت. رونیب ییرایقبل از منفجر شدن پوالد از پذ و

 احمق-

بعد از  برد؟یاو را به اتاقش م دیکاناپه خوابش برده بود حاال با یشد که آرام بررو رهیآروشا خ به

گذاشت و  شیزانوها ریز یکتفش و دست ریز یدست گرفت؟یسالها عشق کوچکش را در آغوش م
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ها از پله دانستیدخترانه که قدرشان را نم یهاتیپر از جذاب فیبلندش کرد، کوچک بود و ظر

ند؟ را نابود ک اشیزندگ یاز لجباز دیاو چرا با یخودش مقصر االن آروشا بود ول دیرفت، شا باال

 دیمغز پوالد سوت کش کل،یپسران خوش ه یبود و پر از پوسترها یجا صورتوارد اتاقش شد همه

را  شیجا یتخت گذاشت و وقت یبکند؟ آروشا را رو توانستیو خونش به جوش آمد اما چه م

 دستانش را دور گردن پوالد حلقه کرد و در خواب گفت:  کردیممرتب 

 یپوووب-

؟ او بود نکرده شیاسم صدا نیبا ا یرفت، نفسش منظم شد چند وقت بود کس نیپوالد از ب اخم

باز  داشت دستان آروشا را از دور گردنش یسع ست؟ین یزیدلتنگ چ گرید کردیچرا حس م

 . دادیکند که اجازه نم

 دوست دارم. یلیرم خمن گناه دا ییبابا ترسمیم یکینه نرو بابا من از تار-

ر انگا د،یکش ریقلبش ت افتدیم هیدارد در خواب به گر دید و پوالد که دبغض دار شده بو شیصدا

ا انش رکنارش نشست و دست ینیکند با حالت غمگ داریدختر آمده بود تا وجدانش را ب نیا

 گرفت.

 جام نیهم رمینم ییمن جا -

 شیایودر ر را یپوالد واقع کردیخودش را به پوالد فشرد، خواب بود اما حسش م شتریب آروشا

 و هم حساما پوالد، ا دیکشیپر م یمهربان نیا یبود دلش برا نیریش شیو برا کردیحس م

ا رودن ماندگارش ب ی. آن عصبکردیکه قلبش را آرام م یکرده، حس دایاش را پگمشده کردیم

 .دیآروشا کش یموها یرو یو دست دیکش یقینفس عم کردیدور م

ما چرا ا یشد بهیغر یستیمن ن یدختر کوچولو گهید شناسمت،یبابا نم یعوض شد یلیخ -

 که دوستت دارم؟  کنمیبازم بازم حس م

ب را از ش یمیکه ن دیفهمیرفت، اگر م رونیاز خواب بودن آروشا مطمئن شد از اتاقش ب یوقت

 کردی. وارد اتاق خودش شد، سرش درد مشدیکنارش گذرانده حتما از غرورش کم م

 د؟ چرا؟به سراغش آم یماریب نیا یبود، از ک رشیاوقات درگ شتریکه ب یبعص یهاگرنیم
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رزش لکه از  یدیاو را به سمت کمد کشاند، سر درگم بود با ترد یحس شیهااز خوردن قرص بعد

 ؟ جعبهباز آن جعبه را باز کند خواستیدستش مشخص بود در کمد را باز کرد. چرا دلش م

 سط اتاقدر و ریحر یهامتوسطش را از کمد در آورد که بادها پنجره را باز کردند و پرده یچوب

 یها بر رورهن پنجبعد از بست دادندیرا م یمژده بازگشت گریبه پرواز در آمدند. انگار که به همد

 ت.قش بسدر ذهنش ن نشانیریتک نفره اتاق نشست و جعبه را باز کرد که خاطرات ش یکاناپه

ه؟ ن یوشحالخدکتر بشم توهم اون روز  هیمثل تو  دمیقول م دمایخودم کش ن،یبب نویبابا ا »

 « دیپر نییخسته شدم از بس باال و پا ریآروشا رو بگ کمیپوالد 

ا جعبه ر س درونانگشتانش عک گشتندیآن روزها گذشته بودند و بازنم ریزد اما تلخ و دلگ لبخند

 کیها باهم به خندان، آن روز بعد از مدت یهابا صورت اشانیلمس کردند. عکس چهار نفر

انسته شد چطور تو نیاش غمگتمنا افتاد، چهره یهارفته بودند نگاهش به نامه یگردش خانوادگ

ا را از آنه یکیها را برداشت و ها بگذراند؟ نامهنامه نیهمه مدت شبش را بدون خواندن ا نیبود ا

 باز کرد.

**** 

 را تکاند. شیو لباسها دیپر نییباغ پا یوارهاید از

 کنم؟ کاریال چاوه اوه احتماال االن همه خوابن حا دم،یباز خوبه حاال رس-

 .کردیو به نگهبان نگاه کرد که در خواب خر و پف م ستادیبه کمر ا دست

 بذاره. ریرو دزدگ نجایباشه بگم آقاجون ا ادمی-

 دادیاو م به یخوب یلیتازه حس خ یهاچمن ینگهبان رد شد بو یآرام از جلو یهاقدم با

نه را خا یاو فردا صبح اعض دی!خوابیم دیسرد اما حاال با یدلچسب کم یهوا نیمخصوصا با ا 

ذاشت و گمارت ع کیتار مهین یدر ساختمان را باز کرد و پا در فضا اطی. با احتکردیم ریغافلگ

 وار گفت:زمزمه

 ه بابا سهرابساخت یزیعجب چ -

 سالم-

 صدا از کجا اومد. نیعه؟ ا-
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 من پشت سرتونم رادیآقا ه-

 متعجب برگشت و به خدمتکار نگاه کرد: رادیه

 سالم -

 گفت: یمهربان با

 د؟یشام خورد د،یایم ریکه د دونستنیآقا سهراب م -

 .خوامیجا واسه خواب م هیآره خوردم، فقط -

 طبقه سوم تونهیهمون اتاق قبل-

 یباشه مرس-

 .کنمیخواهش م-

را  اهنشریها انداخت و بعد از آن پپله یباال را در آورد و شرتشییها باال رفت، در راه سواز پله و

 کرد، دایپسر پ نیرا در وجود ا ینظم یب شدیاتاقها انداخت. م یروراه زیم یدر آورد و بر رو

 راست؟ ایکدام اتاقش بود چپ  دانستیدو اتاق ماند نم انیم

 .دیکش یقینفس عم یخستگ با

 همه تختاشون که نرمه  کنه؟یم یاه چه فرق-

  اتاق سمت راست شد و بدون روشن کردن چراغ به سمت تخت رفت و در دلش گفت: وارد

 .شهیجا اتاق خوده آدم نم چیآخ که ه-

 وار گفت: تخت انداخت و زمزمه یرا بررو خودش

 !یعجب نرم-

 *آروشا*

راغ صله چو از سرجام بلند شدم، بالفا دمیکش یبنفش غیج گه؟ید هیک نیهاشم ا یقمر بن ای

 دهیحو هیبشخدا چقد  ه؟یک نیا ی. وامیفقط بهم زل زده بود مونیخوابو روشن کردم منو اون م

 سراغت ومدمیباز گفت: کاش آرومتر م شیبا ن

خدا  یوا یدر اتاق باز شد و پوالد وحشتناک تو چهارچوب در حاضر شد. ا هوی گه؟یم یچ نیا

پشت سرش آقاجون  مونهیبار به م هی کردیبار به من نگاه م هیمن اونکارم که!!  کنهیحاال فک م
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پوالد با نفس حبس  ه؟یک نیخفه کنم. اصن ا نویا خوادیاومدن اوخ خدا دلم م یو مامان گل

 رهنیپ نیچشماش که شده ع کنه؟ینگام م ینجوریوا مگه چمه ا کرد،یشده سرتاپامو نگاه م

 .زدیبه صورتش چنگ م یکه ه یمامان گل النیقرمزه م

 وا خدا چرا لباساشو عوض کردم؟  یا -

 نید عم. پوالبود هدیبهتره بود، لباس خواب پوش کردمیبه لباسام نگاه کردم که نگاه نم ناخودآگاه

 ریززد  یآقاجون پق کنه؟یم یمدل نیچرا ا نیا یا دشیچیورد دورم پدر آ شرتشوییسو ایوحش

 خنده.

 یبابا اتاقو اشتباه اومد رادیه -

 گفت: یو عصب چوندیعجب!! پوالد گوشمو پ راده؟یه نیپس ا هااااا

  ؟یبزنم تو دهنت آدم ش ؟یکنیبز نگام م نیع کنمیسه ساعت دارم به لباسات اشاره م -

 زدم: غیگوشم کنده شدددد. ج یوا یا

 اه یولم کن گوشمو کند -

 و با چشم و ابرو اشاره کرد. ستادیپوالد ا یروباز روبه شیبا ن رادیه

 .ینگفت یداشت نامیاز ا گهیدخترته د ییدخترته نه؟ دا -

 زد و اخم کرد. رادیبه ه خونکایاز اون س یکیمنو ول کرد و  پوالد

 بخواب بچه  ریبرو بگ -

ه م به پسرانگار خودم نبود زنمیحرف م یجور هیحاال؟  شدهیچ ره،یفقط بلده پاچه بگ ایب

ن و آقاجون رفت ختیریم یکه اشک خوشحال یبا مامان گل رادیههههههه. ه مون،یم گفتمیم

 به پوالد اخم کردم.  رونیب

 ه؟یکرده بود بنده خدا؟ چه طرز مهمون نواز کاریمگه چ -

 اخم کرد. اونم

 به تو چه؟ ؟یگیم یچ طیشرا نیتو ا یه خدا؟ آها جنابعالبند -

 شیه ادار نشیتو آست یجواب هی نیا یبگ یهروقت هرچ د،یباریخوردن از سر و کلم م حرص

 بخواب حوصله بحث ندارم زود. رینگام نکن بگ ینجوریا-
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گاه نمرده شور برگشتم دوباره به چشماش  دمیدادم دستش و سر جام دراز کش شرتشوییسو

 کردم.

  ؟یسیوا نجایتا صبح ا یخوایم -

 حرف نزن. یکه بخواب یتا وقت-

 . حاالبرهیمنخوابم  گهیخوابو خاموش کرد و شروع کرد به قدم زدن تو اتاقم خب منم که د چراغ

 کنم؟ سرجام نشستم و با من من گفتم: کاریچ

 .برهیخوا خوابم نم یعنیمن خب من  -

 

  «یراو»

 جوابش را داد: ییتندخو با

 .یایب رونیقت باز اتا یفردا صبح حق ندار یخواب نباش گهیساعت د میتا ن دونمیمن نم -

 اخم کرد و با بغض گفت: آروشا

 مهیمشکل از بچگ نیبخوابم. ا تونمیکنم نم کاریخب چ -

ش کنار یگکالف به ارث برده است؟ با یکردن را از چه کس یباز لمیف نیدر عجب ماند که ا پوالد

 نشست.

 ؟یخوایم یچ-

 چهار زانو نشست. آروشا

  میحرف بزن-

 استراحت کنم؟ یک مارستانیبرم ب دیمن فردا با-

 گهیضدحال نزن د یییییآ-

 فتاد کها یفیظر یابه دستبند نقره رهیبردارد و نگاه پوالد خ یزیکنارش چ یشد تا از کشو خم

 کهنیبا ا شد و پوالد اشفتهیش دیدستبند را د نیکه آروشا ا یدور مچ آروشا بسته شده بود. روز

 شیبه گلو یبغض سخت دشیدر آن سن بزرگ است اما بازهم خر فشیمچ ظر یبرا دانستیم

 در پنهان کردنش داشت. ینشست که سع
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 «ارد. دطعم زهر مانند را  نیبدتر یفراموشش کن یکنیم یکه سع یاخاطرات گذشته بغض»

 را باز کرد. شیبا ذوق دفتر طراح آروشا

 ستم.تون یسخت بود ول یلیکنم اوف خدا خ شیزمان گذاشتم تا طراح یکل نیبب نویا -

 شد و در دلش گفت: رهیخ اشیبه چشمان نقراب پوالد

 .یکنینرم م یدل سنگ منو چجور نمیبب -

 بود. دهیچیکوچولو پ هی یآسون بودا ول یلیخ نیا نیبب نویالو؟ ا-

ق ر با ذوه آنقدکرا نگاه کرد، انگار که باز آروشا بچه شده بود  شیهایبا دقت همه طراح پوالد

تش ودش آوج یآن طراح دنیو پوالد با د دندیدفتر رس انی. به پاکردیرا بازگو م زیهمه چ

 شد. انیصورت آروشا نما یرو ینیگرفت، لبخند غمگ

 بکشم. ویچهره ک ونمدینم-

ه چهره اشت کدقرار  انشانیمرد در م کی یهم بود ول وشایتمنا بود، آروشا بود، ن یآن طراح در

مثل  را وشایکه همه عمرش او و ن یاتابک ایپوالد؟  کرد؟یم یطراح یچهره چه کس دینداشت با

 سهراب؟ یحت ایخودش بزرگ کرد؟  یهابچه

 بغضش را قورت داد. یبه سخت پوالد

 بمونه. یبذار خال -

 دیاند باآنجا بم توانستینم قهیدق کیبلند شد و اتاقش را ترک کرد،  شیاز جا عیسر یلیخ

رد و از درد روزگارش آتوسا بود که د کردیم یو خودش را خال رفتیسنگ صبورش م شیپ

 او بود و بس. شیهاییهمدم تنها دادیرا گوش م شیهادل

**** 

و  رفتیم رازیبه ش دیگذاشت و شروع کرد به جمع کردن وسائلش امروز با زیم یرا رو چمدانش

 رد:عجب کاز ت یاخم دنشیبا د نایم دادیانتقالش را انجام م یکارها وشاین دنیقبل از رس

 کجا؟ -

 یدب-

 شک نکند. یتا کس گفتیدروغ م دیبا
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 ؟ییهویاونم انقدر  ؟یدب-

  هیکار فور هیآره -

 ؟یتو نباش سیزشت ن گردنیپوران و کمندم امروز برم-

 .کنمیم کاریاون المصبو ببند بفهمم چ قهیاه دو دق-

ل ه با سهرد کک نیلـ ـب تمنا را نفر ریاز اتاق خارج شد و ز یعصب یپر از حرص و با حالت نایم

 قرار داد. ریهمه را تحت تأث یزندگ اشیانگار

*** 

 دایهم پ یکس یعنی خواند،یاش را معاشقانه یباغ نشسته بود و کتاب داستانها قیآالچ در

 داستانها عاشقش شود؟ نیا یکه مانند پسرها شدیم

 شاخه از یبیس زدیبه دلقکها بود آمد تا آرامشش را بهم بر هیکه شب یابا چهره رادیه ناگاه

 درخت کند و دندان زد آروشا با انزجار نگاهش کرد.

 ! کروبهیمپر -

 ؟یخوریآره م-

که در  یبود پسر بیعج شیو مشغول کتاب خواندنش شد، اما برا گفت«یزهرمار» وارزمزمه

رعکس ب قای. دقهاستیرانیا هیو گرمش به وضوح شب یرفتار خودمان یبزرگ شده است ول کایآمر

 کنارش نشست. رادیه دیبرادرش وح

 بود؟ یاسمت چ-

 انداخت. به او یهیعاقل اندر سف ینگاه

 آروشا-

 ه؟یچ شیخب معن یآروشا آشورا پفک نمک-

 حرص جوابش داد. با

 بایباهوش، ز-

 کرد. زیچشمانش را ر رادیه

 که اصال!  بایز یتا االن که باهوش نبود-
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 :دیشک غیبلند شد و ج شیبود که او زشت است؟ از جا نیحرفش ا یشد، معن تریعصب آروشا

 مونیم یمن زشتم؟ خودت زشت یعنی -

 قهقهه زد. رادیه

  یکه زشت یخودتم قبول دار یدید -

 یوبرر را محکم شیصورتش گذاشت پا یکه اشک آروشا در آمد و دستش را رو دینکش هیثان به

 .دیکوب نیزم

 ستمیمن زشت ن-

 فت: گو با بهت  ستادیا شیرودهانش باز مانده بود دختر هم انقدر لوس؟ روبه رادیه

 .یکرد کارشیچ گنیم انینکن حاال م هیبابا من شکر خوردم. گر یا-

 وحشت کرد. گذاشتیم نشیپوالد که چمدانش را در صندوق عقب ماش دنید با

 .کنهیخفتم م ادینکن االن بابات م هیجون مادرت گر-

 جب داخلز تعا یبلندتر پوالد که متوجه صدا شد با اخم ییکرد و با صدا هیگر شتریآروشا ب یول

 .دیبر سرش کوب یدودست رادیرا نگاه کرد و ه قیآالچ

 تو دختر  یخانمان سوز یبال-

 شد. قیمقتدرش وارد آالچ یها با قدم پوالد

 چشه؟ -

 با لکنت جوابش را داد:  رادیه

 نداره. یلوسه، جنبه شوخ یلیدخترت خ ییدا-

 صورتش برداشت و با بغض گفت: یدستش را از رو آروشا

رو  یخوشگل نیآقا غوله تو بگو من زشتم؟ چشمام به ا ؟یشوخ یگیزشت بعد م یو بهم گفتت -

 یماه نینگاه صورتم به ا

 .ستادیاز تأسف تکان داد و کنارشان ا یسر پوالد

 اشکاتو توهم یچند جلسه برو کالس جنبه آموز یخوشگله، دو جنبه ندار یلیآروشا خ کی -

 پاک کن.
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*** 

 گفت:  یبانو اشک چشمانش را گرفت و با خوشحال گل

 کمندجان ایها ببچه نیخوش اومد-

ا رمند ک یموها دیکرد، پشت سرش هم کمند وح یبا لبخند وارد شد با همه احوال پرس پوران

 .ختیبهم ر

 زهیدلم برات تنگ شده بود ر -

 .دیخند

 طور داداش نیمنم هم -

 وند، سر رد شدگآروشا را نگاه کرد چشمانش  یگرفت و وقت نگاهش را از آتوسا یبا مهربان پوران

 بزرگ شده بود بدتر بود.  رانیکه خارج از ا یدختر از کمند نیوضع ا

 دستش را دراز کرد. یبا لبخند کج آروشا

 جان؟عمه یتو باغ یها -

 دستش را فشرد. دیجاخورد و با ترد شتریب پوران

 زمیسالم عز -

 پوران بود دست آروشا را گرفت. هیبا نگاه مهربانش که به شدت شب کمند

 جان درسته؟ ییدختر دا-

 .دیخند

 جانکامال دختر عمه -

که  ییو آروشا کردیم تیتعادل را رعا زیکمند که در همه چ شدند،یهم م یبرا یخوب دوستان

 .کردیم یرو ادهیز یگوشیفقط در باز

*** 

 گفت:  زیآمطنتیش یسه لبه استخر نشسته بودند، آروشا با لحن هر
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 کنه،یم هیگر شهیساله تو مدرسه حالش بد م ۱۲باحاله دختره  یلیخ دیگوش کن نویا-

 ۱۲ یاونوقت من وقت "رو نداشت که رفت اقتتیل زمیولش کن عز "دنیم شیدوستاش دلدار

 .گنیدروغ م ایواقعا صدتاست  منیبب شمردمیبرگ رو م ۱۰۰دفتر  یسالم بود برگا

 که  دندیسه خند هر

 رده. واسه پسرام جاکآروشا کوچولومون خوب مجلس خانما رو گرم  نیکه ا نمیبیبه مبه-

 هست؟ 

 انداخت. النیبه م ینگاه آروشا

 .دییبفرما میدار بله جا یغرب سیعدد برسام و دو عدد پسر با ف کیو  النیعدد م کیواسه  -

 از اعصاب خورد کن سرگرم کننده است. شتریدختر ب نیدر دلش اعتراف کرد ا دیوح

ان دختر آب و خنده یاو را در آب هول داد که صدا النیم ندیبنش خواستیم رادیکه ه یوقت

 .دیکش ییپرصدا قیآب آمد و نفس عم یبر رو رادیبلند شد. ه

 دستم بهت نرسه پسر  النیم یوا-

 .دیخند

 .یکنینم یغلط چیبرسه هم ه -

 زبان در آورد. شیبرا آروشا

 النمیقربان داداش م -

 .ختیر شیآب بر رو یکم رادیه

 بَره بَ بَ رو بهش دادم پررو شد. -

 : دیکش غیج آروشا

 مونیخفه شو م-

 زد. یبانمکشان آروشا دست یبحث ها نیبه ا دندیخندیم همه

 . سیبراتون بخونم ه خوامیخب م-

 .یکنیم کاریچ نمیبخون بب-

 ه.دختر داره جاش وسط بهشت یها نوشته، هرکفرشته هیشونیپ یرو-
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  بارهیآسمون م از

 

**** 

 را در هم قفل کرد. دستانش

 .زهیسوپرا گم،یهش مبانتقالشو انجام بدم خودم  یکه من اومدم تا کارا نیگیهم نم یبه کس -

 دستانش را درهم قفل کرد. مرد

 باشه؟ تونهیم یچ لشیدل یول دمیرو انجام م نیخوایکه شما م یبزرگمهر، من کار یآقا -

 شد. رهیخ ینامشخص یبه نقطه پوالد

 هیمسئله شخص هی لشیدل -

 اممتوجه-

 اش رو هم دادم خدمتتون.شماره دیریاالن باهاش تماس بگ نیپس هم-

 حتما-

 را گرفت. وشاین شماره

 الو؟-

 سالم خانم بزرگمهر؟-

 هستم.سالم بله خودم -

 و به دانشگاهنفر از ما خواست تا شما ر کیخب  نیهستم که قبول شد یدانشگاه ریمن مد-

 .میشهرتون انتقال بد

 کرده؟ یکار نیهمچ هی یآخه ک ؟یچ-

 . ستیمتأسفانه اسمشون در خاطرم ن-

 د.ه باشدوشش برداشته شد یاز رو یبود که بار نیگرفت، مانند ا یروزیپوالد رنگ پ نگاه

*** 

 آسانسور خارج شد و وارد شرکتش شد. از

 سالم جناب بزرگمهر-
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 آقا ریصبح بخ-

 .شهیزار مبزرگ ۶جناب مهندس، جلسه امروز ساعت-

 نجاما دیرا با یادیز یگذاشت امروز کارها زشیم یدفترش شد و سامسونتش را بر رو وارد

در  لفن به صداکه ت بود شیهانداشت درون سامسونت به دنبال پرونده یاو وقت اضافه دادیم

 آمد. با عجله جواب داد: 

 بله؟-

 دارن. یاومدن باهاتون کار شخص یخانم هیقربان -

 شد. متعجب

 ه؟یاسمشون چ-

 یندا سامان ،یخانم سامان-

 ندارد؟ یبا او کار گریبستند، مگر نگفته بود د خی شیدرون رگها خون

 بفرستش داخل بف-

 چشم-

باشد،  یاش جدکرد که چهره یو سع دیکش ینشست پوف اشیصندل یرا گذاشت و بررو یگوش

 د.مالقاتش نکن گریکه قول داده بود د یبعد از گذشت چند ماه! آن هم با کس یدارید

 گفت: یمیمال یوارد شد با صدا ینیباز شد و ندا با حالت غمگ در

 سالم -

 : دیپرس یمقدمه و عصب یب آرشام

 ؟یاومد یواسه چ-

 که به بغض نشسته بود گفت:  ییبا صدا ندا

 کردم.  یبابتشم عذرخواه توروخدا آرشام من اشتباه کردم-

 .ستادیا شیروشد و روبه نیخمشگ آرشام

تمام  ؟یفهمیم شه،یتمام نم یا معذرت خواهب یطور که تو به من ضربه زداون ؟یعذرخواه -

 شهینم
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 افتاد. هیگر به

 ارم.کنم؟ ها؟ آرشام من دوستت د کاریپس چ-

 زد. پوزخند

 ؟یدیفهم یکرد انتیکه بهم خـ ـ یبعد از وقت نویا -

 ؟یموضوع رو تکرار نکن نیانقدر ا شهیم-

 شه؟یم داریعذاب وجدان خانم ب ه؟یچ-

 دستانش گرفت. انیآرشام را م صورت

 مونمیکه پش نیبب نیآرشام منو بب یتو هنوزم منو دوست دار -

 با انزجار دستش را پس زد. آرشام

 .میفه نداروقت اضا رونیبفرما ب یندار یدستتو بکش اگه کار مهم -

 .ستادیهق افتاد و پشت سر آرشام اهق به

 ده.بهم ب گهیشانس د هی ؟یکنیکردم، چرا حرفمو باور نم یچه اشتباه دمیبه خدا من فهم -

 سرد گفت:  یمچ دستش را گرفت و در اتاق را باز کرد با نگاه آرشام

 .نمتیطرفا نب نیا گهید-

 رد و باشل ک شده باشد کراواتش را یبه تکه سنگ لیکرد انگار که قلبش تبد رونشیاز اتاق ب و

 ت:گف یبه سمتش رفت و با ناراحت ینشست و ندا منش یادار یهاکاناپه یپوف بر رو

ا ه بن یو بهش ثابت کنرخودت  دیتو با شهیحل نم زیچ چیکردن ه هیبا گر ن،یبش اینداجان ب -

 حرف، با کارات

رشام پهرو به آسخودمه که اون  ریواسم نمونده تقص یراه چیچکار کنم زهرا ه گهید دونمینم-

 دادم. حیترج

 شود. کیرشام نزدآاو دوباره به  شدیبود که م یراه دیشد، شا رهیخ رخشمیبا تفکر به ن زهرا

 دارم یفکر هیخب -

 

*** 
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 را در دستش فشرد. حشیتسب

 بود؟کار تو  -

 کنجکاو نگاهش کرد: پوالد

 ؟یچ -

 به چشمانش زل زد. یجد یرفت و با نگاه کشینزد

 رفتشوشیپ یجلو یرفته؟ چرا دار یرو انجام بدم پس ک وشایانتقال ن یمن نرفتم کارا یوقت -

 ؟یریگیم

 شدیوجه منفر سهراب بود که مت نیاول کردیکه م یشد، هر پنهان کار انهیپوالد موز چهره

 طیشرا نیمانند ا

 مطمئن باش به نفع خودش بود.-

 ؟یافتاد وشایتا حاال به فکر خوب و بد ن یاز ک-

 کرده بود. دایپ یدیحرفها نفرت شد نیشد، از ا یعصب پوالد

 شدم؟ یچه شکل نیآقاجون منو بب-

انمک باز حد  شیب یابا آن فرم سورمه نشیریبه سمت آروشا برگشتند دخترک ش شانیهردو

 : دیرا بـ ـوس اشیشانیشده بود. سهراب پ

 شهیمثل هم بایز-

قب بود عاش که به کل به آروشا بود، مقنعه رهیاما نگاه او خ ستادیهم با لبخند کنار پوالد ا آتوسا

 دانست؟یاو هم مانند آتوسا ارزش خودش را م شدیو مانتواش کوتاه و شلوار تنگ چه م

 را گرفت. شیپوالد شد بازو نیغمگمتوجه نگاه  آتوسا

 بعد از تابستون؟ رستانیروز دب نیاول گه؟یدنبالم د یایامروز م-

 اش را گرفت.با حسرت نگاهش کرد و گونه پوالد

 دخمل باباش بگه  یهرچ-

 زندیحرف نم گونه نیحسادت شد، خب به درک که پوالد با او ا یهاوجود آروشا پر از شعله و

 اش برود به چشمان سهراب نگاه کرد.هست که قربان صدقه یالیدر عوض دان
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 خونه گردمیآقاجون من ظهر بر نم-

 زد و با ذوق گفت: یچشمک

 برم خونه دوستم خوامیم-

وچکش ک یچشمانش گرد شدند نکند آن پسر آروشا یاهیکه متوجه منظورش شد در ثان سهراب

 یهافتندروغ گ توانستیتباه است، ماش انیم نیدر ا یزیرا آزار دهد؟ و پوالد حس کرد چ

 که عادتش بود گفت: یادهد. با حالت مغرورانه صیدخترک را تشخ

 منتظرم. رستانتونیدر دب یمن جلو -

 زد و دست آروشا را گرفت. یپوزخند

 ؟ییرن، نه بابادخترا امروز با باباشون قرار دا-

 دستش را پس زد.  آروشا

 دربه اصطالح پ یکن آقا یباز لمیحداقل جلو آقاجون کم ف-

 تکان داد. دواریانگشتش را تهد پوالد

 .یشیم نیسوار ماش یریپس مثل بچه آدم م -

 برسد. شیرفت تا به کارها یاز تأسف تکان داد و بعد از خداحافظ یسر سهراب

 : آتوسا

 نییپا ادیاالن کمندم م-

 شد، در دلش گفت: نیبازش افتاد و غمگ یهانگاهش به بند کفش آروشا

 .ینگرفت ادیبند کفش بستن  هیخاک بر سرت آرو  -

 با صدا بند کفشش را ببندد نفسش را تواندیآمد او نم ادشینشست که پوالد  نیزم یبررو

 آروشا نشست. مبهوت نگاهش کرد. یروداد و روبه رونیب

 از غرورت کم نشه.-

 گفت:  بستیهمان طور که بند کفشش را م پوالد

 ثواب داره. یکمک کن نیاگه به معلول-

 گرفت. حرصش
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 ؟یبرجک منو منفجر کن دیبا شهیتو هم-

 زد. یجواب دادن به کمند نگاه کرد و لبخند یو به جا ستادیا

 .میبر نیاومد جمع کن شمییخوشگل دا-

 کرد. یاخنده تک

 .یکنیلوسم م یلیخ ییدا -

 دختر واسه لوس کردنه و بس-

وس اسه لوحرفش قلب آروشا را آتش زد بغض کرد و در دلش گفت: اگه دختر  نیبا ا دینفهم و

مش ههستم  یازت متنفرم پوالد هرچ ؟یبارم درست باهام حرف نزد هی یکردنه پس چرا حت

 توعه ریتقص

 .گران شدباره ن کیمتوجه چشمان براقش شد  یاو لحظه ستدیبه آروشا کمک کرد تا با کمند

 آرو؟ یکرد هیگر -

 زد. یو زهرخند دیبه چشمانش کش یدست آروشا

 وشاینل شد دانشگاه باهاش حرف زدما. انقدر خوشحا شبید نیمامانم تنگ شده هم یدلم برا -

 تو شهر خودمونه.

والد پمادرش، به  یبرا ینه دلتنگ یبود ول یحس نگاهش دلتنگ کردیحالش را درک م کمند

ا رآروشا  یکهااش گرید لیفکارش بود انگار او هم دلکمرنگ کرده بود و غرق ا ینگاه کرد که اخم

 .آوردیخودش نم یبود و به رو دهیفهم

 

*** 

 شود به سمت پوالد برگشت و به چشمانش زل زد. ادهیپ نیاز ماش نکهیاز ا قبل

 خونه شراره. رمی. گفته باشم دارم مستمایمن بعدازظهر ن -

 کرد. یشد و اخم یاسم آن دختر عصب دنیبا شن پوالد

 مفهومه؟ کنمیخودم پوستتو م ینباش نمیبب امیب یکنیتو غلط م-

 م آقاجون خودش بهم اجازه داده.اووو مگه پادگانه؟ بعد-
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 رد.ب رونیب شهیشد پوالد سرش را از ش ادهیپ نیدر آورد و با سرعت برق از ماش یزبان

 دختر!  یو تو ه دونمیمن م یاگه نبود -

 .دیصورتش کش یدستش را برو یبرگشت و عصب شیرفته بود، سرجا یول

 کرد خدا، دختره ال اال ... وونمید -

تر شده اما حاال گستاخ دادیحرف بزرگترش را گوش م شیسال پ ۴تا  یگرفت آروشا حت دلش

 بود.

 اش گرفت.خنده صابر

  خوره؟یرو تند تند م یداغ نیقهوه به ا یک یشد یعصب یلیپوالد خ -

 کرد. یظیغل اخم

 شده. قابل کنترل ریغ گرید یشدیم وونهید یمن بود یتو هم جا یعل یبه وال -

 ؟یک-

 شد. تریعصب

 دنده هیغد و  یهمون آروشا-

 پوالد. فهیظبش باش، آروشا حموا یول گهیآها پس بگو دختر خوده لجبازته د-

 گفت: زدیدر آن موج م یکه ناآرام ییکرد و با صدا یظیغل اخم

 م؟یبکن میتونیم کاریما چ دونهیخودش قدر خودشو نم یوقت -

 شد. یجد صابر

ت وصا حضرمخص ن،یآروشا رو نجات بد دیونو تمنا! اگه شما دوتا بت ییکدوم ما پوالد؟ فقط تو -

که  ر سرتبخاک  یپوالد ول خوامیمعذرت م یلیاون دختر زهر کرده. خ یرو برا یآقا که زندگ

 .یبار درست باهاش صحبت کن هی خوادیآروشا هنوزم دلش م یدینفهم

 جواب داد:  ینسبتا بلند یصدا با

 وقته فراموششون کردم. یلیخ خوامش،یبه جهنم من که نم-

 شد. خکوبیم شیبا حرف صابر سرجا یرود ول رونیتا از آبدارخانه ب برگشت
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واسه خاطره  ش؟یکشت بزن به قصد یخواستیدوست پسر داره م یدیفهم یوقت نهیواسه هم-

 دیه باکنم ک پوالد؟ خودتو؟ امروز حاضرم اعتراف یزنیگول م وینداره؟ ک یتیبرات اهم نکهیا

 ه آروشاالن باتو  یایبه خاطر ندونم کار ،یپدر شدن نبود قیچون تو ال بودیاتابک پدر اونا م

 .یابونیخ گنیم

که  رود آمدصورت صابر ف یزد و مشتش بررو یادیپوالد فر یانبود فقط لحظه زیچ چیه متوجه

 زد: ادیفر نیرا در چنگ گرفت و خشمگ اشقهیافتاد.  نتهایبه سمت کاب

 ه، دختردختر من تا دندوناتو تو دهنت خورد کنم. اون یابونیبه دختر من بگو خ گهیبار د هی -

 دلش پاکه  ستین یابونیمن! خ

 نداشت. مانیا شیکرد و نتوانست حرفش را بزند، خودش هم به حرفها بغض

مه که ه یاما تو اصرار دار ستیدرست ن زیچ چیه گهیهست که مغزت م یجاها از زندگ یلیخ»

 «راهه روبه زیچ

 نگاهش کرد و پوالد دردمندانه گفت: یبا دلسوز صابر

من  یودختر کوچول ستینه؟ نم یآروشا نیاز دستم رفت، ا ستیدلشم پاک ن ستین یول -

اون  با دمیفهم یوقت یدرک کن یتونیباختم صابر، نم زموی. همه چکردیانقدر سرد برخورد نم

 ریقصت یهمون لحظه بکشمش ول خواستمیپسره رابطه داره چقدر حالم بد شد نابود شدم. م

 یه حتنفره کبکنم؟ انقدر ازم مت تونستمیم کاریچ گهید یخودم بود. ول ریخودم بود همش تقص

 نگام کنه.  خوادینم

 نگاهش کرد. داریناپا یاهم با غصه صابر

ه تو گمطمئن باش ا کرده. یظاهر رییخودمونه فقط تغ یپسر آروشا هم آروشا ستین ریهنوز د -

 یبگردش درست و حسا هیپاشو برو دنبالشون  شهیخوبم عوض م یلیخ شهیعوض م یبخوا

 زود باش مرد. یکن خوشحالش کن یسع دیبر

**** 
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 یداصخارج شدند و  رستانیبدقد از  میکم دختران قد و نداده بود کم هیتک نیکاپوت ماش به

 یو گو گفت یصداها آزار دهنده بودند.  به طور اتفاق نیجا را پر کرد چقدر ااشان همههمهمه

 .دیدوتا از مادران را شن

 باباشه؟ نیدروغ نگو! ا-

 ه؟یخدا دروغم چبهنه -

 واال خوده آروشا که  زنهیم تیبا شخص یلیپدره که خ-

س دختره رو نداره، نوع لبا یباباهه اصال هوا گفتیعه بذار هنوز تموم نشده، نرجس م-

 .یدیکه د دنشمیپوش

 جذابه خودشم که خوشکل  یلیرو ول کن، باباش خ زایچ نیحاال ا-

 جلو شوهرت بگو. نویهم یجرئت دار شنوه،یم سیهههه ه-

 طور نیکه ا یمادران دیگون یزیکه چ کردیزور خودش را کنترل ممشت شدند، به دستانش

 .کنندیباشند خدا داند دخترانشان چکار م

 تانش رادس یلآمدند و آتوسا با نگاهش پوالد را جست و جو کرد، با خوشحا رونینفرشان ب هرسه

 دور کمر او حلقه کرد.

 سالم بابا -

 کمر او گذاشت. یو کف دستش را رو دیخند پوالد

 ماهت عسل من!  یبه رو -

 کرد. یچشمانش را در حدقه چرخاند و کمند با پوالد احوال پرس آروشا

 منگوله یتیصفا س ایعشق و حال، به قول بعض میبر دیسوار ش-

 گفت:  یآروشا با خستگ یاشان گرفت ولو کمند خنده آتوسا

 ؟یسیبنو نامویتمر یتونیم رونمیکمند من تا شب ب-

 پر از حرص بود. شیبازهم صدا ینشود ول یداشت عصب یسع پوالد

 زم؟یکجا عز -

 : دیغر آروشا
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 گفتنت تو حلقم! صبح بهت گفتم خدافظ. زمیعز-

 را باز کرد. نیدست گرفت و در عقب ماش کیمچ دستانش را با  پوالد

 ... کیم کاریچ-

 دنیدرق خنپرتاب کرد و آنجا آتوسا و کمند غ نیا به داخل ماشاز تمام شدن حرفش او ر قبل

 بودند

 گفت: انهیموز

 .یندار یراه فرار چیپس ه نهیشیطرفم کمند م نیاون در که قفل کودک داره ا -

 :دیکش غیج یعصب آروشا

 .یمجبورم کن یتونیبرم نم خوامیم -

 با ذوق سوار شد. کمند

 یفعال که مجبور -

 چرا؟ گهیخداجون کمند تو د یوا یا-

 که هست. نهیهم-

 چه؟ الیهمانجا پوالد را خفه کند، پس دان خواستیم دلش

*** 

 پر از حرص گفت:  یرستوران شدند و آروشا آرام ول وارد

بکشمت  خوادیعه پوالد دلم متو ریبلند شدم اومدم رستوران، همش تقص شیحاال من بدون آرا-

 .کننینگام م یچجور نیخدا بب یوا

 گفت:  یهم با لحن مهربان آتوسا

 یترچقدر خوشگل شیبدون آرا یدونیتو خودت نم-

 آره جون خودت! هه-

 زد و دست آتوسا را گرفت. یپوزخند پوالد

 .فهمهیولش کن خنگه نم -
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د و نشستن یزیبکشد. دور م غیدر آنجا ج توانستیکه نم فیح شد،یم یکه عصب ییباز آروشا و

 بعد با دقت گفت: یآروشا همان اول کار، منو را برداشت کم

 خوامیه، جوجه ترش هم مپرورده، نوشاب تونیبا خورشت بادمجون، ز خوام،یم دهیخب من کوب -

 و ساالد

که  یدپوال یاا بربودند ام رهیباز به آروشا خ مهین یبه پوالد زد آتوسا و کمند با دهان یشخندین

 بود. یکند عاد یبخندش را مخفداشت ل یسع

**** 

 سرش نگاه کرد. یدرخت باال یبرگها به

 .شنیوقت عوض نم چیآدما ه نجوری. ایدوباره بهش اعتماد کن یخر نش -

 کالفه شد؟ النیم

ه باش من، تو شده آرشام داد مونیپش ستیدختره اصال اون ندا ن چارهیب ؟یگیم یچ دیوح -

 گوش نده. نیا یحرفا

 .ستادیا شیروشد و روبه یاز خشم دود کند، عصب دیکرد که مغز وح یحرفش کار نیا با

 نتایکه خ ی. هر آدمرنیاز عذاب وجدان بم نکهیا نه،یهم کننیم انتیکه خ ییتقاص آدما -

 تیاال وضعرد حک انتیهمون تمنا خانم خـ ـ م،یچرا راه دور بر نهیبش اهیبه روزگار س دیکرده با

 ه؟یخودشو دختراش چ

 ....س هیاون فقط -

 دستانش گرفت و پر از حرص گفت: انیسرش را م آرشام

 .میزنحرف ن زامیچ نیدر مورد ا رمیبگ یمیتصم چیه خوامیبسه! االن نم-

 

*** 

 اد؟یچطوره؟ بهم م نیا الیدان-

 گفت: یدقت نگاهش کرد و با مرموز به

 هیآره عال -
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 کرد. کیرا به گوش آروشا نزد سرش

 خوشگله ادیبهت م یبپوشکه  یهرچ -

 حرکات به شدت نفرت دارد. نیکه از ا دیفهمیکاش م د،یشد و عقب کش مورمورش

 شد. رهیخ اشیچشمان نقراب به

 .امیشراره تا حساب کنم ب شیبرو پ-

 باش-

مه هبدون مرزش از  یهاشدن کیاز نزد ش،یجایب یاز رفتارها خورد،یبهم م الیاز دان حالش

 در دلش کرد؟یکارها را با خودش م نیداشت و بغض کرده بود چرا ا یاحساس سردرگم زشیچ

 گفت: 

 ییاالن من تو لیدل شدم،ینم این طورمن  یپوالد اگه تو مواظبم بود-

 کنجکاو نگاهش کرد: شراره

 یجور هیحالت بده؟ امروز  -

 سردرد دارم.  کمینه -

 گفت: کردیکه تماسش را قطع م یدر حال الیدان

 مشون؟ینیبب میبر هیچ نظرتون جام نیدوتا از دوستام بودن اونام هم -

 زد. یشخندیبود ن شیکه از خدا شراره

 هوم؟ میمنو آرو که موافق -

 دستش را گرفت. الیتکان داد. دان یمخالفت نداشت و سر زبان

 دیایخوبه پس باهام ب-

ستش را دانقدر راحت  یوقت کشدیکه عذاب م دیفهمیو نم بردیرا به دنبال خودش م آروشا

 یپدر ، کاشوجود نداشت ایدن نی. حالت تهوع گرفته بود به همراه بغض کاش اصال در اردیگیم

ک اش یشانه کس یداشت رو ازیکه ن طیشرا نیجز پوالد داشت تا باهم درد و دل کنند در ا

 .است ستادهیدو پسر ا یروروبه دیفهمیم یبود ول نییو آرام شود سرش پا زدیبر

 خان!  الیسالم دان-
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 پارسال دوست امسال آشنا راد،یبه داداش هبه-

 رادیه دیرکردند و رنگ از رخسارش پ خیدر گوش آروشا بود، دستانش  یمانند زنگ رادیه اسم

نش چه؟ چشما دیرسیم النیاگر به گوش م آمد؟یبه سرش م ییبود؟ حاال چه بال الیدوست دان

 .زدندیاز ترس دودو م

 گفت: یبا حالت مغرور الیدان

 ایو پو رادیدوستش شراره دخترا، ه شونمیاز خوشگل خانم من آروشا، ا نیا -

م ها؟ آن بود؟ آروش دهیکه نداشت؟ درست شن ییمشکل شنوا انایرفت، اح یالحظه رادیه نفس

 ممکن بود!  ریپوالد؟ غ ادیز یهایریبا سختگ

زد  شیروبهبه دخترک رو ینگاه کرد و او پوزخند رادینمناک و ملتمس به ه یبا چشمان آروشا

 متعجب شد. الیکه دان

 ن؟یشناسیرو م گهیشما همد -

 مضطرب گفت: یدل آروشا غوغا بود و با لحن در

  رادیه یعنی نیا زهینه! نه چ یعنیهان؟  -

 حرف آروشا را ادامه داد: یجد ییصدا با

 کینزد شملیفام -

د. خبر بو با شیرهاو از تمام کا شناختیبود که او را م رادیمبهوت شد فقط ه یادر لحظه الیدان

 کند؟ فیپدر آروشا تعر یرا برا زینکرده همه چ یینکند خدا

 سدهنم بسته نینگران نباش یول-

بود  ادریموز هاه مردادند، اما آروشا بازهم نگران نگ رونینفسشان را ب یبا آسودگ الیو دان آروشا

 قفل شده بود. شیکه بررو

 

*** 

 نگاه کرد. الیدان به

 توهم شراره خانم رو برسون. میریمنو آروشا باهم م-
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 را فشرد. دستش

 پسر. دمتیباشه خوشحال شدم د -

 زد و به شراره پشت سرشان اشاره کرد. یچشمک ایپو

 .میمادمازال رو مالقات کرد میماهم خوشحال شد -

 تأسف تکان داد. یاز رو یسر رادیه

 .نمتونیبیفعال خدافظ بعدا م -

 خدافظ-

 به سالمت-

 ش رفت.ه سمتبود با ترس ب ستادهیرفت که آروشا ا ابانیدست داد و به آن طرف خ شانیهردو با

  بذار م رادیه-

 کرد. یاخم

 .خوامیم حیفقط ازت توض نیتو ماش نی! بشسیه-

 تکان داد. یسر

 باش!  -

 تر کرد. ظیاخمش را غل رادیبه حرکت در آمد و ه نیماش

 نیهم یدونیم چارهیب ؟یشناسیرو م الیاصال تو دان ؟یذاریروابط م نیفقط بگو چرا پاتو تو ا-

لش دلم به حا شه؟یم وونهیبفهمه د ییاگه دا یدونیم خواد؟یم یپسر، فردا پس فردا ازت چ

 که انقدر بهت اعتماد داره. سوزهیم

 زد. یپوزخند عصب آروشا

 شهین نممن نگرا یدرصدم برا هیاون  اله؟یخیاون نسبت به من ب یدیهه! اعتماد؟ واقعا نفهم -

 نداره. یتیاهم یواسه کس کنمیم خوادیکه دلم م یوقت، پس منم هرکار چیه

 را باال برد. شیاز حرص صدا پر
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سرت  ییالب هینداره؟ اگه  تیاهم یواسه کس یچ یعنیواسه خودت ها؟  یکنیبلغور م یچ -

مه گه بفها یانقدر خنگ باش کردمی! فکر نمییمخصوصا دا شنیداغون م انتیهمه اطراف ادیب

 .ذارهیزندت نم

 گهیهم بهم نم یچیمن دوست پسر دارم و ه دونهیعه؟ پس بذار بگم برات که اون کامال م-

 آرزوش برسونم؟ آدمو به هیها نابود بشم، بده راه نیتو امن  خوادیخودش م

است هم ر یکه از طرف دادیم یچه جواب د؟یدخترک نفهم بگو نیداشت که به ا یزیچه چ رادیه

 و هم حق با او بود؟ گفتیم

 

*** 

 باهم بودند اما چرا؟ رادیتعجب کردند، آروشا و ه دنشانیخانه با د یاعضا

 پسر به کیبه همراه  دختر کیکه  نیکرد، ا یظیاخم غل دنشانیآمد و با د نییها پااز پله پوالد

 داشت؟  ییخانه برگردد چه معنا

 .دیکش یقیو نفس عم ستادیآروشا ا یروروبه

 ساعت چنده؟ -

 گفت: یکم یلیخ ینگاه کردن به چشمان ترسناکش را نداشت و با صدا ییتوانا آروشا

  مینه و ن ن -

 ه؟درست یحداکثر ساعت هفت و ربع خونه باش دیتو با یول میآره نه و ن-

 گفت:  یبا خستگ رادیه

 تهرانو نشونم بده. کمیگفتم  دمشیبا دوستاش بود بعد من د ییدا-

 خطاب به پوران گفت: 

 بده پسرت بخوره تا غش نکرده. یزیچ یشام هی -

 رد نگاه آروشا را دنبال کرد و پر از حرص گفت:  دوباره

 کار دارم. یخودم حساب یکوچولومن با دختر -
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ا ردن بکشهامت صحبت  چکسیمواقع ه نیبا استرس آنجا را ترک کردند، در ا رادیو ه پوران

 بود. دهیپوالد ترس یهاپوالد را نداشت. گل بانو از حالت

 همراهش بوده رادمینشو، خب ه یعصبان نیپوالد مادر بش -

ا ر شیموها دادیبا آروشا مهربان باشد خوده او اجازه نم خواستیهرچقدر که م دیپوالد نشن اما

 .یدیاز پشت سرش گرفت و همراه خودش کش

 ایگمشو ب -

 گفت:  هیگل بانو باال رفت و آروشا با گر نیه

 .گمینکردم بخدا راست م یمن کار-

 دخترک سرکش بدهد نیبه ا یحساب یگوشمال خواستیفقط دلش م دیفهمینم

 سهراب را گرفت.لرزان شماره یدستان با

 الو الو سهراب -

 ؟یدیشده زن؟ چرا ترس یچ-

 بغض گفت: با

 .کشهیخونه االن آروشا رو م ایزود ب -

 افتاد. هیکه به گر دیآروشا به گوشش رس غیج یصدا

 بچمو کشت ایب-

 بار سهراب هم هول کرد. نیا

 رهیگبگو جلوشو ب دیبه وح رسمیباشه آروم باش من دارم م-

 

*** 

نگاه  ت رابود؟ ساع دهیکش غیآروشا کتابش از دستش افتاد، چرا ج غیج یصدا دنیبا شن وشاین

 .دیکش ینیکرد و ه

 بابا!  نیامام حس ای-
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شک و ا است ستادهیکه گل بانو پشت در اتاق آروشا ا دیرفت و د رونیسرعت از اتاقش ب با

و خودش ا بازب دیشد. انگار که حکم مرگ آروشا را صادر کرده بودند، وح یته دلش خال زدیریم

 .دیکوبیرا به در م

 .میدرو بذار حرف بزن نیباز کن ا شهیکه نم یاین طور ییدا-

و  کمربندش که بر جسم کوچک یخودش و صدا یهاجز نفس دیشنینم ییصدا چیه پوالد

 شیر کوچولودخت یدستش را بررو این طور یروز شدی. باورش نمدیکشیآروشا مجمع شده

 و درد گفت:  هیبلند کند آروشا با گر

 بپرس. رادینکردم از ه یتوروخدا نزن من کار-

 :دیکش ادیاش فرشده دیکل یهادندان نیضربه زد و از ب بازهم

 یکنره  ادتیتا  زنمتیمآشغال انقدر  شعوریها بگو ب ه؟یبپرسم؟ چرا از اون؟ مگه ک رادیاز ه -

 .سهیخونه رئ نیتو ا

 یان کسهم ؟یآن هم توسط چه کس کرد،یبود که درد را تا مغز استخوانش حس م یبار نیاول

ن حاال هما کردیم فیپر از آرامش تعر یهاقصه شیبرا گرفتیاو را در آغـ ـوش م یکه روز

ر در قطع شد و چشمانش بسته. انگا شیکم کم صدا کندیکس دارد آرامش را از او سلب م

 بغض از ود ازب یشده بود از درد نبود از ناراحت هوشیخوابش برده بود ب جهنقطه شکن نیباالتر

 نیشد دستانش شل شدند و کمربندش به زم اشیهوشیمتوجه ب یادرد قلب پوالد لحظه

م ؟ جسبا دخترکش افتاد چه کرده بود نیآروشا بر زم یدو زانو جلو یبرخورد کرد. بر رو

ورتش رزان صلبا چشمان براق از اشک و دستان سرد و  ود،در چشم پوالد ب یریمانند ت جانشیب

 گفت:  یمیمال یرا گرفت و با صدا

 آرو؟-

 : بلندتر

 آروشا! -
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ودند پر صدا شده ب شیهاقلبش به تپش افتاد و گرمش شده بود نفس د،یدینم یواکنش چیه اما

ز ابود، مدام  نیبار از دست خودش خشمگ نیکوچکش آورده بود؟ ا یسر آروشا ییچه بال

 :دیشک ادیو با درد فر دیش کشوـ ـکرده است؟ جسم آروشا را در آغچکار  دیپرسیخودش م

 حرف بزن -

 با بغض گفت: د،یرا گرفت و بر صورت خودش کوب فشیظر دستان

و باز کن آروشا چشمات رمیمیمن م ینش داریردم؟ بک کاریغلط کردم بابا چشماتو باز کن من چ -

 نزنمت. گهید دمیقول م

 :دیکش ادیفر بلندتر

 زنگ بزنه اورژانس!  یکی -

 داشت. جهیاحساس سرگ د،یکوب شیبانو به پا گل

 ن مرگ شد.دخترت جوو ایسهراب ب یوا ی. واکنمیپسر دق م نیآخرش از دست ا-

 شد؟یگر مم یداشتند آرامش کنند ول یافتاده بودند سع هیبه گر شانیکه هردو وشایو ن پوران

 به پشت خط تماس گفت:  دیوح

 آدرس متشکر نیبه ا دیایبله ب-

 را قطع کرد و چند ضربه به در زد. تماس

 .یدرو باز کن جون به لبمون کرد نیا ایب ،ییدا-

*** 

 یگاهند، با ندستانش داغ کرده بود یاز گرما شیپر سر و صدا شده بودند دسته عصا شیهانفس

د ز یوزخندشام پزده و سردرد داشت. آر هیتک مارستانیب واریبود که به د رهیپر غضب به پوالد خ

 شهیدم نمدختر مثل آروشا آورد، وگرنه آ هیرو سر  ییبال نیهمچ هی دمیو در دلش گفت: با

 بار از کارت خوشم اومد. نین بابا، واسه اولیآفر

 پوالد چنگ زد و با بغض گفت: قهیبانو به  گل
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 لحظه هم دلت هی! هیچه درد دونمیم دمیپوالد من داغ فرزند د ش؟یبکش یخواستیمگه م -

ا اسه مو یول یاگه تو اونو دوست ندار یریبا کتک زدنش اونو از ما بگ یخواستینسوخت؟ م

 ارزش داره هرجور که باشه دخترمونه.

 ودشخ یرابفقط شرمنده و متأسف بود  دینداشت که بگو یزیبود و چ نیپوالد فقط به زم نگاه

 آمد. رونیاز تأسف تکان داد و از اتاق ب یسر صابر

 .رهیبگ گچ دیحالش خوبه فقط مچ دستش شکسته که با-

 : دیپرس یبا بغض و نگران وشاین

 اد؟یهوش مبع یعمو ک-

 به او انداخت. یزیآمنانیهم نگاه مهربان و اطم صابر

 بمونه بهتره. یبستر یول رهیم گهیدو سه ساعت د هی یهوشیاثر ب -

 پر از شماتت به پوالد انداخت. ینگاه

 خونه واسش متشنجه یفضا-

 آروشا مقصر کردیبا پدرش صحبت کند و فکر م این طورکرد، حق نداشت  یاخم کمرنگ وشاین

 است.  یاصل

 دست پوالد را گرفت. صابر

 کار دارم. نیبا ا دیببخش -

بدن  ید ولآروشا را کتک زده بو د،یکش یپوف یبه اتاقش رفت با خستگ یحرف چیبدون ه پوالد

 ت.انش گذاشچشم یو ساعدش را بررو دیدراز کش یادار یهاکاناپه ی. بر روکردیخودش درد م

 زد: ادیصابر فر ناگاه

 ؟یکنیم کاریحواسته چ -

 نیز اا شتریاتفاق را ب نیاما اگر ا دانستیر هم مبود صاب مانیپوالد را گرفت پش یگلو بغض

 .کردیباز هم تکرارش م کردیزهر نم شیبرا

 .ستادیسرش ا یکرد و باال ترظیرا غل اخمش
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د غرورش جلو دوستاش خر کنن؟ینم چشیبره مدرسه معاوناشون سؤال پ یاین طوراگر فردا  -

 شورشو گهیغرور خودت حفظ شه پوالد د یخوایهه مگه اصال برات مهمه؟ تو فقط م شه؟ینم

 یروآب نمارستایب یپزشکا هیرفته، اگه خبرش برسه دست بق ی. کل بدنشو کبود کردیدر آورد

عا کن د ؟یناکارش کرد یکن رابطتون خوب شه زد یکار هیمن بهت گفتم  رهیم تونیخانوادگ

 اتابک نفهمه.

 .ستادیا شیشد و سرجا نیحرفش پوالد خشمگ نیا با

ه خودم دختر من بود کنم،یم یچیدخالت کنه خودم زبونشو ق کنه؟یم یبفهمه چه غلط -

 کنم. کاریباهاش چ دونمیم

با  رل کند.خودش را کنت توانستیپوالد نم کردیکه آروشا م ییکارها نیبا ا دانستینم اما

 کاناپه نشست. یو بررو دیکش شیدرون موها یدست یکالفگ

دم ودم که اجازه بنب یمن ازشون نفرت دارم صابر درکم کن من آدمکه  کنهیم ییهمش کارا-

هش ب تونمینم گهیانجام بشه. در مورد آروشا هم با اون سابقه درخشانش د لمیخالف م یکار

بفهمم  یروز هیدر ارتباطه اگه  دیهنوزم با پسر جمش گهیبهم م یحس هیاعتماد کنم همش 

 .خورمیقسم م جا نیهم گذرمیاز جونش نم گهید هحدسم درست بود

 موقع تلفن صابر زنگ خورد. همان

 بله؟-

 نگران برسام به گوشش خورد. یصدا

 سالم عمو صابر حالش چطوره؟-

 گفت:  یتلخ با

 ؟یزنیبه من زنگ م یاز بابات بپرس نکهیا یبه جا-

 .یوضع با بابا حرف بزن نیتو ا خوادیکه جرأت م یدونیم-

 کرد. یاخنده تک

 پسرجان، حالش خوبه نگران نباش. دونمیم -

 خونه؟ ادیب تونهیدا که محالش خوبه فر یبفرما عمه پوران انقدر جوش زد-
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 خونه. فرستمشیبمونه م مارستانیاگر نتونست تو ب-

*** 

 زد.  اشیشانیبه پ یسه اـ ـوبانو با اشک ب گل

ودم حواسم بش قول داده تو چشم مادرت نگاه کنم به شهیروم نم گهید قربونت برم؟ یخوب-

 بهت باشه، شرمنده

 با خنده گفت:  یدردمندانه ول آروشا

 نداره. یبیع ینه مامان گل-

. شدیمن طور اینبود  رهیخ یبود و به نقطه نامعلوم یبه سهراب افتاد که هنوزهم عصبان نگاهش

حتما او  شدیبا خبر م شیکارها هیبود اگر از بق نیکردنش انقدر خشمگ ریساعت د ۱ یپوالد برا

 . دیبریرا سر م

تا  دیبهلو خوابه پ بغض کرد و با درد دنشیزد و وارد شد بعد از آن پوالد که آروشا با د یدر صابر

د از فت: بعکند، در دلش گ هیباز هم گر خواستیشده بود. دلش م شترینفرتش از او ب نتشینب

نجام ا شتریرو ب یکه ازش نفرت دار یاصال هر کار شم،یم کینزد الیبه دان شتریکارت ب نیا

 .دمیم

 .دیآروشا کش یگل بانو اصال نگاهش نکرد و پتو را رو د،یکش ریپوالد ت قلب

  یاخسته زمیبخواب عز-

ر دخت نیهم گذاشت که صابر نبضش را چک کرد دلش به حال ا یچشمانش را بر رو آروشا

 یعصب یا لحنسهراب رو کرد به گل بانو و ب کشدیعذاب م گونهنیا دیدیم ی. وقتسوختیم

 گفت: 

 تا استراحت کنه رونیب میبهتره بر-

 تکان داد. یبانو سر گل

  میباشه بر -

رام آد و کر یپوالد نگاه کرد و قبل از رد شدن از او مکث مانیپر غضب به چشمان پش سهراب

 نجوا کرد:
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تو  ایالحشو بخواه مثل آدم ص ای یروشن کن فتویتکل دیدستت بهش بخوره با گهیبار د کیاگر  -

 ما دخالت نکن. یکارا

 .دیکش روشاآ یموها یرو یرفت صابر دست رونیسردش را از او گرفت و به همراه گل بانو ب نگاه

 آرو  -

 چشمش را باز کند با بغض گفت: نکهیا بدون

 هوم؟ -

 شو دختر خوباول داروهاتو بخور بعد بخواب پا-

 ت. نشس شیاما به کمک صابر سرجا وفتدینگاهش به پوالد ب خواستیدلش نم کالفه شد، آروشا

 قرصا رو بخور  نیا-

 اش مچاله شد.ها را با آب خورد از مزه تلخشان چهرهبا دست سالمش قرص آروشا

 تلخه که؟ ییییا -

 با محبت نگاهش کرد. صابر

 خوبه تیواسه سالمت یدارو تلخه ول -

ت صابر ب را دسآ وانیشد و ل رهیخ یافقط به نقطه دانستیرا نم لشیبه فکر فرو رفت دل آروشا

فتن رقبل از  شد؟ینگران حالش م یاو هم کم شدیچه م د،یداد دوباره پشت به پوالد دراز کش

 :دیپرس یاگانهصابر دستش را گرفت با بغض بچه

 نرم سر کالس؟ شهیم -

 کرد. یاخم صابر

 .یکن بخواب یحاال هم سع یت کناستراح دیتو با ؟یریگفته م یک-

رد د دنیدحاال طاقت  یبود خودش او را شکنجه داده بود ول رهیتمام مدت به آروشا خ پوالد

صابر  دیشنیرا م شیهاآخ گفتن یصدا یوقت شدیرا نداشت. قلبش مچاله م دنشیکش

 گفت:  یکه نگاهش به آروشا بود به آرام یو در حال ستادیا شیروروبه

 .یباشه باهاش حرف بزن ینکنم االن خوب فرصتفکر -

 کنم برو کاریچ دونمیخودم م-
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 هیت گرتاق اسپوالد هنوز در ا دانستیرفت آروشا که نم رونیتکان داد و از اتاق ب یسر صابر

اش کاسه چشمان پوالد از اشک سرخ شده بود و دستان مشت شده ختیاشک ر صدایکرد. ب

 ن دهد وجا ردیمببود تا او را شکنجه دهد انقدر او را بزند تا  یکس خواستی. دلش مدندیلرزیم

را خم  شیهاشانه لرزان آروشا، یهاشانه دنیجلوتر رفت د صداینابود شود آرام و ب سشوجود نح

بود  یت شد و متعجب چه کسحرک یاش نشست که آروشا بشانه یبررو دیدستش با ترد کردیم

 بود؟ ختهیکه خلوتش را بهم ر

 خوامیمن من معذرت م-

 شست.ن یصندل یکرد کنارش بررو دنیبار شتریآروشا را وادار به ب یحرفش اشکها نیا با

که من  یکنیم ییتو همش کارا ست،ی. به خدا دست خودم نمینیبب یدوست ندار دونمیم-

ز امنم  یو گوش نکردت یرو گفتم ول نیمن بهت قوانخونه یدوست ندارم، همون روز که اومد

 نفرت دارم. یچیسرپ

نگاه  رخشمیکه فقط گوش دهد. پوالد خم شد و به ن خواستیسکوت کرده بود دلش م آروشا

 کرد.

 ؟یگینم یزیچ -

ه بود، کرد را خراب زیبرگشت. همه چ شیو سرجا دیکش ینه باال برد پوالد آه یرا به معن سرش

 ش بست.چشمان یرا با دو انگشت فشرد و عصب اشقهیدل کوچک دخترکش را شکانده بود، شق

 :دیپرس دیبا ترد آروشا

 ؟یخودم نگران خ نکهیا ایبمونم  رونیب ادیز یتوهم دوست ندار خونه چون دختر خون چ -

 که یوقت دادیم یحاال چه جواب د؟یبود که پرس یچه سؤال گرید نیپوالد حبس شد، ا نفس

ود و کاسه چشمانش پر از اشک شده ب دیکشیم ریقلبش ت دانست؟یخودش هم پاسخش را نم

چه  فرستادیمبر خودش لعنت  دادیبه نگاه منتظر آروشا م یرا گرفته بود چه جواب شیبغض گلو

 اش؟یگکرده بود با زند

 دستش نشست. یسرد آروشا بررو دست

  گهیبگو د-
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بود  که پشتش به آروشا یبلند شد و در حال شیاز جا عیسر یلیشد از دست خودش خ یعصب

 .یچرت و پرت بپرس ینه سؤاال ید استراحت کنصابر گفته بو-گفت: 

 با بغض گفت: آروشا

 ؟چرت پرته یبدونم هنوزم دوستم دار خوامیم یچرت و پرت؟ وقت -

. بردیتن مرز گرفمقلبش را تا  اوردیپوالد را از پا در م شیحرفها نیکه دارد با ا دیفهمیم کاش

 فل شد.ق شیبررو وشایو از اتاق خارج شد که نگاه متعجب ن دید فقط در را محکم کوبپاسخ ندا

 

 کرد. یکمرنگ اخم

 کجا رفتن؟ هیبق-

 و آقاجونو برسون یآرشام رفت مامان گل-

 ؟یتو چرا نرفت-

 بمونم. ششیشب پ خوامیم-

 گفت: ترظیغل یدستش را گرفت و با اخم مچ

 .مونمیم ششیخودم پالزم نکرده راننده دم دره من  -

 .مونمیپس منم م-

 حوصله بحث کردن ندارم حرف گوش کن.-

 انداخت. نییسرش را پا وشاین

 ممنون -

 زود باش برو  یسرحال بر دیبا س؟یروز دانشگاهت ن نیخواهش مگه فردا اول-

 

**** 

 دستش را گرفت و با بغض گفت: پوران

 اونجا یموندیم یبستر مارستانیتو ب دیبا گمیصدام کن من هنوزم م یالزم داشت یزیچ -

 امکان...
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 گفت: زدیکه خنده در آن موج م یهم با لحن آروشا

 که حالم خوبه. سین میزیبابا عمه خانم چ یا -

 : خداروشکر دیرا کش اشگونه

 نیهم شدیش متمنا کا یبرا یدلتنگ ایدن کیرفت باز آروشا ماند و اتاقش و  رونیاز اتاقش ب و

 د،یوشرا پ شرتشیینشست و سو شیدرد سرجا ی. با کمرفتیش او به خواب موـ ـاالن در آغ

 بلند شیاز جا یدوستش صحبت کند. به آرام نیبخوابد دوست داشت با بهتر خواستیدلش نم

ا راز صورتش  یمیبزرگ اتاقش نشست چشمش به ماه بود و نور مهتاب ن رهشد و لبه پنج

را  شیبالها یادوست داشت مانند پرنده خواست،یدر آسمان را م دنیپوشانده بود. دلش پر کش

ور ط. همان بود ساخته شیکه پوالد برا یباز کند و دل بدهد به ماه در آسمان آزاد شود از زندان

 یاصال وقت شدم؟ یاکه؟ گرفتار چه جن بوداده ینیبیم ایخدا": گفتکه نگاهش به ماه بود 

 غوله. نیع زنهیکه با اون صداش باهام حرف م یچه برسه به وقت گرخمیم نمیبیچشماشو م

 "انقدر عوض شده؟ هویچرا 

ش ود دلبپدرش تنگ شده  یرا تار کرده بود، دلش برا دشید یجلو شیفکر فرو رفت اشکها به

 «بابا» کلمه گرید یبار شدیتنگ شده بود. چه م زد،یشانه م یرا به آرام شیکه موها یکس یبرا

 گفت:  ینیدوباره به ماه در آسمان نگاه کرد و با غمگ اورد؟یرا بر زبان ب

 دوستا م؟یستیمنم تنهام، خب مگه دوست ن ییتنها یلیروزا خ نیتو ا گفتیم یکیخداجون "

توهم  یدیو تو فقط گوش م زنمیمن حرف م شهیتا سبک شن اما هم کننیباهم درد و دل م

باش  ؟یمنو گوش بد یبازم حرفا یخوایم ؟یانقدر صبر دار یجوره چ گه،یبزن د یحرف هی

تم انگش نهیبب تونستیکه نم یهمون یپوب سهدلم تنگ شده وا یلیخدا خ زنمیبازم من حرف م

ه نامش پر از آر یبود ول یمهربون بود چشماش خاکستر یلیکه خ یکوچولو زخم شده همون هی

 یخوب ها که دختراما االن نه اون موقعه زدمیراحت حرف م یلیمثل االن ترسناک من با اون خ

ه اون نا اون بازم دوستش داشتم ام یچقدر رفتارش سرد و خشن شده ول دمیدیم نکهیبودم. با ا

نقدر که ا وزهسینم وشاین یدلش برا یچیهمون وقتا هم منو دوست نداشت چرا خدا؟ حاال من ه

 "ره؟م متنفکامال از گهیباهاش خوب حرف بزنم؟ اون د تونمیوقت نم چیه گهید یعنینگرانشه؟ 
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هق قشب ه یصورتش گذاشت و در دل مهتاب یاجازه نداد ادامه دهد دستانش را بررو بغضش

 سر داد.

 « بیجع یول هیحس تلخ گردن،یبرنم یدونیکه م یشیم ییدلتنگ آدما یزمان از زندگ هی»

 زدینم تاریخانه گ نیدر ا چکسیگوشش را پر کرد، متعجب شد ه یتاریگ میمال یصدا

ز ا یقیموس یصدا دیرا با پشت دست پاک کرد از همان پنجره درون باغ را سرک کش شیاشکها

امش آر یرا دوست داشت، صدا یقیموس ندیواضح شخص را بب توانستی. اما نمآمدیباغ م

 .دیا شنردو نفر  یگفت و گو یقطع شد و صدا یقیآروشا را آرام کرد موس قراریبخشش قلب ب

 چندساله؟ یزنیم یعال-

 یبه عشق مادر گرام شهیم یهفت، هشت سال هی-

 .دیخند یکم

 ادی نوایرم مجبورش کرد پعالقه داشت دو سال قبل از مرگشون پد یقیبه موس یلیمادر منم خ -

 .رهیبگ

 روحشون شاد-

 متشکر-

ش مادر داشت پدر و یکه سن کم یدرک کند وقت النیحال م توانستیبودند م رادیو ه النیم

ه هدفش آخر ب سانحه از دست داد اما همچنان استوار ماند و خودش را حفظ کرد و در هی یرا تو

وجود  که با ییها آدم نیچن شوندیم دایرا گرفت کم پ اشیشناسو مدرک روان دیرس

 .مانندیم یومشکالتشان بازهم ق

 

**** 

 الیالو دان-

 .یسالم آروشا بالخره زنگ زد-

 حواسشون به یمه چهار چشمهکردم،  ریگ یطیبهت گفت تو بد شرا زویآره شراره که همه چ-

 بذارم شک ندارم کار پوالده. رونیاز خونه پامو ب ذارنیمن نم
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 ؟یحاال خودت چطور شهیتر مبعد نرم یتنده ول ششیآها فعال آت-

 منم خوبم -

  یدلم برات تنگ شده عسل-

 خوش گفت:  یو دل یآرام به

 .مینیزود همو بب یلیخ دمیطور قول م نیمنم هم-

 ؟یندار یقربونت برم فعال کار-

 یبا ینه مرس-

 خدافظ-

ست دو دایباغ را شد نیا یعطر و بو دیکش یقیخوب نفس عم یرا قطع کرد و با حس تماس

 داشت

 نگاهش کرد و کنارش نشست. یبانو با مهربان گل

 باغ؟ نیاز ا یخسته نشد -

 آخه؟ شهیخسته م یک ینه مامان گل-

 .دهیباغ رس نیبه ا یلیآقاجونت خ یگیراست م-

 را در شکمش جمع کرد. شیگل بانو گذاشت و پاها یپا یبا لبخند سرش را رو آروشا

 ؟یمامان گل-

 را گرفت. شیمحبت موها با

 زم؟یجانم عز-

 : دیپرس یبه آرام کردیم یکه با انگشتش بازطور  همان

 ام؟یمن دختر بد-

 .دیکش قیعم یآه

 نیا هیتا بق یکردیم تیااز مسائل رو رع یبعض شتریب کمهیفقط کاش  یستینه خوشگلم ن -

 فکرو نکن. 

 ادامه داد: نیغمگ یاتک خنده با
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 خانو نازپرورده سهراب ییدل ما زیوگرنه تو عز -

 گفت: یخوابالودگ با

 دونمیم -

 .دیاش را کشبانو گونه گل

 گهیداخل؟ شب شده د یبر یخواینم -

 بخوابم  نجایا خوامینه م-

 بخواب  زمیباشه عز-

ه چ رشیتگسرنوشتش با وجود آن پدر سخ دانستیگرفته بود نم یبه باز یرا به آرام شیموها

. شدیاس مبه او حس شیاز ب شتریب دیدیم یاز کس یینبود فقط اگر خطا یپوالد تعصب شودیم

زم با دیکن یدخترم تو و بابات هرکار": دیکش یقیاز خواب بودن آروشا مطمئن شد و نفس عم

کاش بابات  شهیخراب م نتونیب یسنگ وارید نیا یک دونمینم کشهیپر م همدلتون واسه 

 ".یکنیخودتو واسه اون نابود م یبفهمه دار

سف انو متأب، گل داخل آمد و کنار آبنما متوقف شد یادیپوالد با سرعت ز نیباغ باز شد و ماش در

 کند؟ یرانندگ ادیسرش را تکان داد چرا پوالد عادت داشت با سرعت ز

 شد. اشیشد و مشغول صحبت با پشت خط ادهیپ نیلبخند از ماش با

 قربونت برم خدافظ دنتید امیفردا شب م زمینه عز -

 "تو مهناز هه یاچقدر ساده"را قطع کرد و پوزخند زد:  تماس

ود آن بواب غرق خ شیزانو یبه تاب دو نفره افتاد که گل بانو نشسته بود و آروشا بررو چشمش

 : دیآرام پرس یاخم مچهیسرد، جلوتر رفت و با ن یهوا نیهم در ا

 خوابه؟-

 بانو نگاه سردش را به چشمانش دوخت. گل

 بله -

 ؟یمن چند روزه باهام سر جنگ دارچته مادر -
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شته توقع ندا ،یو حفظ کنرزن  هیارزش  یتونیبهت گوشزد کنم اگه تو نم یزیچ هیپوالد بذار -

 هیتزود شاهد بدبخ ای ریوقت فراموش نکن چون د چیه نویباش ارزش دخترتو حفظ کنن ا

 ن.پرپر کرد دخترتو ینیبیم یایبه خودت ب هویچوب خدا صدا نداره پوالد،  ییآروشا

 چشمانش را در حدقه چرخاند. پوالد

 یان چه بربه م ارهیسر آروشا ب خوادیکه دلش م ییبذار خدا هر بال ؟یگیرو م نایچرا به من ا -

 .هیمن فقط عفت آتوسا مهمه که اونم دختر با وقار

 یو روز زندیآروشا را تا سر حد مرگ کتک م یمرد با خودش چند چند بود؟ روز نیا واقعا

 ست؟یمهم ن شیبرا دیگویم

 تلخ گفت: یبانو با لحن گل

 یش مونیکارات پش که خودت از یاون روز ادیبالخره م یاریتو م اره،یسرش نم ییخدا بال -

رم ازت ادرت دامآروشا رو نذار بدنام شه پوالد منه  ای یخودتو بکش یدونی. اونروز که نمادیم

ا ت، فرددوست پسر داش روزیتوعه اگر د یآروشا تو دستا هیدلشو نشکن زندگ کنمیخواهش م

 .شهیهم باز م گهیراه د زارپاش به ه

 که در دستش بود به سمتشان رفت. یخانه با بالشت خدمتکار

 د شده.سر یلیآقا پوالد ببرتش باال بهتره هوا خ یبالشت ول نمیا یخانم گل -

 سر آروشا گذاشت. ریبانو بالشت را گرفت و ز گل

هم  یو کس کنهیم خوادیکه م یکه اون هرکار یدونیبخوابه م نجایا خوادیخودش گفته م -

 .رهیجلوشو بگ تونهینم

فت و رحرف فقط قلقلک دادن پوالد بود با خدمتکار به سمت ساختمان  نیاز گفتن ا هدفش

 یکه جلو یاشهیش زیم یفردا حاال پوالد بود و آروشا بررو یهادادن برنامه حیشروع کرد به توض

ع م جمجس یشد. کتش را بررو رهیبه چهره مظلوم آروشا خ یقیتاب دونفره بود نشست و دقا

 کرد. یاتک خنده د،یاش کشگونه یو با پشت انگشت رو نداختشده آروشا ا

 چرا؟ گهیمن خرم تو د-

  یکه خر یدونیخوبه خودتم که م-
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 .دیخورد و دستش را عقب کش جا

 ؟یشد داریب یک -

 اش گفت:اش گرفت با لحن بامزهنشست و از چهره پوالد خنده شیسرجا روشاآ

  یخر چشم خاکستر هی افشویق یشدم وا داریاالن ب -

 صورت آروشا تکان داد و پر از جذبه گفت: یانگشتش را جلو دواریتهد پوالد

 بار آخرت باشه پررو. یبه بزرگترت احترام بذار ریبگ ادی! یه -

 حلقه کرد. شیداد و دستانش را دور زانوها اشینیبه ب ینیچ آروشا

  خوادیدلم م-

 پاشو برو تو اتاقت خوادیدلت غلط م-

 برهیخوابم نم-

  دهیونه موندن بهت چسبختو  یلیمدرسه خ یریبه درک فقط برو فردا صبحم م-

 گفت:  یناراحت با

 اون کمربندت مونده یخودت بود هنوز جا ریتقص-

 .دیبه فکش کش یبا حرص دست پوالد

 بسه! وقت خواب گذشته -

 بخوابم نجایا خوامیاصال م-

 گفت: یها انداخت و عصبچمن یرا بررو کتش

 زهیخفه شدم از بس تند و ت ؟یزنیکه م هیچه ادکلن گهید نیا -

شم چ یآن هم جلو ینظم یقفل ماند ب نیزم یکت رو یپوالد سرخ شد و نگاهش بررو چشمان

 رده استار کبود چک دهیو پرصدا شده بودند آروشا که فهم یطوالن شیس هاپوالد فاجعه بود. نف

 نجوا کرد: دهیآرام و ترس

 ارهیکردم؟ االن دخلمو م یچه غلط یاو -

 دهانش را با ترس قورت داد و پر استرس گفت: آب

 ؟یدستت اوک دمیو با احترام م دارمیور م نویها؟ من ا یکن آروم باش یسع نیبب -
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نار کت را چشم پوالد برداشت چقدر شجاعت به خرج داده بود ک یو محتاط کت را از جلو آرام

رار فا به پو  دیکه داشت دو یبا تمام سرعت دادیپوالد گذاشت. که او را با نگاهش شکنجه م

 ان منفجرمانند کوه آتش فش بودیچشم پوالد م یجلو گرید یاهیگذاشت شک نداشت اگر ثان

 .شدیم

 

*** 

 یبه درس نداشت به او حسود یتوجه چیچشمش به دست گچ گرفته آروشا بود و ه ارهشر

 ه شرارهر خودپد یکارش نشان داده بود که هنوز هم نگران آروشا است ول نیپوالد با ا کرد،یم

رش بود جوهانسون پد دیویهم فشار داد د یرا بررو شیهاچه؟ دستانش مشت شدند و دندان

گر اکرد  ریتحق که مادرش را یاز احساسات نبرده بود مرد ییکه بو ییکایو آمر یرانیمرد دورگه ا

 یامشده بود به آر اشیگرفته. آروشا که متوجه آشفتگ شهیاش رشراره هم بد است از گذشته

 دستش را گرفت.

 .رونایب یاگه حالت بده بهش بگم اجازه بده بر -

 اش گفت:شده دیکل یهادندان نیب از

 شو آروشا حوصله توهم ندارم.فقط خفه -

وده ب یبرخگوش سپرد حتما  رشانیبه دب دیصحبت کردن؟ با ترد نگونهیماند شراره و ا مبهوت

 است! 

 

**** 

 شیکفشها کردیعطر مادرش را از همان فاصله حس م یدر خانه را باز کرد و وارد شد بو دیکل با

 گذاشت. یرا در جا کفش

 بود. یاامروز عجب روز خسته کنندهمامان خوبم! دخترت اومد -

شا را تما شراره یسرتا پا یاکاناپه انداخت و به اتاق مهرنوش رفت با لبخند خسته یرا رو فشیک

 کرد.
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 مامان جان  یخسته نباش -

 مهرنوش نشست محبتش را بر دستانش نشاند. یپا یرفت و جلو جلو

 رو بذار کنار  یاطیخ نیصال ااپشت چرخ  نیقربونت برم مگه نگفتم انقدر نش -

 دستانش گرفت. انیرا م صورتش

  دخترم اگه من کار ن...ک... شهینم -

 آب کنارش را به دستش داد. وانیسرفه افتاد شراره هول کرد و ل به

 مامان آروم آروم باش -

 بابات بابات اومده-

دستانش  یول شودینم شیدایاست در خانه پ ازیاش رفت چرا االن؟ هروقت به او ناز چهره رنگ

 ونیزیتلو یرفت.  فنجان قهوه در دستش بود و مشغول تماشا ییرایرا مشت کرد و به پذ

 کردنیسالم م دنیدیبزرگتر م هی مایقد-

 نگرفت. ادیرا کامال  یوقت فارس چیداشت از صحبت کردن لحجه دارش ه نفرت

 .ستادیا شیروحرص روبه پر

 .کنهیدق م تیاالن عشقت از غم دور پاشو برو که نجا؟یا یاومد یواس چ-

 محکم نثار صورتش کرد. یلیو س ستادیا دیوید

 یرغم دو یبفهم ابونیو خبار بندازمت ت هیحقته  ؟یکنیهم م یبلبل زبون دمیآب و نونت م-

 ه؟یچ

 گفت: ینگاه کرد با تلخ اشیصورتش برداشت و به چشمان آب یرا از رو دستش

 گهیتا د کنمیه رو جور مخون نیمطمئن باش هرجور شده پول اکارت شده منت گذاشتن -

 .یواسه گفتن نداشته باش یحرف

 زد؟ یپوزخند حرص درار دیویتا برود اما د برگشت

سال  کی یش تواداره نهیتا هم پول وسائلش هز ۸۰ ۷۰س، فقط پول خوده خونه ونیلیم۲۰۰ -

 به من یبد هارونهیهز نیتمام ا یخوایم یچطور نمیهزار تومن بب ۷۰۰هم حداقل 
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بغض  کندیمزهر  شانیرا برا یکرد و حاال هم زندگ انتیاول که به مهرنوش خـ ـ گرفتیم آتش

 یر راههبا  کردینامرد را جور م نیپول ا دیهرطور که شده بود با ختیریاشک نم یکرده بود ول

 

**** 

 فشرد: یدستش را به گرم پوالد

 ییخوشحالم از آشنا -

 طور نیمنم هم-

 هم با خنده گفت: صابر

 پزشک مثل شما وارد کادرمون شده. هیخوبه که  یلیخ -

 .ستادیکنار پوالد ا کردیاش را برانداز مشده یچیهمان طور که دست باند پ آروشا

 نگاه کن. یشاخه پوب یلیخ نستا،یبذارم ا رمیعکس بگ هیباشه  ادمی-

 به او رفت و نامحسوس گفت:  یاچشم غره پوالد

 رفت ادتیسالم -

 آشنا بود. شیبرا یلیمرد دورگه خ نیرا نگاه کرد چشمان ا شیروروبه متعجب

 سالم-

 گفت:  یپر انرژ یبا لحن دیوید

 .دیوچکتر دارکخواهر  نیبزرگمهر نگفته بود یآقا یسالم! چه دختر بانمک-

 .دیبلند خند آروشا

 ومه! جوون، که فکر کنم مورد د یلیخ یپوب ای زنمیمن بزرگ م ایخواهر؟  -

 لبخند زد:  صابر

 نباشه دخترشه!  ایر-

 :دیخند ناباورانه

 اوه متوجه نشدم. -
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 خواستیچرا دلش نم شدیو خم و راست م دیخندیزد و به آروشا نگاه کرد که م یلبخند پوالد

دلش  که یهرکار دادیه مبار خودش اجاز نیا شدیبلند نخندد؟ چه م دیحاال به او بگو

 قربان صدقه جا نیهم خواستیدلش م دایبود، شد یبیحس عج یبکند؟ ول خواهدیم

 برود. شیهاخنده

 :دیخند صابر

 .یخندیانقدر م نیزم یدختر نخور گهیبسه د -

 نخندد. گریداشت د یپوالد گذاشت و سع یبازو یرا بررو سرش

اشه، بچه داشته ب خورهیمعلومه نم زنهیو جوون م یالکچر یلیخ یلیخ نیا ییعمو خدا یوا -

 .ادیبه حساب م یبابابزرگ پوب یاصال اصال آرشام جا

زبان  نیریش تواندیدر مدختر چق کیخوده پوالد  یاشان گرفت حتبار آن سه نفر هم خنده نیا

 باشد؟ 

 

*** 

 گذاشت. شاپیکاف زیم یرا بررو سرش

و شمال گرفته ت الیو هیواسش  یول ارهیزنشم ب اون گهید برگشته ازش متنفرم قراره چند روز-

 کوفتشون بشه.

حالت  یشباهت داشت حت دیویاز حد به چشمان د شیمتفکر شد چشمان شراره ب آروشا

 صورتشان

 ه؟یبابات چه شکل گمیم-

 ؟یپرس یچرا م-

 حاال تو بگو-

 فکر کرد  یکم

  یخبر مرگش، چشماشم آب یتونیابرو و موهاشم ز سدهیخب صورتش کش-

 را قطع کرد. حرفش
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 رفته؟ یمارستانیاصال کدوم ب-

 مکث گفت:  یبه چشمانش نگاه کرد و بعد از کم شراره

 .کنهیتو کار م یکه بابا یمارستانیهمون ب-

 .ستادیو ا دیکوب زیم یبررو

 میپاشو بر -

 ماند. مبهوت

 کجا؟-

 ! مارستانیب-

 .دیکش رونیشاپ ب یشراره را گرفت و از کاف دست

  دمیغلط نکنم باباتو د-

 بلند کرد. یتاکس یرا برا دستش

 هاسبرم خونه مامانم تن دی! بعدشم بارهیشرف مرفمون م مارستان؟یب میبا فرم مدرسه بر-

 یدار یبهش زنگ بزن کار واجب ایامروز رو ب هیحاال -

 

*** 

 رفت.گرا  شانیا شناخت و جلوشدند که پزشک بخش ماما آروشا ر مارستانیعجله وارد ب با

 ؟یالس باشسر ک دیمگه االن نبا ؟یایعجله م نیشده با ا یسالم دختر گل چ-

 تند جوابش را داد:  یلیخ آروشا

 من اومدم نینگ یوببه پ شهیخانم فرهنگ، م گمیم میشد لینه امروز زودتر تعط-

 کرد. یکمرنگ اخم

 ومده؟ین شیکه پ یچرا؟ مشکل زمیآخه عز -

 لطفا!  میرو متوجه بش یاهیقض هی دیفقط بانه -

 .دیکش یقیعم نفس

 بار خب؟ هی نیفقط هم -
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 زده شد.از اندازه ذوق شیب

 کجاس؟ دهیاتاق دکتر جد یدونیم گمیجون م یفداتم پر-

 د؟یوید یکدوم؟ آقا-

 آره همون-

 ۱۶طبقه سوم سمت راست اتاق -

  یخدا بابه کنمیجبران م-

  ها بال رفت و شراره به دنبالش راه افتاد.از پله شیپر سر و صدا یبا قدماها آروشا

  یباشه ول یکیاسماشون  دینه؟ شا ایمنه  یاون بابا یمطمئن ش یخوایاصال چرا م-

 ایحرف نزن ب-

 .زدندینمانده بود و نفس نفس م شانیدر پاها یرمق دندیبه طبقه سوم رس یوقت

 رمیمیآرو دارم م یریبم-

 دینفسم بر یوا-

 باشد. یاش مخفکه چهره یطور ستادیآروشا ا یروو روبه دیکش ینیشراره ه ناگهان

 چته؟-

 دهان آروشا گذاشت و آرام نجوا کرد:  یرا بررو دستش

 .شهی! بابات داره از پشت سرم رد مسیه-

اگر  ن بوددر حال رد شد دیکه با آن روپوش سف دیو پوالد را پشت سر شراره د دیترس آروشا

کرد  ر شد حسچهار قدم از آنها دو یآن هم در آن وقت ظهر؟ وقت د؟یدیو آنها را م گشتیبرم

بل از ق م؟یدانستیکار آروشا را تمام شده م دیبا ستادیاست ا دهیچیعطر آروشا در فضا پ یبو

ا ودشان ررود خهمراهش ب یعنیشراره ضربه زد که  یپوالد سرش را برگرداند آروشا به بازو نکهیا

 .داد هیبود و به در تک دهیکه درش باز انداختند و محکم بستنش آروشا ترس یدرون اتاق

  دادیم هیکتک بهم هد یسر هیدوباره  هارهیمچمو بگ کینزد ایخدا یوا -
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که با  دیویبه د دیماند که آروشا رد نگاهش را گرفت و رس رهیبا بهت به گوشه اتاق خ شراره

به  تبیمص بازهم دیکوب اشیشانیو به پ دیکش ینیبود آروشا ه رهیچشمان گرد شده به آنها خ

 د:شبلند  شیاز جا یعصب یآمده بودند. با حالت یچه کار یکل فراموش کرده بودند برا

 چه خبره؟ نجایا -

 پوزخند زد. شراره

 آهان فکر کنم بابا بود ؟یگیبهش م یهمونه آرو تو چ-

 .شدیرد و بدل م انشانیآروشا م نگاه

 شما دوتا؟ -

 پر از حرص جلو رفت و حرفش را قطع کرد. دیوید

ونه از خ رونیت بساع نیاالن موضوع رو به پدرت بگم که چرا تو ا نیهم دیبا کنمیفکر م -

 .یموند

 شد. رهیخبه چشمان شراره  یاانهیبه طرز وحش شیخشکشان زد از تن پرجذبه صدا شانیهردو

 .رمیبگ یاساس میتصم هی دیدر مورد توهم با -

 در دلش گرفت در آورد و شماره پوالد را گرفت. و آروشا دستان شراره را بشیرا از ج لشیموبا

 .اوردیب نییپوالد پا یکه اعتبارش را جلو گرید یآشوب بود بازهم طوفان

 بکن. یکار هی ذارهیم نمزنده یسر نیبخدا ا ریشراره، جلوشو بگ-

 زنیریهمه م میبزن غیج هی میکنم؟ نگران نباش اگه اونا دوتا مردن ما هم دوتا دختر کاریچ-

 نجایا

شت استرس دا د،یلرزیبرگشت سمت آن دو دختر آروشا از ترس م یرا قطع کرد و با مکث تماس

 زد. ید لبخندآنرا باز کرد پوال دیویبه در اتاق وارد شد و د یا. ضربهدیبگو یکه چه دروغ

 اومده دکتر؟ شیپ یه مشکلچ -

 داخل ایب-

آروشا را  یبو یاکوتاه به او وارد شد اما در لحظه یدر کنار رفت و پوالد بعد از نگاه یجلو از

آروشا که پشت سر  دنی. به سمتشان برگشت با ددیحس کرد و از گوشه چشم دو دختر را د
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که پشت  دیترسینشد، فقط ناراحت انقدر از او م یشده بود قلبش مچاله شد عصبان میشراره قا

کرد با آرامش حرف  یکراواتش را شل کرد و سع یگرمش شده بود، گره شدیم میقا یسر کس

 بزند: 

 ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 من من جواب داد: با

 شرا شراره یعنیخب خب من  -

 رد.ک یظیخودش قرار داد اخم غل یرورا گرفت و او را روبه شیبازوها

 بکشمت که! فقط جواب بده خوامینترس نم-

 بغض کرد و با چشمان نمناک نگاهش کرد. آروشا

 یکار بد چیه میشاپ بود ینه قبلشم کاف ایس شراره یبابا شونیمطمئن شم ا خواستمیم -

 بخدا مینکرد

 .دیکش یزد و با چشمان بسته پوف شیبه موها یچنگ

 ؟یبه خونه خبر داد-

 دوخت:  نیرا به زم نگاهش

 نه-

 گفت: یبه آرام ستادیحواسش را از صحبت آنها گرفت و کنار شراره ا دیوید

 ورکیوینچون نصف  ینکن با من رقابت کن یجوجه سع نیبود پول جمع کردنت؟ هه بب نیا -

 .چرخهیهام مرو انگشت منو کارخونه

شت د برگقورت داد ناگهان با پوزخن یچنگ زد و سکوت کرد بغضش را به سخت فشیبه ک شراره

 و نگاهش کرد.

 یالگو دینچ، تو بانچنچ ه؟یعجب آدم پست و رذل سشونیرئ دوننیم ورکیویهمون نصف ن -

 ؟ینجوریوقت ااون یمردم باش
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لش ، از اود کندخور زیبه ر زیدختر را ر نیا شدیشود کاش م یبود که عصبان دیویبار نوبت د نیا

 ا از اوشدن ر اصرار مهرنوش بود حداقل حق مادر یبگذارد ول ایدن نیپا به ا او خواستیهم نم

 کرده است. تیرا ترب یدختر نیکه چن ینگرفته بود اما چه مادر شدن

 منه شیپ سین یچینه مادر ه-

 خداروشکر، خدانگهدار-

 آرام گفت:  یرا قطع کرد و به آروشا نگاه کرد پر از تحکم ول تماس

بر بهشون خ ینزنگ بز یتونستیم ییجا یریم یذاریخبر م یب نمیبیباشه م یبار نیآخر نیا-

 رفته بودن دنبالت. النیو م دیوح چارهیب یبد

 گمایباش م-

 بله-

 گفت: طنتیچشمانش نگاه کرد و با ش به

 یلک چک ایشد یمدل هی ییفکر کنم سرت خورد به جا ییخدا ؟یسرم داد بزن یخواینم -

 ؟یزد

 زد. یاخم کمرنگ پوالد

 بش نکنامروز باهات مهربون باشم، پس خرا خوادیچرا دلم م دونمیببند نم شتوین -

 گرفت. یشگونین شیو از پهلو دیخند آروشا

 میحساب ش یاز اون دختر خوبا ب شمیعه؟ پس منم م-

 دیوید قت باو چیداشت ه ادیکه  ییبود تا جا رهیشراره بود که با حسرت به آنها خ انیم نیا و

را  دخترش نگاه پر از حسرت یباشد وقت توانستیبود اصال واقعا او پدرش بود؟ نم دهینخند

مثل  ید. دخترشو پوالد که انگار تازه متوجه آن دو شد ناگهان متعجب  کردینم یو کار دیدیم

  :گفت یناباور یباشد؟ با کم دیویمثل د یدختر انسان متشخص توانستیچطور م ارهشر

 ! نیمجرد کردمیفکر م-

 کرد. یاخنده تک

 ناخواسته -
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 چه بود؟ قایمتعجب شدند، منظورش دق یو آروشا به طور هماهنگ پوالد

اراحت نهم  رفت آروشا رونیشده بود با ضرب در اتاق را باز کرد و ب نیخشمگ شتریکه ب شراره

 شد و پوالد مبهوت ماند. ملتمس به پوالد نگاه کرد.

 برم دنبالش؟ شهیم -

 .امیباش تا ب نگیتو پارک یبرو ول-

 زد. یپوزخند حرص درار دیویبه دنبالش رفت د آروشا

 چه بهتر! -

ود که طور بشده، اما چ یکه پدر بد استیدن نیفقط خودش در ا کردیدر عجب ماند فکر م پوالد

با  دادیم ینان شکو جواب دند ماندیآروشا م یشراره انقدر ناراحت شد و آنجا را ترک کرد ول

 گفت:  ینیغمگ

 ؟یتوهم از دخترت دور-

 به پوالد نگاه کرد. یابا چشمان گرد شده دیوید

 ه؟یمنظورت از توهم چ-

 ناراحت گفت: یو با لحن دیبه گردنش کش یدست

 .کنمیم فیبرات تعر مویزندگ میشیم یخوب یدوستا کنمیچون حس م -

 مد.رف آحبه  قیعم یکنار هم نشستند پوالد انگشتانش را در هم قفل کرد و با آه شانیهردو

بانمک و تو دل برو  یلیدختر بود به اسم تمنا خ هیداستان باشه، من آدم بدشم  هی یاگه زندگ-

 یشدم اونم وقت اشوونهیهم مظلوم انقدر که قلب منو هم نرم کرد در عرض چند روز د یلیبود خ

 نتظرهم ریروز قبل از مراسم ازدواج کامال غ هیگذاشته بودن  اشیازدواجمو با خواهر ناتنکه قرار 

اما روز  کردمیخواهرش رو نابود م یقبول کنم اونطور زندگ تونستمیاحساساتشو ابراز کرد اما نم

اونا بهم  یگفتم ول زویقابل تحمل بود، به خانوادم همه چ ریو برام غ شهینابود م دمیدیازدواج م

خراب  زویاونجا همه چ تونستمیاومد نم نایم یسر سفره عقد ول ادیکلک زدن گفته بودن تمنا م

 دمیم شیداغون شدم بهش گفتم فرار دمشید یکنم. حداقل جلو چشم همه نه تمنا اومد، وقت

 دادم از خونه شی. فرارمیرو داشته باش یتکه از خوشبخت هیکه هردومون  کنمیم یگفتم کار
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 متا با من باشه گفت کنهیپدرشو ترک م دمید یرو به عهده گرفت وقت اشیکه سرپرست یپدر

نادرخان بوده  یرو نداشت تمنا دختر معشوقه یاز پدرش کس ریدوستم داره چون غ یلیحتما خ

 ینادرخان نبود ول یتمنا دختر واقع نکهیدرش آورده بودن، با ا یاگهیکه به اجبار به عقد آدم د

 نیکاراشو خوردم. هم نیکرد اما تمنا محبتاشو کنار زد تا به من برسه گول هم یبراش پدر

 شیالک یایربونمه

 پوزخند ادامه داد:  با

روز که  هیکردن  انتیدوستم به من خـ ـ نیکرد تمنا و بهتر انتیکرد، بهم خـ ـ ییوفا یب یول-

خونه تمنا باهام  یجلو امیکه زودتر ب زن اولم باهام تماس گرفت نایم گشتمیبرم یاز سفر کار

گذشته  یساال نیتمام ا دیفهمیم دیبگم، اون نبا یچ دونستمیتعجب کردم نم یلیکار داره خ

 یلیس منم خهمه یو در مورد زندگ هیبود، گفت موضوع مهم دهیفهم یمن بوده ول شیپ منات

 امیم دهیکرده د بیمنو تعق نکهیکرد ا فیرو تعر زیهمه چ نایم دمیرس یزود خودمو رسوندم وقت

تمنا رو  یواقع یرو خوادیمن بوده آخرشم گفت که م شیمدت پ نیتمنا تو ا دهیو فهم نجایا

زن خائنه، گفت که تمنا و اتابک تو خونه تنهان، از بعد از ظهر تا اون  هیبده که  نشوننشون بده، 

بودم اون روز قرار نبود من به تمنا و دخترا سر بزنم، قرار بود برم به عمارت  دهیکه من رس یموقع

حال  نیدرست باشه اما با ا نایم یکه حرفها فتهیهم باعث شد شک به دلم ب نیبزرگمهر هم

اتابکو نشونم داد که  نیاون با آرامش ماش یگفتم ول یور یشدم و بهش در یعصبان یلیخ

قابل  ریخودش بود برام غ یهزار بار پالکو خوندم ول کردم،یباور نم اونطرف کوچه پارک شده بود

ورود اتابک به خونه رو نشونم داد که خودش  لحظه لمیتحمل بود که اونا باهم باشن، بعدش ف

 کردیفکر م یاتابکم تمنا رو دوست داشته ول دمیچند وقت قبل از اون اتفاق فهم ودضبط کرده ب

شد فقط با تمام خشمم وارد  یچجور دمیداشت نفهم ینداره ول یاربهش ک گهیچون با منه. د

گپشون گرم بود و بگو  یحساب دمیخودم د یرو با چشما زیشدم که همه چ ییاون خونه کذا

ساکت شدن و تعجب کردن معلوم  دنیما دوتا رو د یشدم، وقت داغونبخند راه انداخته بودن 

بار تمنا و اتابک  ومدیاز دهنم در م یزدم هر چ ادیبود منتظر من نبودن اون لحظه فقط فر

زدم، تا  رونیبودمشون از خونه ب دهیچون خودم د کردم،یرو گوش نم گفتنیم یکردم هر چ
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 گهیراه انداختم د دادیرفتم به اون خونه بازم داد و ب هشب کل شهرو گشتم اما فردا صبح دوبار

هم آرومم نکرد  کیکوچ یآروشا یبود التماساهم برام مهم ن وشایآروشا و ن یکردنا هیگر یحت

 نیهمچ هی دیفهم یبه همه گفتم، پدر تمنا وقت قتویبه عمارت حاج سهراب برگشتم و کل حق

بود، مثل دختره خودش بهش پر و بال داده  بستهبه تمنا وا یلیکرده بد جور خرد شد، خ یکار

 شهیسرپا نم میزندگ گهیگفتم دمنم  «دیکش یآه»تمنا معتاد بود  یبابا دونستیبود چون م

به  دواریمنو ام یلیخ یکیتو همون چند روز  یگرفتم ول یکال نابود شدم، چند وقت مرخص

 یسع نا،یدخترم از م یکیبود اون  ساساده که اونم آتو دنیکرد حداقل به اندازه نفس کش یزندگ

رو هم فراموش کردم اما  وشایآروشا و ن گهیشد که د یکردم خودمو با اون سرگرم کنم جور

رو نشونم  گهیپسر د هیعکس آرو و  مارستانیب نیهم یاز پزشکا یکی ش،یدوماه پ یکی نیهم

برام مهم  یول کنهیم یبد ییارا. قبل از اونم چندبار آتوسا بهم گفته بود داره کشدیداد باورم نم

 گهیتا االن د نکهیرو سرم خراب شد با فکر ا ایکل دن دمینبود تا همون روز که عکسشونو د

زدمش تا فراموش نکنه  شدیکه م ییکه نکرده همون ساعت رفتم تو کانونشون و تا جا ییچکارا

جواب سر باال بهم داد  فقطشده بود، آروشا به کل عوض شده بود،  رید گهیمن هنوزم هستم اما د

 یآروشا نیشدم، ا دیندارم ناام ییجا شونیمن تو زندگ نکهیکه بلده از خودش مراقبت کنه و ا

 من نبود.

 آرام گفت:  دیوید

 نا نه با او یتو با تمنا مشکل دار ه؟یوسط چ نیدخترات ا ریتقص یول یداشت یسخت یزندگ-

 به چشمانش نگاه کرد و آرام نجوا کرد:  پوالد

  دونمینم-

 د، همانفن شده بوددر خانه قلبش  ییهاتمنا نبود هنوز درد و رنج انتیفقط خـ ـ دانست،یم اما

 شانیدوصحبت کند. هر یو حاضر نبود در موردشان با کس کردینم شیکه رها یخاطرات لعنت

شا آرو شیپ اش بود کجا و فکر پوالد کهمعشوقه شیکه پ دیویدر افکار خود فرو رفتند، اما فکر د

 کجا  ودب

 د.ز یگذاشت و لبخند دیویدنهشا یفضا را عوض کرده باشد دستش را بررو نکهیا یبرا
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 نسوزوندن  یشیآت هیتا دخترا  میبر -

 

**** 

 کمر شراره گذاشت. یدستش را رو آروشا

ه منو بکه  ییخم زبوناپوالد چه ز نیبب ایگفته ب یزیچ هیحاال  یکنیم هیانقدر گر یکور نش -

 . زنهینم وشاین

 گفت: یاصاف شده یرا پاک کرد و با صدا شیاز او جدا شد و اشکها شراره

نم بک ادیستم برمدکه از  یهرکار دیرو بدم با ابوی نیبفروشم پول ا کلمویکل ه یشده حت -

ر پول د ادیز تونهینم هیاطیهمش پشت چرخ خ یکه با وجود اون سرطان لعنت چارمیمامان ب

  شهیتموم م نایزود ا یلیخ یول اره،یب

 .دیو پوالد را د دیویاز دور د آروشا

 اومدن  سیه -

 .ستادیآروشا ا یروروبه پوالد

  ؟یشیفرما م فیتشر-

 در گوش شراره زمزمه کرد: گرید یبار آروشا

 نذار بهت زور بگه  -

 گفت: دیویبه او و د یپر انرژ یاو جدا شد و با نگاه از

  یبا -

 کرد. یبه آروشا زد و اخم یپشت گردن پوالد

 بگو خدافظ  زادیمثل آدم ؟یبفرستمت کالس زبان فارس دینکنه با -

 زد. یشخندیهمان طور که گردنش را گرفته بود ن آروشا

 شراره  سیم یاابا د،یویمستر د یبااا یبااااا گمیاز لج توهم که شده م-

 با تأسف تکان داد. یجز پوالد که سر دندیاشان خندسه هر

 .یکنه که آبرو واسم نذاشت ادتیخدا ز -
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 زند. راز بددخترک زبان  نیبر دهان ا یرفتن چسب رونیبود که قبل از ب دهیرس جهینت نیا به

 

 *** 

 ها را انقدر پشت سر هم امتحان کرد که کالفه شد. آهنگ

 .یدیگوش م هیچ نیغمگ یآهنگا نیاه ا-

 خواننده را در آورد. یادا

  شیییداشتن اوق، ا شهیادتت بدم به راراده داشتن بدون کاشتن، که ع -

 چپ نگاهش کرد.چپ پوالد

 گم؟یچته مگه دروغ م-

 .یزنیحرف م یدار زیر هیاون گاراژو ببند  قهیدو دق-

 .دیکوب شیپا یرا بررو فشیک یبا دلخور آروشا

 اصال من خفه -

وباره وشا دگذشت که آر یقیدخترک سر سام آور بود، دقا نیا کردیحاال احساس آرامش م پوالد

 :دیکش غیبا ذوق ج

  میلیفردا تعط !یآ راست -

 اخم کرد پوالد

 ؟یواسه چ گهید-

 مرده  یفکر کنم چون شوهر خانم شکوه میلیتعط دونمیفقط م دونمینم-

  امرزتشیخدا ب-

 

 *** 

 سمتش نشستند آروشا متعجب نگاهشان کرد. کیو آتوسا هر کدام در  کمند

 تا بناگوش بازه؟ شتونیچتونه شما دوتا؟ چرا ن -

 دستش را گرفت. کمند

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

160 
 

 آرو  گمیم-

  گهیبنال د-

 :دیخند

توهم  شهیم دیخر میبر ییتا عصر با دا میانجام بد فامونویتکل میلیامروز که کال تعط میگفت -

 ؟یایب

را  د دستشکن دیخر خواهدیآنطور که م توانستیبا پوالد نم یکردن بود ول دیعشق خر آروشا

 .دیکش

  امینه نم-

 . دیرا گرفته بود  بلند خند شیشروع کرد به قلقلک دادنش و کمند دستها آتوسا

 نه؟ یایحاال که نم-

 از خنده دل درد گرفته بود. آروشا

  کنمایغش غش م ،یولم کن آت یوا -

 گفت: دواریتهد کمند

  امیبگو جان مادرم م -

 دلم نکن  یوا گمینم رمینخ-

 کیود وجود کل عمارت را پر کرده ب شانیهاخنده یهم شروع کرد به قلقلک دادنش صدا کمند

 واجب دانست کمند دوباره حرفش را تکرار کرد: دیدختر در خانه را با

  دیخر میبر امیبگو جان مامانم م -

 گفت: دهیبر دهیکه نفسش گرفته بود از خنده بر آروشا

  امیجان جان مامانم م -

 ! دیخر میبر امیم-

  دیخر می... بریبر امیم-

با  خواستندیبودند م دهیاشان رسبه خواسته دندیرا ول کردند و کف دستشان را بهم کوب آروشا

 کنند. آتوسا با خنده گفت: کیبهم نزد شتریکار آروشا و پوالد را ب نیا
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  یایب یمجبور گهید -

 نشست و اشک چشمانش را گرفت. شیسرجا یبه سخت آروشا

 خدا نکشتتون  

 

 قربونم بره  یمحشرم پوب پیت نیآها من با ا-

سر  که شیهمرنگ مانتو نیو شلوار ج یجلو باز مشک یمحشر شده بود با آن مانتو واقعا

 دشیسف یهایبازش انداخت و کتون یموها یرنگش را بررو دیداشت شال سف یچاک شیزانوها

شد  رهیخ نهیاش درون آدر آروشا چند برابر به چهره یدر ذات دختران است ول ی. دلبردیرا پوش

کرده بود  یاشراف یهااو را مانند گربه آمدیبه صورت گرد و کوچکش م شکوتاه یهایچتر

چند  کرد برخورد یزیاز اتاق خارج شد که ناگهان به چ یرا برداشت و با عشوه خاص لشیموبا

 .ستادیکرد، دست به کمر ا ریرا غافلگ رادیعقب رفت و نگاه متعجب ه یقدم

 ؟یدیخوشگل ند-

 از لحن لوسش چندشش شد. رادیه

 خدا به داد زشت برسه. نهیخوشگل؟ اگه خوشگل ا-

 داد. اشینیبه ب ینیچ

 س نه؟خونه نیتر از خودت تو ادختر جذاب هی شهیم تیبرو بابا حسود-

 .دیمرموز خند رادیه بودیم بردیکه به کار م یمراقب جمالت کاش

 من جذابم  یآها اعتراف کرد-

 گفت: یبلندتر یاز اعتراض آروشا با صدا قبل

 بدو که از دست رفت  گهیم یدخترت چ نیبب ای! بییدا -

کند. بر را پس نیا ینخ به نخ موها خواستیدلش م د،یکوب نیزم یرا بررو شیبا حرص پا آروشا

 .ستادیاش کنارشان اپوالد با ژست مغرورانه

 ؟یگیم یچ -

 به خودش گرفت. یحالت مغرور طنتیهم با ش رادیه
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 من جذابم؟ ییدا -

 نگاهش کرد. چپچپ

  یاهنوز جوجه -

 شانه پوالد گذاشت و با تفکر گفت: یرا بررو ساعدش

 هستم مگه نه آروشا؟ یعنیمن جذابم  گهیدخترت م یوقت گهیخب نه د -

شد  ینعصبا انداخت پوالد باز هم از دستش نییو سرش را پا دیپوالد خجالت کش یبار جلو نیا

 .رفتیو مدام به او چشم غره م

 س اهو اکثر حرفاش اشتب زنهیم یحرف هیآرو رو هوا  یدونیخودت که م -

 را گرفت، امان از دست پوالد  شانیحرفش حال هردو نیا با

**** 

 شمانشو آرام چ دیکش یفیشد آه خف حسیتختش افتاد که کمرش از درد ب یبر رو یخستگ با

اما  دیکشیم ونریجان را از تن آدم ب گریرفتن با آروشا بود د دیضررات خرهم از م نیرا بست. ا

به  یم طوسمرد جذاب چش نیزود از ا یلیخ دیشا گذاشتیم یانسالیانگار واقعا داشت پا به م

 اشقهیشق یوهامصورتش قرار داد،  یرورا روبه لشیشود صفحه موبا لیتبد یادهیچروک رمردیپ

 کرد. یاخندهشده بودند تک دیسف یکم

 یشد ریپوالد پ یهع-

آوردن  ادیه بچند وقت آروشا او را ناگهان خرد کرده بود با  نیا یهم کارها دیشد شا ینیغمگ

 یاما حت کندیفکر آن پسر را نم یحت گریآروشا د الشیشد، به خ یآن روز در کانون باز هم عصب

 نیچن کردیفکر م گذاشتیاش نمهنوز هم با او ارتباط دارد زنده کردیدرصد شک م کیاگر 

به  ان رادختر این طورنبود که  نیآمدنش کشت اما درستش ا ایقبل از به دن دیرا با یردخت

 کرد؟ ییراهنما یآرام

 

***** 

 شانه شراره گذاشت و با بغض گفت:  یرا بررو سرش
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 تپش قلب دارم. ستیحالم خوب ن-

 گفت: ینسبتا بلند یشد و از همان وسط صف با صدانگران  شراره

 کالس؟ مشیببر شهیم ستیخانم حال بزرگمهر خوب ن -

ند سست شد شیناگهان حس کرد زانوها جه،یداشت حالت تهوع، تپش قلب و سرگ یبد احساس

تا چند غیج یصدا دیکه شن ییصدا نیافتاد و آخر نیاز خودش نداشت فقط بر زم یااراده چیه

 از دختران بود. شراره با هول کنارش نشست و سرش را گرفت.

 هو؟ی یشد یآرو چ-

 با کشدیچه م دشیدختر در آن خانه جد نیکه ا دانستینم ستاد،یسرشان ا یباال رشانیمد

 آروشا را گرفت و خطاب به شراره گفت:  یبازو ریاخم کمرنگش ز

 .میریبا پدرش تماس بگ دیتو دفترم با مشیکمک کن ببر-

 خواباندنش و شراره با ترس گفت:  یادار یهاکاناپه یبررو

واسه  میدونستیه نماالن دو روزه نخورد خوردیرو م یقرص هی دیهرروز با نیا یدیخانم شه-

 فقط مامانش گفته بود حتما بخوره، فکر کنم ماله اوناس. هیچ

 ت.سرش را تکان داد و شماره پوالد را گرف ریمد

 «بوق بوق بوق»

 بله؟-

 بزرگمهر یسالم آقا-

 .اوردمیبه جا ن دیسالم ببخش-

 نجا؟یا دیاریب فیدختراتون امکانش هست االن تشر رستانیدب ریهستم، مد یدیمن شه-

 نگران شد. شیصدا تن

 افتاده؟ آتوسا؟ یاتفاق-

 یوعموض هی دیمن با نیاین آزاده باگر وقتتو رستانه،یدب نیآروشا هم تو ا نیظاهرا فراموش کرد-

 رو خدمتتون عرض کنم.

 شد و لپ تابش را بست. یبار عصب نیا
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 کرده؟ کاریباز اون دختره چ -

 .نیشیخبر دار م زیاز همه چ دیاریب فیشما تشر-

 .دیکش یقیعم نفس

 بله چشم-

 خدافظ-

 خدافظ شما-

 داد. هیتک لشیاش را به سر موبارا قطع کرد و چانه تماس

 . کشمتیخودم م یآروشا که با دستا ینزده باش یبد گند یباششانس آورده -

 کردیر مم تکراتمنا افتاد که مدا یحرفها ادیبود، سردش بود  دهیچیرا به دور خودش پ شیپالتو

و ررنگ و  به چهره یدیآروشا حواسش جمع بود؟ شه نیمگر ا یآن قرصها را فراموش نکند ول

 یندگاز ز یمتخبر داشت، هرچه بود در قبال قس یبه خوب آروشا طیبود از شرا رهیخ اشدهیپر

 پوالد چقدر با آروشا سرد است. دانستیم یهم مسئول بود به خوب ختراند نیا

خود  ه باک یبود اما گذاشت تا روز دهیبد آروشا را با چشم د یرفتارها یهم چند بار خودش

 شد. رهیبگذارد. دستانش را در هم قفل کرد و به چشمانش خ انشانیپوالد در م

 ؟یچند وقته با جوهانسون در ارتباط-

 لرزان گفت:  ییصدا با

 از از کالس چهارم تا االن-

 گفت:  یجد یلیشد و خ لیبه سمتش متما یکم

 از اونه؟ شتریتو ب یهاارزش یدونیم

 را باال برد. سرش

 دختره مثل م... من هیاونم  -

 ینبود ینجوریتو از اولش ا شناسمیوقته خودتو مادرتو م یلیخ یدختر من یآروشا تو جا-

 مشکلت پدرته درسته؟ یعوض شد یناگهان یلیخ

 سؤال نفرت داشت. نیدوخت از جواب دادن به ا نیرا به زم نگاهش
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 نه-

 گرفت و آرام و مهربان گفت: یرا به نرم دستانش

 یلو ،یادر دارمدرسته تو پدر و  نیتو سر و کله زدم بب همسن یساله من با دخترا نیچند -

 ندهیآتو  بذاره تا یمنف ریتأث تیروند زندگ ی! نذار مشکالت رویتیدرجه اول خودتو و زندگ

 چرا فالن کار رو انجام دادم. یافسوس بخور

ا بر شد و ارد دفتحرفش را قطع کرد پوالد بود، بدون نگاه کردن به آروشا و یااهم مردانه یصدا

 مغرورانه گفت:  یحالت

 سالم -

 و با متانت گفت: ستادیا شیسرپا یدیشه

 بزرگمهر  یسالم آقا -

 به آروشا انداخت. ینگاه میزد و ن یپوزخند پوالد

 کرده؟ کاریباز چ -

ح رو یب یاهول کرد، انگار مرده دنشید و با دش دهینگاهش دوباره سمت آروشا کش ناگهان

 یاپ نییپا یدیسر آروشا آمده بود؟ بدون توجه به شه ییچه بال د،ینشسته بود ترس شیجلو

 اش را گرفت.زده خیآروشا نشست و دستان 

 ن؟یدیهارو شکنجه مبچه نجایشده؟ نکنه ا یشکل نیچرا ا  نیا-

مده آسرش  ییبال مهم بود چه شیبود انگار واقعا برا رهیپوالد خ یناگهان یمبهوت به کارها آروشا

 لبخندش را جمع کرد. یدیبود. شه

 .نیآقا لطفا خونسرد باش -

 .ستادیبلند شد و ا یعصب پوالد

ازش مراقبت  دیابزمان برعهده شما بوده  نیدختر من تو ا تیمسؤل ؟یکدوم خونسرد -

 .نیکردیم

به  رد،یوش بگـ ـداشت همان موقع پوالد را در آغ دوست یبغض کرده بود، از خوشحال آروشا

 بود. یباور نکردن زد؟یم ییها حرف نیخاطر او چن
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 هیکه  نیبر داشتخشما  نجایا مشیشد آورد هوشیب یحالش بد شد و وقت یسر صف صبحگاه-

 کرده؟یمصرف م دیدارو با یسر

 کرد. یمتعجب اخم

 دارو؟ -

خبر  و کردهیرا مصرف م ییداد که پوالد مبهوت ماند آروشا قرص ها حیتوض شیرا برا زیچ همه

 : دیبه آروشا نگاه کرد و با اخم پرس نداشته بود؟

 ؟یاز بچگ-

 اوهوم-

 وضوع خبر داشت؟م نیاز تو و مامانت از ا ریبه غ یاصال کس ؟ینگفت یزیچرا به من چ-

 راز... رازدار بمونم. دیبا گفتی... مینه م-

 به پوالد چشم دوخت. یدیشه

 آپ کامل بره چک هیبه نظرم  -

را  اشیدو ظاهر ج دادینشان نم یبا تفکر سرش را تکان داد درونش آشوب بود و نگران ول پوالد

 ارد شد.به در خورد و شراره و یا. تقهدیتپیاما قلبش بود که نا منظم م کردیحفظ م

 نییپا امیبه زنگ ب قهیدق ۲۰ نیسالم خانم گفت-

 هوا بخوره. کمهی رونیبله، لطفا به آروشا کمک کن بره ب-

 .ستادیدستان شراره را گرفت و ا آروشا

 ؟یخوب-

قدم  ه آرامبرفتند و پوالد نگاهش  رونیباهم ب شانیدر جواب شراره گفت و هردو یفیضع «هوم»

آن  خواستیماما دلش ن زدیداشته باشد را حدس م توانستیکه م یماریبرداشتن آروشا بود ب

 گفت:  یجد یشد و با حالت رهیبه پوالد خ یدیطور فکر کند. شه

اگر آروشا ذاتا  نیبوده باور کن یچ نجایا نیایکه ازتون خواستم ب یاصل لیدل نیدونیفکر کنم م-

 طهیح نیبزرگمهر آروشا با ا یآقا یدر موردش باهاتون حرف بزنم ول خواستمیبود نم یدختر بد

 جاها یلیداره نه تنها آروشا بلکه همه دخترا خ دنیبه محبت د ازیواقعا ن شیزندگ طیو شرا یسن
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 یگرگا یکنه گول حرفا شونییراهنما ینباشه که به درست یو اگر کس شنیم یزود احساسات

اما اکثر دخترا وابسته پدرشونن و حس  ستیبه گفتنش ن یازین دونمیم خورهیجامعه رو م

که شما با کاراتون اونو به  خوادیم کنهیگوش نم هیاگر به حرف بق شترهیب یآروشا کم کنمیم

که بره دنبال  نیکنیم ریش شتریاونو ب یاین طورنه با کتک و کمربند،  نیبکشون ستراه را

 بد. یکارا

 کرد. یاخم کمرنگ پوالد

 تسین چکسیه ریتقص شه،یممثل قبل ن گهیآروشا د یدرست شه ول تونهیاگر خودش بخواد م-

 .رفتهینپذ شویمقصر فقط خودشه که زندگ

 ز حد حقا شیب یمرد کم نیا یهاتعجب کرد، گفته ستادیهم ا یدیبلند شد که شه شیجا از

 به جانب نبود؟

 یلطفا بش-

 خدافظ دمین فقط وقتم رو هدر مبا اجازتون بنده مرخص شم چو-

ا آن زن ر یهاگذاشت، تحمل گفته رستانیخشم از دفتر خارج شد و پا به محوطه سرد دب با

 را  اشیمانیو پش کردیم شترینداشت چون درد قلبش را ب

تا  ماندیمن شیراب یتمرکز چکسیاتفاقات ه نیکه او را به خانه ببرد، بعد از ا کردیدعا م آروشا

 .وفتدین نیآروشا را گرفت تا بر زم یبرداشت و بازو فشی. پوالد کردیبگ ادیدرس 

 خونه. میریمادرت سالم برسون آروشا خدافظ کن م به پدر و-

 گفت:  یالیخیهم با ب شراره

 .ریچشم آروشا باهام تماس بگ نیسالمت باش-

 یباش، با-

 یبا-

 کیود که تاده باف شیبرا یواقعا چه اتفاق دند،یلرزیم شیزانوها داشت،یکمک پوالد قدم برم با

 باره حالش بد شده بود؟

**** 
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 شد. رهیمتفکر پوالد خ مرخیبه ن یبانو با نگران گل

 ه؟یاون قرصا واسه چ یدونیپسرم تو تو م-

اش رهد؟ چهبو دهیاما چرا او نفهم ستیچ اشیماریبود مطمئن شد ب دهیپرس دیویکه از د حاال

 نهایا بل ازقرا از او پنهان کند مگر  یمهم نیشد تمنا حق نداشت موضوع به ا نیآشفته و غمگ

 پاسخ داد:  شدیم دهیشن یکه به سخت ییپدرش نبود؟ با صدا

 یقلب یماری... بیب-

بر دار خالن اتا به  یدارد؟ چطور کس یقلب یماریبود! آروشا ب دهیبانو مبهوت ماند، چه شن گل

 دهانش گذاشت؟ ینشده بود؟ دستش را بررو

 به من نگفته بود؟ یزیوقت تمنا چبوده اون ماریخدا آروشا ب ای -

 یارمیب کی دیاو با یآن همه نوزاد چرا آروشا نیفرو برد ب شیدستانش را درون موها پوالد

 گفت: شیرا گرفت و با بغض صدا شیگل بانو بازو رد؟یبگ یمادرزاد

 نه؟ ای شهیپوالد حالش خوب م شه؟یحاال بچم چش م -

 .می مطمئن شنجام بده تا کامالا دیبا شهیچندتا آزما هی مارستانیب برمشیامروز م-

 در ذهن خودش بود نه جواب گل بانو  یها جواب سؤال نیا که

 

**** 

 یماریب کیآروشا ماتش برده بود  دیکش ینشست و آه مارستانیب مکتین یبررو کنارش

 که در قلبش بوده؟ یآن هم سوراخ ؟یمادرزاد

 گفت:  یبا لحن آرام پوالد

 دیابفراموش نکن  ضربان قلبتو کنترل کرد مثل قبل فقط شهیبا دارو م ،یبترس ستیالزم ن-

 .یقرصارو سروقت بخور

 :دیکش غیج یآروشا با خوشحال ناگهان

مرض  هی خواستیدلم م شهیباحاله هم یلیخ یلیدارم. خ یقلب یماریب هیواو سو کول من  -

 داشته باشم. یشکل نیا
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 کرد. یبا تعجب اخم پوالد

  وونهیداره؟ د یکجاش خوشحال نیا ؟یچ -

 .ستادیکرد و ا یکالفه نوچ آروشا

 .یدرک کن یستیتو که اصال ماجراجو ن -

 .ستادیطلبکارانه ا یبا حالت شیروروبه

 داره؟ ییبه ماجراجو یچه ربط نیا -

 .دیخند گرفتیهمان طور که شماره تمنا را م آروشا

 .یرو امتحان کن زیهمه چ نکهیا-

 .دیرا به پوالد کرد و بازهم خند پشتش

 جونم یالو سالم مامان-

 سالم نور چشم من حالت خوبه؟-

  یفرخ یبا اون آقا ؟یتو چطور ،یعال-

 پرتحکم گفت: تمنا

 حرفو تکرار نکن. نیا گهیعه گفتم د -

 .خورمیکه م هیاون قرصا واسه چ یکه بهم نگفته بود یبد یلیحاال مامان خ یخیب-

 بود؟ دهیمبهوت ماند، از کجا فهم تمنا

 .یسرچ کرد نترنتیتو وروجک؟ نگو که اسمشو تو ا یدیاز کجا فهم -

شده  هریو خاداد و پشت سرش پوالد بود که به  حیتوض شیرا برا زیهمه چ یادیبا ذوق ز آروشا

از  بود یگریر داگر هر دخت ب،یو غر بیبود رفتار و افکارش هم مثل تمنا متفاوت بود و البته عح

ا ا را بشد، او آروش نیغمگ گریدختر آروشا بود د نیا یول ختیریفکر مرگ همچنان اشک م

 . ..دیشا باشد با او آرام شتریب یبود کم دهیوقتش رس دیآزار داده بود شا اشیماریب نیوجود ا

 

***** 
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 کردیحس م ن،رایبعد از ظهر البته در ا ۴نگاه کرد  اشیو به ساعت مچ ستادیچراغ قرمز ا پشت

اش لهقل حوصشده بود و حدا کیآن بود که با آرشام شر اشیعادت کرده است. خوب میتا نیبه ا

 لشیدل آمدیاز باران خوشش نم دیباریانداخت باران م ینگاه شهیاز ش رونیبه ب رفتیسر نم

 دور از یاصل ابانیرا به حرکت در آورد در خ نینبود چراغ سبز شد و ماش یزیچ چیهم ه

ش آب ند موباران مان ریمعلوم بود که ز آمد،یآشنا به نظر م شیبرا یلیکه خ دیرا د یدختر

که به  یوقت گرفتیرا م دشید یبود؟  برف پاک کن جلو یشده است او چه کس یادهیکش

و دور ااز  شتریب یند قدمبود چ وشایآن دختر ن دیاش را واضح دچهره گذشتیاز کنارش م یآرام

از  شد و دهایپ بوده یکینزد نیدانشگاهش در ا ادیرا نگه داشت، به احتمال ز نینشده بود که ماش

 گفت:  ینسبتا بلند یهمانجا با صدا

 خانم! وشاین-

 داد؟یاجازه م هانیماش ادیبارش باران و سرعت ز یمگر صدا د،یشنینم اما

شده بود پشت سرش  سیخودش هم خ هیبه سمتش حرکت کرد در همان چند ثان دیوح

 .ستادیا

 خانم وشاین-

ه چ گرید نیبرخورد کرد، ا دیو به عقب برگشت که با وح دیکش ینیه دیترس چارهیب دخترک

 :دیکش یقیقلبش گذاشت و نفس عم یوضع صدا کردن بود؟ دستش را بررو

 دیببخش ن؟ییشما یوا یا -

متش به س یوقت وشاین یتا از خنده منفجر نشود، چهره دیجویگوشه لـ ـبش را م دیوح

 بامزه شده بود!  گشتیبرم

 !رسونمتونیمن م نیینداره، بفرما یاشکال-

 .رمیگیم یمن خودم تاکس شهیخراب م نتونیماش سمیخ یلباسا نیبا ا-

 هی مونهیم کنهیوار نماالن س یتاکس چیکرم که ندارم، دوما ه گمیخودم م یزیچ هی یاوال وقت-

 ...!یایراه که با من ب

 اما االن !  کردیصحبت م دهیاتو کش شهیهم دیتعجب کرد از حرف زدنش، وح یکم وشاین
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 را در آورد! اشیاز سوار شدن باران قبل

 .میباعث زحمت شد-

 !نیدار اریاخت-

 را باال برد یدرجه بخار دیافتاد، وح وشایبه بدن ن یکه حرکت کرد لرز نیماش

*** 

 نگاهش کرد زیتشکرآم وشایرا نگه داشت ن نیعمارت ماش یجلو

 باال؟ دیارینم فیممنون، تشر یلیخ -

 !دیبرسون حتما سالم هیشرکت برسم، به بق یبرم خونه به کارا دینه متشکر با-

 خدافظ. نیسالمت باش-

 خدافظ.-

 کرد،یماشا متجفت چشم از بالکن آن دو را  کی دیشد و وارد عمارت شد و نفهم ادهیپ نیماش از

 یقط کسهد فقط و فرا شوهر بد وشایبالکن گرفت اگر قرار بود ن یهارا از نرده اشهیپوالد تک

 یسوانشناررشته ساده  کیکه  النیمثل م یکه موفق بود، نه پسر کردیرا انتخاب م دیمثل وح

 : دیپرس طنتیو با ش ستادیبود آتوسا کنارش ا فتهر

  ؟یکردیفکر م نیبه هم یداشت ان،یبهم م -

 شد  رهیآتوسا حلقه کرد و به چشمانش خ یهارا دور شانه دستش

 بره؟! میرو بفرست وشاین ستیبه نظرت وقتش ن -

 نالینو ماو یدونب دیبذار حداقل سال اولش دانشگاهشو بگذرونه بعد تازشم شما با ست،ین رینخ-

 !؟یدیاز نگاهاشون نفهم یعنیرو دوست دارن،  گهیهم د

 کرد اشییاز بالکن راهنما رونیکرد و به ب یکمرنگ اخم

 !ستین وشایمناسب ن سیاون ک خورهیبه درد نم یتو زندگ یهر دوست داشتن -

 شد  متعجب

 اونارو از هم جدا...  یخوایبابا؟! نکنه م یگیم یچ -

 حرفش را گوش نداد ادامه
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 آره. -

 ها بود  نیاز ا ترقیال وشاین کرد،یکار را م نیا دیبا

 پوالد جدا شد از

 !زهیریبهم م شونیزندگ ی! اگر دوتا عاشقو از هم جدا کن؟یگیم یبابا چ -

 کاناپه دو نفره نشستند که پوالد دستش را گرفت  یرو بر

 .یدونیاز عشق نم یزیچ دهیم ریهنوز دهنت بو ش -

 ندهیآ ز حدا شیب یاست، کم وفتادهیود که نب ینگران اتفاقات شهیشد، هم یباز هم عصب آتوسا

 نگر بود.

 خوب گفت:  یآتوسا را در دست گرفت و با حس یموها پوالد

 تو جوجه یخوشگل من ،یکن فیک یکنینگاش م یموهاش بلند باشه وقت دیدختر با -

 !؟یدونستیم

 ت! شده اس رهیپر از حسادت به آنها خ یکه آروشا با چشمان دندیو نفهم دیخند آتوسا

د بلن آتوسا که یگردنش، خالف موها یصاف بود و تا انتها د،یخودش کش یدرون موها یدست

 بود و موج دار... 

 دلش گفت:  در

توهم  حال نی! همچیپوب یکن فیواست بسازم ک یخوشگل هیحاال آتوسا جونت خوشگله؟!  -

 فقط صبر کن... یمنو گرفت یآتوسا خانم که جا رمیبگ

*** 

 به چشمان سحر نگاه کرد طنتیش با

 ؟یموهاش اوک یرو بچسبون باال شیجویکه م یآدامس نیهم -

 داد  لشیتحو یچشمک

 .گریج سازمیاالن کارشو م نیهم -

 راه رفت و پشت سر آتوسا نشست و گفت:  یلوندگ با

 !نم؟یموهاتو بب شهیآتوسا جون م -
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 چکار داشت؟! شیبا موها رستانیدختر دب نیمتعجب نگاهش کرد، بدتر آتوسا

 !نمشونیبب خوامیقشنگه م یلیموهات خ دمیزل نزن، شن یطور نیبابا ا یا-

 سرش را برگرداند یمهربان با

 باشه. -

که  شانرستانیدختر دب نیباتریز ید از مدتاش را باال برد! بعزد و مقنعه یهم لبخند کج سحر

 فرو برد  شیهادرون مو یبه او سپرده بود، دست یآروشا باشد، کار

 دختر. هیواو عال -

 چسباند. چارهیب یآتوسا یآدامسش را در آورد و به موها عیسر

 خواهر من. نیموهات قشنگه ع یلیخ-

 !یمرس-

 ستادیو کنار آروشا ا رفت

 انجام شد.  -

 .نیآفر-

 دخترک نیا دیلپاستفاده کند؟! پوالد باعث ذات  یاز زکاوتش در راه خوب توانستیآروشا نم چرا

 شده بود؟

 آروشا؟-

 هوم؟-

 دوست پسر توعه؟ نستا،یتو ا الیدان-

 آره چطور مگه؟-

 کرد و آرام گفت:  کیبه او نزد شتریرا ب سرش

 .یحواست به خودت باشه آتو دستش ند زنهیاون همه دخترا رو دور م دمیشن -

 !ستین یآدم نیهمچ الیبرو بابا دان-

 از ما گفتن بود...-

*** 
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 را با استرس گرفت دیویدست د ایفلور

 م؟یزدیهاش حرف مخونه با دیرس یبهتر نبود وقت زمی! عزده؟ینشون م یالعملچه عکس یعنی -

 اش را به او دوختعاشقانه نگاه

 ایند نیو ات ادیز هگیتو رو به عنوان مادرش قبول کنه، مهرنوش د دیزود با ای رینگران نباش، د -

 . مونهینم

 .دوارمیام-

 الاقل او که رستاد،ف نییآب دهانش را پا ینه؟! با نگران ای ردیپذیمطمئن نبود شراره او را م اما

 باشد.  شیبرا یمادر خوب توانستیم

*** 

 دیکوب یبهروز مشت یبه بازو شراره

 ببند گاله رو!  -

 گفت:  دهیبر دهیآروشا بر رفتند،یم سهیو آروشا از خنده ر الیدان

 ...نیلبت شده ع ادیاصال رژ قرمز بهت نم گه،ید گهیخب راست م یوا -

 دهانش را گرفت و با خنده گفت:  یجلو الیدان

 رو دستمون! یوفتیب یبهتره حاال غش نکن یتو ساکت بمون -

 دیکوب نیزم یرا بررو شیشد و پا یعصب شراره

 !یام، آرو بهتر از توهم که فقط برق لب زدهم خوشگل شده یلینکبتا خ نیخفه ش -

 گفت:  یبا کالفگ رادیه

 حوصلمون سر رفت. میآرو جمع کن بر گهیبسه د -

 به خاطر وجود آروشا بود که انقدر جلف شده بود. دیجمع نفرت داشت شا نیا از

 اخم کرد الیدان

 .رسونمشیخودم م ؟یبه خوشگل من دار کاریچ -

 زد یمضحک شخندین رادیه

 جا بکشه. شه و جفتتون رو در  داشیپ ییدا هویآره که  -
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 دادند که آروشا دست به کمر زد انیخنده شان پا به

 ! ه؟یریجوگ یپوالد از رو ینصف کارا یدینفهم یعنی! نویا -

 تأسف سرش را تکان داد با

 . یرو ندار ییاعتماد دا اقتیل -

 : دیکش غیج آروشا

 من بودنو... یبابا اقتیخفه شو اون ل -

 دیحرفش پر انیم بهروز

 . گهید نیزهرمون نکن گردش میروز اومد هیها چتونه شما دوتا؟! بچه یهیه  -

 ! آخه کتابخونه اومدنم شد گردش؟!یچه گردش-

 زد درایبه ه یاز پشت سر آروشا دستانش را دور کمر آروشا حلقه کرد و پوزخند الیدان

 بهترش کن.  کمیاخالقت مثل سگ شده  هیچند روز -

*** 

 یادند، صده پسر بوس انیشراره بود و آروشا که م شانیرونگه داشت، روبه  ابانیرا کنار خ نیماش

ر که رد کرده بود و خب را ییشراره چه مرزها شد،یباورش نم دیرسیشان به گوشش م خنده

ن و ختراد انیبزرگ شده بود که روابط م یبر سرش آوار شد درست است! در کشور اینداشت، دن

باشد  که دختر خودش هم آنگونه ندیبب توانستینداشت اما نم یمشکل چینامحرم ه نپسرا

 شینفس ها یصدا شد،یم ترنیخشمگ هیبه ثان هینگاه کرد، ثان دیوید مرخیبا استرس به ن ایفلور

 را پر کرده بود. نیکل ماش

 د؟یوید-

 شد ادهیپ نیو از ماش دیحرص غر با

 صبر کن.  زمیعز-

 دیاش را با دقت دچهره رفتیکه با خشم به سمتشان مآشنا از دور شد  یمتوجه شخص آروشا

 و دست شراره را گرفت دیکش ینیو ه دیاست ترس دیویکه متوجه شد د

 هاشم بابات!  یقمر بن ای -
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 طرز به یرا آرام کند ول دیویآن چهار نفر محو شد، بهروز خواست جلو برود و د لبخند

 نددیکش یغیم جحواله صورتش کرد که آروشا و شراره باه یرا گرفت و مشت اشقهی یاانهیوحش

 به سراغ بهروز رفتند. رادیو ه الیو دان

 دیکش ادیشراره را در چنگ گرفت و فر فک

 نه؟! یشد ریش یخوری! مفت م؟یکنیم ییچه غلطا گهید -

ز ام حتما هالد بود پس پو دهیفهم دیویافتاده بود و آروشا بغض کرده بود، اگر د هیبه گر شراره

 دیوید یود بازجمع شده را کنار ز تیجمع عیتند و سر یبا قدم ها ایفلور شد،یماجرا خبر دار م

 را گرفت و هول کرده گفت: 

 .میولش کن بذار باهم حرف بزن دیوید -

 گرفتیرا نم شیهم جلو ایفلور یافتاد، حرفها نیزم یبه شراره زد که بر رو یمحکم یلیس

 : دیکشیو نعره م زدیشراره م یرا در پهلو اشیدر پ یپ یلگدها

ورو به تگربه  نیعجوابه اون مامانه بدبختته که  نی! من به جهنم اه؟یجواب اون همه خوب نیا -

 !؟یکه انقدر پست شد میتو دهنت گذاشت یدندون گرفت؟! کدوم لقمه حروم

 ینیببد؟ که ران بپرسد واقعا ارزشش را داردخت نیاز ا یطیشرا نیدر چن خواهدیدلش م انسان

 اشک مادرت؟ یحت ایخم شدن کمر پدرت را؟ 

 گفت:  یبغض دار یشراره انداخت و با صدا یخودش را بر رو ایفلور

 !شیکشیم یزده به سرت؟! دار -

جار ال انفقلبش در ح کردیحس م کشت،یدختر را م نیا دیبه نفس نفس افتاده بود، با دیوید

بلند  راره راشرفت تا  ایبه کمک فلور هیگذاشت، آروشا با گر اشنهیـ ـس یاست دستش را بررو

ت به نفر شده بود، با یزخم یرا نداشتند مانند ببر دیویشدن به د کیکنند پسرها جرأت نزد

ه برسد بچه  گریشده بود د یدختر نیکه پوالد هنوز هم دوستش داشت چن نیشد ا رهیآروشا خ

  گفت: ورو کرد به مردم جمع شده  رادیباال سرش نمانده بود! ه یشراره که درست و حساب

 .دیبر نییبفرما هیمسئله خانوادگ هی! ن؟یسادیهمتون وا شهیمگه نما -

 را گرفت و با ترس و آرام گفت:  الیدست دان بهروز
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 یه جورابا داشت؟! چب نیاصال مگه ا ارهیاالن باباش دخل مارو هم م میفرار کن نیایها ببچه -

 !هو؟یشد  داشیپ

 با بغضش گفت:  ستادیا دیوید یرولرزان روبه یهابا ترس و قدم آروشا

 یزید چه به پوالشما ک م،یساده دار یدوست هیفقط  ست،یشراره بد ن نیکنیاونقدرام که فکر م -

 نه؟! نیگینم

 ترساند  شتریکه آروشا را ب یعصب یاخنده د،یخند بلند

به حساب  یرفتینم ییایگند کار نیهمچ هیدنبال  یدیترسی! اگه م؟یترسیمگه تو ازش م-

 !رسمیتوهم بعدا م

*** 

 شراره را پرت کرد داخل خانه یادیز یسر و صدا با

 گمشو داخل زودباش!-

 گفت:  یعصب ایفلور

 .دهیآرومتر پهلوش ضرب د دیوید -

د د، دررا گرفت و درون اتاقش پرتش کرد و درش را قفل کر شیتوجه به او بازو یب دیوید

ا کتک رانقدر او  دیوید یروز کردیوقتش فکرش را هم نم چیه د،یچیپیبدنش م یتو یدیشد

و امروز به  شدیخورد م شی! کاش قلم پاختیبزند ناله کنان در خودش جمع شد و اشک ر

 آمد.  رونیاز آشپزخانه ب مهیسراسمهرنوش  رفتیگردش نم

 ؟؟یچ-

 شد رهیبا غم به چشمانش خ ایفلور زد،یحدسش را م دیحرفش را خورد با ایفلور دنید با

  دیبا حرص پرس مهرنوش

 شراره کو؟ -

 فشردیم نییدر را تند و تند به پا رهیدر اتاق است، دستگ دانستیم

 !؟یچرا درو بست-

  ستادیا شیرونداد، روبه یشد و جواب نیخشمگ شتریب دیوید
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 !؟یکرد یچرا بچه مو زندان پرسمیدارم م-

 . کردیخودش را کنترل م یسخت به

 با توام! جواب بده! مگه چکار کرده؟!-

 . شکاندیسکوت خانه را م شیهااعصابش راه رفته بود، نفس یبر رو یادیز

 !دیوید-

 زد  ادیفر

ن از اعتمادمو یریگیم شلیت که انقدر تحودوردونه زیدوست پسر داره، عز زتیدختر عز -

دمش آگم، بکه من  یبذاره تا وقت رونیخونه ب نیحق نداره پاشو از ا گهیسوءاستفاده کرد، د

 مهرنوش! کنمیدخترو، آدمش م نیمن ا کنمیم

 زد:  ادیفر یبلندتر یصدا با

 شه!  تیحال یتا اصل زندگ یمونیاونجا م گهیامشب تا سه روز د -

وشش درست، پ کردیم شیآرا ادیو از آن دسته دخترها نبود؛ زا یمبهوت ماند، شراره مهرنوش

 با پسر؟! یدوست یداشت درست، ول ینامناسب

سرش  ییچه بال نهایابعد از  دانستیهق سر داد، نمدر خودش جمع شد و هق شتریب شراره

ار ب نیا یبد تعصکند؟! پوال فیپدرش تعر یرا برا زیفردا همه چ دیویو آروشا چه؟! نکند د دیآیم

 .گذشتیاز جانش نم

*** 

 دادیرا تکان م شیبا استرس پا آروشا

 راد؟یه گمیم-

 هوم؟!-

 .رهیگیاز رو لجم که شده جونمو م شمیبگه؟! بدبخت م ینکنه به پوب-

 .دنیبهم بزن تا همه نفهم الیدان نی! آروشا با اگهیخودته د ریتقص-

کرده  وتاهرا ک شیبود؟! آتوسا موها دهیشد، چه د رهیساکت شد و به پشت سر آروشا خ ناگهان

 بود؟!
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ا کتف ترا  شیتوسا موهاگرفته است؛ آ یاش به خوبنقشه دیرد نگاهش را دنبال کرد که د آروشا

 شد یطانیکوتاه کرده بود، حالت صورتش ش

 دستانش را گرفت پوالد

 ! ادیکوتاه انقدر بهت ب یموها کردمیفکر نم -

 زد یلبخند

 .یمرس -

 شد یصبعو آروشا تنها هستند  رادیباز هم ه دیدیم نکهیشدند، پوالد از ا قیچآال وارد

 پسر!  یه -

 چشمان گرد شده گفت:  با

 !؟ییبله دا -

 کرد اخم

 ! پاشو برو درستو بخون.؟یندار یتو کار و زندگ -

 !دیبرم خونه وح خواستمیچرا اتفاقا االن م-

 کله خر. یپسره گهیپس برو د-

 !دندیو آتوسا ناگهان خند آروشا

 !ییدستت درد نکنه دا-

*** 

گذاشت و در  اشیشانیپ یدو دل بود بپرسد؟ نپرسد؟ کف دستش را بررو ستاد،یسرش ا پشت

 دلش گفت: 

 ؟یشه چبهش گفته با دیویازش بپرسم؟ اگه د یچه جور کنم؟یم نیچرا همچ ایخدا یوا -

 نشسته؟ لکسیچرا انقد ر یمطمئنم که گفته ول

رش آروشا پشت س زدیکرد، حدس م زیکه پوالد گوشش را ت دیکوب شیپا یرا بررو دستانش

 را برداشت، بدون برگشتن چشمانش را مالش داد! نکشیباشد کتابش را بست و ع

 ؟یخوایم یچ-
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 اش شده بود؟!هول شد، چطور متوجه شتریب آروشا

 مگه پشت سرت؟! یچشم دار-

 ! یزنیمبال  مرغ سر کنده بال نیال عچه مرگته از صبح تا حا نمیبب نجایا ایآره نشونت بدم؟! ب-

 بزند یکرد لبخند یسع ستاد،یا شیروظاهرش را مرتب کرد و روبه آروشا

 کار و بار چطوره؟ مهناز جون؟ ؟یخوب -

 !آورد؟یدخترک از کجا سر از روابطش در م نیا د،یپر شیدر گلو قهوه

 دیکتفش کوب انیم

 اووو چته حاال؟ -

 را مالش داد و با گلو درد گفت:  شیگلو پوالد

 !یم ندادزود حرفتو بزن برو تا سکته -

 !کرد؟یچگونه شروع م د،یلـ ـبش را جو آروشا

 ؟ینیبیشراره رو م یروزا بابا نیا گمیم-

 شک و اخم نگاهش کرد  با

 چطور؟ -

 .دمیپرس یجور نیفکر بد نکن هم یچیه-

 .ادینه ز-

 قه؟یده دق یحت-

 !یخوایم یچ نمیمثل آدم حرف بزن بب-

 دیکوب نیرا بر زم شیپا کالفه

 نه؟! ای نیاصال با هم حرف زد -

 نه.-

 قلبش گذاشت یقلبش آرام گرفت و دستش را بررو یالحظه در

 هوووف خداروشکر!-
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 نیا یهابلند شد و مچ دستش را از پشت سر گرفت، کار شیتا برود اما پوالد از جا برگشت

 مشکوک بود. یادیدخترک ز

 دیبم و وحشتناکش پرس یصدا با

 !؟یدیپرس نارویچرا ا -

 . دیگویکه دروغ م خواندیم شیها برگردد چون بالفاصله پوالد از چشم توانستینم

 .یطور نیهم یچیها؟! ه-

 جون برگرد. بچه یخر خودت-

 !داد؟یخودش را لو م یدست ی! دستکرد؟یبر سرش م یخاک چه

 ... چیه-

 دیاش غرل شدهقف یها دندان انیخودش قرار داد و از م یرواو را روبه یعصب یبا حالت پوالد

 خودم دهنتو وا کنم؟! ای یزنیحرف م -

! شدیم یبانبود چقدر زود عص رهیبه صورت پوالد خ یاشک یباز و چشمان مهین یبا دهان آروشا

 چه بود؟! لشیدل

ازک شده نرفت چرا او انقدر دل  نیو حالت مظلوم صورتش اخمش از ب شیها اشک دنید با

 را گرفت اشقهیبود؟ ! ولش کرد و پشت به او شق

 برو تو اتاقت زود! -

به طور  که یمرد نیاز ا د،یترسیپوالد م نیها باال رفت، از ااز پله عیسر یها با قدم آروشا

 . دادیکنترل خودش را از دست م یناگهان

 نیو ا شدیآروشا م ختنیهر بار او باعث اشک ر دیکش یقیعم یهاکاناپه نشست و نفس یبررو

کرد،  ا بازر امیپ ظیغل یآمد، با اخم یامیپ لشیموبا یهمان موقع بررو داد،یموضوع آزارش م

 بود. دیوید

  «مینیرو بب گهیهمد دیبا یامروز وقت آزاد دار سالم»

*** 

 آروشا کجا بود؟ شیدو روز پ-
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 دیرا در هم قفل کرد و خند تانشدس

 ! معلومه که خونه. ؟یکن یبازجوئ یخواینکنه م -

ا به ر بهیرپسر غ کیزد، چقدر به او اعتماد داشت و آروشا چقدر ساده بود که محبت  یپوزخند

 . دادیم حیحساس بودن پدرش ترج

 !؟یمطمئن-

 اگه خونه نبوده پس کجا بوده؟!-

 و مشکوک شده بود  بیامروز عج دیویآروشا و د یچقدر رفتارها و

  دیکش یقیعم نفس

 .میریبگ یجد میتصم هیهردومون در مورد دخترا  دیفکر کنم با -

 شد یو عصب نگران

 ... چطور مگه؟! چ -

ز از کامل دند هنوشده بو یطوالن شیهابود؟! نفس دهیآروشا را با آن پسر د دیویبار د نیا نکند

ل حا نیا در دیوید دیشا شد،یسرخ و سرخ تر م تیگونه از عصبان نیخبر دار نشده بود که ا هیقض

بعد  شدیم کیبه مرز سکته کردن نزد این طورشده بود، اگر پوالد االن  مانیاز کارش پش یکم

روشا آ! بهتر نبود خودش اول با آورد؟یسر خودش و آروشا م ییچه بال قتیحق دنیاز شن

بم  یارد با صدداشت؟! پوالد دستانش را مشت ک یادهیچه فا یمانی! اما االن پشکرد؟یصحبت م

 گفت:  یاو گرفته

 د؟یوید یبگ یخوایم یچ -

 شده بود  مانیحاال به کل از کارش پش د،یبه پشت گردنش کش یدست

 فقط... ستین یخاص زیآ پوالد چ-

 حرفش ناتمام ماند تماس را برقرار کرد لشیزنگ موبا یصدا با

 الو؟-

 گوشش را پر کرد ایو پر بغض فلور دهیترس یصدا

 !نییخودشو از ساختمون پرت کنه پا خوادیخونه شراره م ایزود ب دیوید -
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کند؟!  پرت نییحرفش را تکرار کند؟! شراره خودش را از ساختمان به پا گرید ینبود بار ازین

 هاست.  نیاز ا شتریآن دختر ب یوانگید دانستیخوب م

 دیت پرسبلند شد و مبهو شیجا از

 ؟یچ -

 : دیکش غیبار با بغض ج نیا ایفلور

 زود باش خودتو برسون. -

د، ه بوشد نیصورتش قرار داد خشمگ یرا جلو لیبوق ممتد گوشش را پر کرد صفحه موبا یصدا

 و با ادستیرش اکند، پوالد کنا یکار توانستیو نم دیدیدختر م نیاز ا یدیجد یهرروز رفتارها

 دیپرس یکنجکاو

 !؟یتو... تو خوب -

ز اخودش او را  شدیشد کاش م نشیزد و سوار ماش رونیشاپ ب یبا حرص از کاف دیوید

 بود؟! فتادها یچه اتفاق یعنی دیرس ریحرکت کرد و پوالد د نیپرت کند، ماش نییساختمان به پا

 شماره آروشا را گرفت  ینگران با

 !د؟ییدختر جهان؛ بفرما نیخوشگل تر کنهیآروشا صحبت م یها-

 هم فشار داد و گفت:  یبر رو یرا عصب چشمانش

 اس کن.امآدرس خونه شراره رو برام اس -

 !؟یخوایم یاونو واس چ-

 نکن زود باش بفرست. چیسؤال پ-

 .دمیوگرنه من آدرسو نم میدنبالم باهم بر ایب-

  دیکش ادیفر

 وقت ندارم بفهم.  -

 .یلتفت شدرجه بچرخ م ۱۸۰دارم  فیتشرهوووش، بنده پشت سرتون -

سش را ا تما! آروشب؟یدختر عج نیبا ا کردیماتش برد و پشت سرش را نگاه کرد، چکار م پوالد

 شده بود.  یاکردن حرفه زیزد، در سوپرا یشخندیقطع کرد و ن
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 ! گه؟ید یبریمنم با خودت م-

 ! ؟یکنیم کاریچ نجایوقت شب ا نیا-

 کرد یاخم

 !یبود، کالس طراح یرمورد ضرو -

 دیویانه دخزودتر به  دیبه آروشا را کنار گذاشت با یدگیکرد، موضوع رس ترظیرا غل اخمش

 بود. وفتادهین یتا اتفاق رفتیم

 .میسوار شو بر-

*** 

 ستادیپنجره ا یگرفت و لبه دشید یکاغذ را جلو شراره

 فتشریپ یلوجکه داره  یکه مثال بابامه، کس ینیکنم از دست ا یخودکش خوامیمن شراره، م -

 رو از منو مامانم گرفته.  یکه زندگ یکس ره،یگیمنو م

 گفت:  نییبا جذبه از همان پا دیوید

 تموم کن. ویمسخره باز نیزودتر ا یشراره! هرچ -

 گفت:  ختیریاشک م یکه مانند ابر بهار مهرنوش

 .میکنیبا حرف زدن درستش م ایب نییپا ایدخترم ب -

 حرفش را قطع کرد یعصبان یگرفت و با لحن نییرا پا کاغذ

آدما  نیا یههم یجلو دیبهم بده، با مویشوهرت تمام حق آزاد نیکه ا نییپا امیم یمن وقت -

 .ذارهیقول بده بهم که آزادم م

 که پشت در اتاقش بود گفت:  ایفلور

 ن.نک یعصبان نیاز ا شتریباباتو ب م،یدرو باز کن بذار با هم حرف بزن زم،یعز -

 اش برسد. به خواسته خواستی! فقط دلش مد؟یفهمیم یدختر لجوج حرف نیمگر ا یول

 کرد نگاه شد و به شراره ادهیپ نیپوالد کنار کوچه پارک شد آروشا با تعجب از ماش نیماش

 ر.دخت یدهن همه رو آسفالت کرد نییپا ای! ب؟یکنیم یچه غلط یشراره؟ دار یهو-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

185 
 

 فتاد دروشا امهرنوش نگاهش به آر ردیزبانش را بگ یبا غضب به آروشا نگاه کرد تا جلو پوالد

 آشنا است.  شیدختر برا نیا کردیهمان حال بدش حس م

 جلو رفت شتریب شراره

 کنمیرت مپخودمو  ای یذاریم ارمیدر اخت خوامویکه م یهرچ ایفرصته  نیآخر نیا دیوید -

 .نییپا

 بار پوزخند زد نیا

 .شنیاز شرت خالص م ایدن هیواقعا؟ پس بنداز  -

 بغضش را کشتیهم نامش پدر بود؟! همان بهتر که خودش را م نیدلش گرفت ا شتریب شراره

 قورت داد. یبه سخت

 نگاه کرد دیویبه د تیبا عصبان مهرنوش

 خودشو بکشه!  خوادی! م؟یگیم یدار یچ  -

 گفت:  شیصدا یبا تن جد پوالد

 !ه؟یردت چبگو د نییپا ایب یکنیکارا همه رو از خودت متنفر م نیدختر جون با ا نیبب -

 زد یبغض بار پوزخند

ون روز ه خودت احرف بزنم؟! مگ امیب یگیاون وقت م یبدتر دمیوی! تو که از د؟یگیتو م نویا -

 حرف بزنه؟!  یگذاشت یزدیکه آروشا رو کتک م

 شراره! -

خودش   بهبود که اصال رهیزده بود و آروشا به پوالد خ شیصدا یشتریبود که با خشم ب دیوید

 باشد؟!  احساسیب تواندیانسان م کینگرفته بود، چقدر 

 خل خانهبه دا کردیم یوانگیشراره حتما د کردینم یاالن وقت فکر کردن نبود، اگر او کار اما

 .دیرا د ایو فلور دیدو

 !اریب یگوشت چیپ-

 گفت:  هیگر با

 ! ؟یخوایم یواسه چ -
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 ! گهید اریتو ب-

ه در را ب هول کرده بود خودش گریسرش را تکان داد و به آشپزخانه رفت آروشا که د ایفلور

 چسباند 

 دیابنکردم تو  یاین طور یک زد ولپوالدم منو کت نیبب اریدر ن یشراره توروخدا خنگ باز-

 باهاش لج کن. شتریب

 را دست آروشا داد. یگوش چیپ ایفلور

 !ایب-

ما مگر اشار داد که داشت او را ف یقفل در را باز کرد و با تمام قدرت یهاچیپ یگوشت چیپ با

 او چقدر زور داشت. یفیبه نح یدختر

 نگاه کرد ایبه فلور یکالفگ با

 ! ایکمک ند هی -

در  ورفت  آمد و به آروشا کمک کرد که کارشان جواب داد و قفل در عقب رونیب یمات زدگ از

 باز شد 

 را معلق در هوا گذاشت شیاز پاها یکیچشمانش را بست و  شراره

 دیکش یغیبار مهرنوش ج نیا

 شراره!  -

  دیکش دایفر همان طور که مهرنوش را گرفته بود د،یبار ترس نیا دیویشد د هوشیبالفاصله ب و

 برو عقب!  -

د و به گرفتن او را از پشت سر ایدومش را هم آزاد کند آروشا و فلور یپا خواستیم یوقت اما

 ایوردست فل رارهنبود؟! ش ایدن نیدر ا گریبودند شراره د دهیدو نرس نیاگه ا دنش،یداخل اتاق کش

 : دیکش غیرا پس زد و با بغض ج

 بهم دست نزن!  -
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! شد؟یتمام م یک اشیسگ یسگ یزندگ نیتحمل کند؟! ا توانستیافتاد چقدر م نیزم یبررو

 هیه گرهم ب بود؟! آروشا دهیآفر دنیزجر کش ی! مگر خدا او را براکرد؟یصبر م دیچند وقت با

 خاموش شوند  شیهانشست شراره را در آغـ ـوش گرفت تا ضجه زدن نیزم یافتاد و بررو

 دیپر صدا وارد خانه شد و عربده کش یها با قدم دیوید

 آشغال!  کشمتینکبت خودم م ی! دختره؟یکردیم یچه غلط یداشت -

 را گرفت دیوید یرفت و در را بست جلو رونیاز اتاق ب انیبا صورت گر ایفلور

 ؟یدبحقو بهش  نیکه ا یتونیبذار آروم شه، م ختهیعمره که اشک نر هی دیویبسه د -

 ته اتاقر بسبه د رهیفقط خ دیویندار وارد خانه شد و پوالد هم پشت سرش و د یبا حال مهرنوش

 ایراره شاتفاقات است؟!  نیمقصر ا یچه کس دیشنویرا از پشت در م شیهاهیگر یبود صدا

 خودش؟! 

 با بغض و آرام گفت:  دیکشیآرام آرام دستش را پشت کمر شراره م آروشا

 ش بهروزسرت عوض یدوستت نداره خب فدا دیوی! دیبد نشون فیخودتو ضع دیشراره تو نبا -

 گهید ینکسرگرم  اشاره تو هستن؟! اگر خودتو با اونا هیچندتا پسر منتظر  یدونیدوستت داره، م

 . یکنیفکر نم دیویبه د

قل اقعا عادختر اگر و گفتیافتاد که م رانشانیاز دب یکیحرف  ادیاحمق نبود؟ ناگهان  یکم

 ! دهدیم حیترج بهیغر کی یهادر خانه را به قربان صدقه یمحبتیباشد ب

 دهد  رییتا پوالد را تغ زدیبود و خودش را به خنگ بودن م دمیعاقل نبود شا یول

روشا آوگرنه  گفت،یبه پوالد م دیدستانش گرفت با انیکاناپه نشست و سرش را م یبررو دیوید

 . کردیشراره را تکرار م یهم کارها

 گفت:  یدرماندگ با

 .یکنیم ریمن مثل خر تو گل گ نیپوالد آروشا رو کنترل کن وگرنه ع -

 دیوید یکه پشت حرفها یزیبه آن چ خواستیدلش نم یعنی اوردیسر در ن شیاز حرفها پوالد

که  یارر هر کداما مطمئن شده بود که آروشا  گذاردیرا کج نم شیپا گریاست فکر کند، آروشا د

 بوده است.  کیشراره کرده شر
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 یگاهنوالد با آمد و پ رونیب کردیرا پاک م شیهااتاق باز شد و آروشا همان طور که اشک در

 و رو به مهرنوش گفت:  ستادیماند کنارش ا رهیبه او خ نیخشمگ

 خوابش برد. -

 نگاه کرد دیویبه د یعصب یحالت با

 یدختر خوب نیخوایه اگر مالبت نیبا شراره خوب رفتار کن کمی کنمیم شنهادیبه شمام پ -

 بمونه. 

با  پوالد الف بچه راه و چاه را نشانش دهد کیبود  دهیرس ییماتش برد، کارش به جا دیوید

 گفت:  تیبم و پر از عصبان ییصدا

 .امیمن االن م نیبرو تو ماش -

را  زیمه چه دیوی! نکند دکرد؟یگونه صحبت م نیجا خورد و مبهوت ماند، چرا پوالد ا آروشا

 دکرده باشد؟! آب دهانش را با ترس قورت داد و رو به آن سه نفر کر فیتعر شیبرا

 ... خدافظ!خ -

وار سرفت و  رونیگفت از خانه ب یخداحافظ «یبا»گفتن یوحشت کرده بود که به جا انقدر

 شد؟! شد، استرس گرفته بود نکند آن رفتار پوالد آرامش قبل از طوفان بوده با نیماش

*** 

 دیتخت دراز کش یرا با کش مو بست و بر رو شیموها

 هیصبانع میلیخ هیعصبان یزیچ هیاز  دونمیم یبهم نگفته ول یچیخداجون! پوالد تا االن ه یوا-

 الویم دانباشه که هم منو ه دهیاگه پوالد فهم یوا یا ،یاگه گفته باش یریبم یاله دیوید

 !کشهیم

در  دادیست مباشد، چون پوالد زود کنترل خودش را از د دهیهم نفهم دیشا دیپهلو خواب یبررو

و با  دیشا ترسخت آرواندا هیسا کیباز شد و قامت بلند پوالد بر اتاق تار یاانهیاتاقش به طور ناش

 بود ینبود و عصب یعاد ینشست پوالد لبخند داشت ول شیسرجا ینیه

 با ترس گفت:  آروشا

 ! ؟یشده پوب یچ -
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ر خودش د، دنبودن یعاد شیوحشت کرد، رفتارها شتریدر اتاق را بست و جلو رفت آروشا ب پوالد

 شد. رهیلرزان به پوالد خ یجمع شد و با چشمان

 : دیاش غرقفل شده یدندانها نیاو حلقه کرد از ب ینشست و دستانش را دور شانه کنارش

 روزا. نیا کنهیم یطونیش یادیکالغا خبر رسوندن خوشگل باباش ز -

 ر او رابا نینکند ا گرفتیجنون م یامنتظره ریپوالد که به طور غ نی! ادیترسیم کرد،یم تقال

 ! کشت؟یواقعا م

 افتاد هیگر به

 ! ؟یولم کن شهی... مشهیپوالد م -

 گفت:  یدستانش گرفت و عصب انیصورتش را محکم م پوالد

 ! ترسن؟یاشون ممگه دخترا از باباه زم؟یچرا عز ؟یترسیاز من م -

 مطمئن شد که باز هم به سرش زده است. آروشا

 د؟! چراده بوشده بود؟! چرا؟! پس آن پوالد مهربانش چه ش وانهیافتاد پدرش د هیبه گر آروشا

 کوچکش را نجات دهد؟!  یتا آروشا دیای! چرا نمشد؟ینم شیدایپ

 بود گفت:  یعاد ریکه غ یرا پاک کرد و با لحن آرام شیهااشک پوالد

 تا خودم گوششو ببرم.  کنهیم تتیاذ ی! بگو بگو کشتهینکن بابا پ هیگر -

 با بهت به چشمان سرخش نگاه کرد آروشا

 پوالد!  -

 دیکش ادیفر انهیرا از پشت سر گرفت و وحش شیموها

ه رفت یورگره کدوم با اون شرا شیدوروز پ یدیم حیپوالد نه! من باباتم! حاالم کامل برام توض -

 ! یبود

 شیاشکها آمدندیدر م اشانشهیانگار که داشتند از ر کرد،یحس م شیدر موها یدیشد سوزش

 و دردمندانه گفت:  افتیشدت 

 موهام! تورو خدا ولم کن. -

 گفت:  تریعصب یخم کرد و با لحن شتریسرش را ب پوالد
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و با سر سابقتو اون دوست پوگرنه پوست تو  یاریب لیو دل یحرف بزن آشغال! بهتره حرف بزن -

 نداشته باشه.  یماجرا نقش نیاگه تو ا یحت کنمیخودم م یدستا

ا رطرف و درد قلبش که انگار داشت جانش  کیدرد روحش  د،یلرزیکرده بود و م وحشت

رش از دست پد خواستیم ییفقط دلش رها د،یشنیپوالد را نم یطرف حرفها کی گرفتیم

 را ساخته بود! اشیکه کل خاطرات کودک یپدر

 گفت:  یجانیقلبش گذاشت و با ب یرا بررو دستش

 .کنهیدرد م نجایا نجایا -

از اند، ببه جسمش برگشته بود مبهوت م اشیدستان پوالد شل شدند انگار روح واقع ناگهان

شا که ر آرورا گرفت و کاسه چشمانش پر از اشک شد س شیگلو یآروشا را شکنجه داده بود! بغض

  اش افتاد و دستان پوالد در هوا معلق ماند! در دلش گفت:شانه یشده بود بررو هوشیب

 ! چت شده پوالد؟! کردم؟یم کاریمن داشتم چ -

مدند رود آف شیرا کنترل کند؟! بغضش آزاد شد و دانه دانه اشکها تشیعصبان توانستینم چرا

 را به خود فشرد و با بغض گفت:  جانیب یآروشا

 آروشا! یبگو هنوزم دختر معصوم من یستین یابونی! بگو که خحرف بزن -

 چند بـ ـوسه جا گذاشت و ادامه داد شیموها بر

ه مگه ن ست،یدرست ن زننیکه در موردت م ییحرفا ،یتو... تو هنوز دختر ساده و پاک من -

و ت ،یاردفرق  یلیخ یتو با دوستات فرق دار ؛یکنیتو از اعتمادم سوءاستفاده نم ؟ییبابا

 !یمن یکوچولو

 هوانیدپدرش پاک  خت،یسقوط کرد اشک ر نیزم یداد و بر رو هیتک واریسرش را به د آتوسا

 بود  یشده بود اما خوشحال بود که احساسش نسبت به آروشا بازگشتن

*** 

هنش ار که ذانگ کرد،یو جمالت جزوه را بلند بلند تکرار م دادیرا تکان م شیپا یبا کالفگ وشاین

 کار افتاده بود.از 
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الش ت دنیکرد، ناخودآگاه ته دلش گرم شد د شیو با دقت تماشا ستادیپشت سرش ا پوالد

 نه! اشیباعث غرور بود اما کالفگ شیبرا وشاین

 کرد مغرورانه گفت:  یاجلوتر رفت و تک سرفه یکم

 من هستم. یکمک الزم داشت -

 انداخت  نییسرش را به پا وشاین

 نه! -

شان! نگاه شدن رابطه یمیدوباره صم یباشد برا یقدم دیپوالد خوب بود، شا یبرا اما

و با  سبز شد سر راهش نایرفت که م رونیرا از دخترک گرفت و از کتابخانه ب اشروزمندانهیپ

 غضب نگاهش کرد

 !ه؟یچ خودیب یتعارفا نیقصدت از ا -

س پزن جواب  کیبه  دیابود که ب دهیرس ییاز کنارش گذشت کارش به جا یبه سرد پوالد

 گفت:  ینسبتا بلند یاز پشت سرش با صدا نای! مداد؟یم

اده د حیترج و به تودوستت نیکرده! تمنا! عشقت بهتر انتیدوتا دختر به تو خـ ـ نیپوالد مادر ا -

 نار. ک یذارو غرورتو ب یانقدر احمق باش کردمی! فکر نم؟یسوزونیاونوقت واسه دختراش دل م

هر  کردیجبور ماز دخترانش م یاز گذشته او را به دور ییپوالد، حرفها یبر رو گذاشتیم ریتأث

که  ییروشاو آ وشایتمنا و ن انتینقطه ضعف پوالد بود، خـ ـ نیدارد و ا ینقطه ضعف یانسان

 .ستین ایدن نیدر ا شانیجا

 راست نایرفت م نییها پابه خون نشسته از پله یفرستاد و با چشمان رونیرا با صدا به ب نفسش

 ایچه؟!  شدیم وزریکه هر روز بدتر از د یی! پس آروشابود؟یاز آنها دور م دی! واقعا باگفت؟یم

از  ریرو به غدختر کم کیشده بود؟! مگر  ریگگوشه ینبودن پوالد کم لیکه به دل ییوشاین یحت

 ! خواست؟یچه م یحام کی

اطر به خ وزرید نینگاهش رنگ نفرت گرفت هم د،ید ها را باال رفت که پوالد رادوتا از پله آروشا

 !یهوشیضربانش نامنظم شد و بعد ب شیها یگریوحش

 ! شیییییا-
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نفس  ینو طوال کردیاش او را نگاه مسرشانه یو باال رفت و پوالد با اخم از رو دیکنار پوالد دو از

شت؟! دا یدهد، اصال به او چه ربط ریبه نوع پوشش دخترکش گ خواستینم گرید د،یکشیم

 شیبرا هم شیپسرها یحت گریداستان بود؟! او فقط پدر آتوسا بود و تمام د نیا یمگر کجا

 نداشتند هرگز. یتیاهم

*** 

شت ندا حق یکس د،یخواب شیپهلو یکرد و بررو یاخم دیآرشام کش ینیب یپر را بر رو آتوسا

اش هام متوجآرش که دیخند زیجز آتوسا دوباره کارش را تکرار کرد و ر زد،یخواب آرشام را بهم بر

 کرد و آتوسا را در آغـ ـوش گرفت!  یاشد، با همان چشمان بسته تک خنده

 .میکن تشیاذ میشو امروز تولد برسامه بر داریعه!! داداش ب-

 گفت:  یخوابالود یصدا با

 خوااااب!  -

*** 

 توانستیوب است اما نمخ التیچقدر تعط دیها چشمانش را مالنشست و مانند بچه شیجا در

 گاهش راو ن دیکش یآه دنیاصال نخواب ای دنیمشکل را داشت کم خواب نیا یبخوابد، از بچگ ادیز

ا پشت وله رحهمان طور که  رادیباز شد، ه یبهداشت سیبه دور اتاق انداخت که ناگهان در سرو

ور دف را لحا یتلنگر چیآمد، آروشا وحشت کرد و بدون ه رونیو شوت زنان ب دیکشیم شیموها

 دیکش غیو ج دیچیخودش پ

 ! ؟یکنیم کاریتو اتاق من چ -

 گفت:  انهیو موذ دیدست از شوت زدن کش رادیه

 . زمیعز یچیمن؟! ه -

 : دیچشمان گرد پرس با

 ! زم؟یعز -

 ستادیسرش ا یباال ثانهیبا همان حالت خب رادیه

 ! س؟یماهم هست ن زیعز الیدان زیعز -
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 شد چرا به اتاق او آمده بود؟!  کالفه

 دیکش غیج یبا کالفگ باز

 تو اتاقم؟! آقاجونو صدا بزنم؟!  یاومد ی! واسه چکینزد این -

 دهان آروشا گذاشت یبه او رفت و دستش را رو یاچشم غره رادیه

 نزن! دوش در رفته بود اومدم حمام اتاق تو. غیج -

 دیخودش را عقب کش آروشا

 بهم دست نزن! رونیبرو ب -

 دستانش را به سمت آسمان برد رادیه

 کن. ریعاقبت بخ غویج غیدختر ج نیمارو با ا ایخدا -

 !رونیگفتم برو ب-

ستتو پو یگرفته باشاسش نوامروز تولد برسامه، اگه کادو مادو  یآ راست جنبهیباشه رفتم ب-

 کنهیم

 به خودم مربوطه، برو!-

 نیبا ا خواستیاش را برداشته بود، مقدم نقشه نیاول ستادیرفت و پشت در اتاق ا رونیاتاق ب از

م والد مهپ یم برابلند کند و آروشا بفهمد هنوز ه شیبه آروشا پوالد را از جا شیهاشدن کینزد

 است. 

 خوش گذشت؟-

 تانش راد که دسگره خورد، آرشام بو یارهیرا با بهت باال آورد که نگاهش در نگاه سبز ت سرش

 هیر قض چطوشده بود. دلهره گرفت، حاال رهیسرد به او خ یپشت کمرش قفل کرده بود و با حالت

 ! بود؟یم نجایآرشام، پوالد ا یبه جا شدی! چه مکرد؟یم یرا ماسمال

 ...!سین یکنیطور که فکر مطور که... اوننبدم او حیبذ... بذار توض-

 گفت:  ثانهیخب

 !کنمیباشه که من فکر م یاون طور دیاما با -
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شانه  یا روباز به چشمانش نگاه کرد، منظورش چه بود؟! آرشام دستش ر مهین یبا دهان رادیه

 را حفظ کرد اشانهیکرد لحن موذ تشیها هداگذاشت و به سمت پله رادیه

ه تو ببست داره  ودهنت چفت  دونمیکه م ییاز اونجا راد،یه یانجام بد یکار هیبرام  خوامیم -

 .گمیم

 دیکش یقیهم چنان مبهوت بود، آرشام نفس عم رادیرفتند و ه نییها پااز پله باهم

که  یش کنانقدر به خودت وابست خوامیم ،یش کینزد یعوض یتو به اون دختره خوامیم -

ابود نه ذره وجودشو ذر خوامی! مگم؟یم یچ یدیمثل مرگ باشه! فکر کنم فهم یاز تو برا یدور

 کار. نیواسه ا یانتخاب نیبهتر دونمیو م یاهلش دونمیم راد،یه یکن

 نیا ا خودشاوصاف آروشا حق داشت ب نیهم نامش برادر بود؟! با ا نی! اخواست؟یاو چه م از

اضر رگز حهنبود؟! بود اما  یمگر خودش با کمند ناتن یبودند ول یکند درست است ناتن نیچن

د و زاش پس شانه یدر موردش کند! با انزجار دست آرشام را از رو ییفکرها نیچن یحت شدینم

 با نفرت گفت: 

 و از منتون وقت داره، ا ازیچرا؟آرشام آروشا به کمک ما ن گهیتو د ،ییتو و دا یمتأسفم برا -

ما ا یبرس تالش کن تا به خواستت یتونیم؟! هه! تو هر چقدر که مکن شتریدردشو ب یخوایم

 چیه یبکن یتونینم یکار گهیبا وجود اون د گرده،یبرم النمیم گهیتا چند روز د ذارمیمن نم

 !یرکا

 شده بود!  یو عصب نیخشمگ خورد،یبود که خون خونش را م آرشام

*** 

 ماند  رهیبا بهت به ساعد دست آروشا خ شراره

 ! زده به سرت آروشا؟! هیوونگیواقعا د گهید نیا نیا -

 گفت:  یو با اخم کمرنگ دیکش نییرا پا نشیآست

انجامش داد  شهیمبا سوزن پرگارم  هیکاره باحال یلیشراره؟! اتفاقا خ یکنیم نیعه چرا همچ -

اشت که ر درد دانداختم انقد کیخط کوچ هیشراره! اولش  یدونینم یبهتره، وا یلیخ غیبا ت یول

 بعد عادت کردم. ینگو ول
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 رده بودک جادیا یقیعم یها دستش زخم یبررو غیکرده بود، با ت تیپوالد به او هم سرا یوانگید

 تکان داد یاما چرا؟! شراره با تأسف سر

 بدبخت! ینچ اگه بابات بفهمه که مردنچ نچ  -

عد از و ب ندیرا بب اشیشراره ناراحت خواستی، نمشد نیاش غمگانداخت که چهره نییرا پا سرش

 زد  یسرش را باال آورد و پوزخند هیدو ثان

ونه که رفتم خ بود نایساعت دوازه ا شبید هیریجوگ یاز رو نیا یمن که گفته بودم نصف کارا -

 دوباره رفتارش سرد شده منم راحتم! دهیراحت گرفته خواب دمیفهم

 کنارشان نشست و با چشمان خمارش به آنها زل زد سحر

 بر؟تر از خودتون چه خکثافت یسالم کثافتا از دوس پسرا -

 چشمانش را در حدقه چرخاند آروشا

 ؟یخوایم یباز چ -

 آرام گفت:  یلیکرد خ کتریبه خودش گرفت و سرش را نزد یمضحک یچهره سحر

اال ح ؟یایمه اونا نجذابتون تو چرا همرا یمثبتت، آتوسا جووون تازه اومده اونم با بابا یآبج -

 ! خواد؟یبابات کراش دارم، زن سوم نم نیا یمن رو گمیم یخیب

 سحر گرفت یاز پا یشگونیشد و ن یعصب آروشا

 چشم چرون. شعوریگالتو ببند ب -

مراه ه دیاچرا او نب گفتی، سحر راست مناراحت شد یوروجک قصه! ول یآروشا گریبود د یرتیغ

 ! آمد؟یم رستانیپدرش به دب

 را باال داد شیابرو یتا کیاشان گرفت سحر و شراره خنده سحر

نواده سب با خافرصت منا هیسر  شاالیبابات، ا یخاستگار امیاألن م نیچته حاال؟! نگفتم هم -

 .میرسیخدمت م

در  یکنان پشت سرش! به چه حق غیج غیج یو آروشا دیاز اتمام حرفش بلند شد و دو بعد

حوطه د و در محواسشان به اطراف نبو کندیپوستش را م دی! بازد؟یحرف م این طورمورد پوالد 

 شان گرفته بود.دختران هم خنده هیبق دندیدویم رستانیدب
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 ها سحر و آروشا!بچه-

 صلوات. هیروح سحر  یواسه شاد-

 به ...  یآروشا حواست باشه نخور یهو یهو-

 یگرانال با نه حاک یافتاده بود در اثر برخورد با زن نیزم یکار تمام شده بود و آروشا بر رو یول

 دستش را گرفته بود

 ! بلند شو.کنه؟یکه درد نم تییجا دیببخش زمیعز یوا یا -

 درد گفت:  یهم دختر بلند شد و لباسش را تکاند و با کم دیشا ایکمک آن زن  با

 من حواسم نبود. دینه ببخش -

 دیکش غیکرد به سحر و ج رو

 .گهیتوعه د ریتقص -

 رفت جلوتر

 خب شرمنده! یلیخ -

 زد شخندیبه زن انداخت و ن ینگاه

 ! ه؟یچ تونیلیخانم فام دیببخش دمونه،یآرو فکر کنم مشاور جد نیبب -

 زد یلبخند

 . دیهمون مشاور جد یندا سامان -

*** 

 گذاشت  زیم یرا رو شیپا

 .نیاز ا نمیخب ا-

 رو دوخترا به روبه نگاهش

 فقط مونده اجازه بزرگترا. -

انو گل ب یگوشش را گرفت و صدا یدست کردند،یهم موافقت م هیسهراب جوابش بله بود بق اگر

 گوشش را پر کرد

 !؟یکنیبد بد نگاه م یلمایتو باغ ف یاومد ینصفه شب -
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 دیخند برسام

 داره؟! لمایبه اون ف یچه ربط تیسا نیمادرجون آخه انه  -

 نشست یصندل یبررو شیروو روبه دیبانو هم خند گل

 مادر؟ یبود یکردم حاال دنبال چ یشوخ زمیعز دونمیم -

ت و جور مواقع دس نیبهتر بود، خودش که در ا گفتیاش را گل بانو به سهراب مخواسته اگر

انو ببه سمت گل  یرا جمع کرد و لپ تابش را کنار گذاشت کم شیپا کرد،یرا گم م شیپا

 شد  لیمتما

 ن؟یکن یکار هیواسم  شهیمادرجون م -

 حاال؟!  هیکارت چ-

 بالخره به حرف آمد ،یاز مکث بعد

 یاهچند م هیشروع کارم  یفت برابهم داد گ شنهادیپ هی دمیرو د دیخب راستش امروز که وح-

ا نم شمتو دستمو شرکت خودمو بز ادیکه فوت و فنا ب یبرم تو شرکت اون کار کنم تا وقت

 ن؟یکن یآقاجونو راض نیتونیم

 تعجب نگاهش کرد یکم با

 ! خواد؟یاجازه دادن م گهید نیمادر ا -

 !کایبرم آمر خوامیخب... م زهیچ-

 از تعجب کرد  یبانو اخم گل

 جا برو! نیت نداره خب همشرک نجایمگه ا ؟یاونجا واسه چ -

 تره مادرجون لطفا!! شرفتهیاونجا پ-

 یهاواستهپسر هر روز خ نیکه ا کردیو با دقت نگاهش کرد، چه م دیکش یقیبانو نفس عم گل

 ار دهد؟خودش قر یرا الگو دیوح خواستیم یعنیسالش شده بود  ۲۴داشت؟! او تازه  یشتریب

*** 

 داد هیتک نیماش شهیرا به ش سرش
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مش درس ههم که  وشایباهام حرف بزنه، ن ستین چکسیه پوسمیدارم تو اون خونه م گهید -

 میوقت ادیشب م رهیصبح م یچیه گهیاما االن د میکردیکل مبا پوالد کل کمیداره، قبال حداقل 

 .شهیم میه آتوسا حسودب! الیکه نگو دان خندهیو م گهیس انقدر با آتوسا مکه خونه

 اش را نـ ـوازش کردکرد و با پشت انگشت گونه یاتک خنده الیدان

 سرگرم کن. یکار هیخب خودتو با  -

 گذاشت الیشانه دان یرا رو سرش

 ال؟یدان -

 جانم!-

و  دیکش یه. آردیگیپوالد را م یرفتارش معلوم بود که جا نیجانم را ادا کرد، با ا نیریش چقدر

 آرام گفت: 

را ش سر نره؟حاال چحوصله خواستی! مد؟یآخه خدا چرا مارو آفر میخستم، کاش زنده نبود -

 خواستیو نممار یاز پوالد بپرسم وقت خوادیدلم م م؟اصالیکنیم یانقدر سخت زندگ نهیبینم

 چرا با مامانم فرار کرد!

ه او چرا ب دخترک مگر آدم نبود؟! نیچندسال را؟! ا نیپنهان شده ا قتیحق دانستیکجا م از

 ! گفتند؟ینم یزیچ

 دیناخودآگاه پرس الیدان

 کرده. یمادرتون کار دیاز کجا معلوم اون شمارو نخواسته؟! شا -

 به چشمانش نگاه کرد پرسشگر

 ه؟یمنظورت چ -

 زد یو لبخند دیکش یقیعم نفس

 ؟یکه احساس آرامش کن ییجا هیببرمت  یخوایم ،یاخسته یگفت زم،یعز یچیه -

 کجا؟-

 من. یخونه-

  !زد؟یبه آروشا م یحرف نیمـ ـست کرده بود که چن الینگاهش کرد، نکند دان مبهوت
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 زده گفت:  بهت

 ...نه انقدر که به خ ی! آره من بدم ول؟یکرد یفکر یتو در مورد من چ الیدان -

 کرد یدهانش گذاشت و اخم کمرنگ یدستش را بررو الیدان

ور زتو رو با  تونمیم یهم داشتم، حت یاگهید یفرصتا ارمیسرت ب ییبال خواستمیمن اگه م -

اهات من ب یرادیه ییبدون چون دختر دا نویدادم، ا شنهادیفقط بهت پ یام ولکتک ببرمت خونه

 یخوایاونجا هست، هرچقدرم که م یکن یاحساس راحت یدار ازیندارم حاال هم اگر ن یکار

 .نبمو یبمون

ود کرده ب جلب اعتمادش را الیداد انقدر دان هیاو تک یرا بست و دوباره سرش را به بازو دهانش

ط دلش ن فقباشد او اال خواستینبود؟! هرچه که م یرا باور کند اما کار اشتباه شیکه حرفها

 را نابود کرده است اشیزندگ یدوره نیترکه حساس یانتقام از پوالد خواستیانتقام م

 آرام گفت یلحن با

 باشه. -

ه حال بشد، رامش شده بود، چقدر راحت افسوس خورد  نیرنگ یدبا پوزخن الیدان یچهره و

 . داشتیم دیهم با یدختر نیاون چن یالیخیبه ب یدخترش! پدر نیپوالد با ا

 زد یاآروشا بـ ـوسه یموها یبررو

 حالت خوب شه. دمیقول م -

*** 

 شتدا ییبایز ونیرا نگاه کرد، دکوراس یکاناپه انداخت و سرتاسر واحد نقل یرا رو فشیک

 نگاه کرد الیبه دان یسرخوش با

 محشره. نجایا یواو دان -

 دیو خند دیکاناپه دراز کش یبررو

 !الیفک کنم هر روز مهمونت باشم دان -

 سمت آشپزخانه رفت به

 قهوه؟ ای یجفت چشمام چا یقدمت رو -
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 .میتا خوده صبح باهم حرف بزن خوامیقهوه! م-

ز اخوب شد که  د،یکش رونینبود بر خالف اسمش! کشو را ب یدختر باهوش دیخند الیدان

 آور را دستش گرفت و نگاهشخواب یهاقرص ینداشت قوط یدیبه داخل آشپزخانه د ییرایپذ

د و وشا درانگار خودش هم دوست داشت امشب با آر داشتیاو را از کارش بازم یکرد، اما حس

 کردیم دایهم پ یگریبه دست آورد فرصت دتوانست اعتمادش را کامل یدل کند، اگر امشب م

 کند. هوشیتا او را ب

 چه؟ گرید یهاآروشا امشب شانس آورده بود اما شب دیشا

*** 

ه ه خانشب است و آروشا هنوز ب مهیبه ساعت انداخت، ساعت دو ن ینگاه یبا کالفگ پوالد

زند دلش شور ن خواستیبه خانه برگردد، هرچقدر که م ریبرنگشته، سابقه نداشت که انقدر د

 بود؟!  نشایکشدارش آتوسا را متوجه کرد چرا پوالد انقدر پر یها! نفستوانستینم یول

 یخمورت ااز صو یمینور مهتاب ن یبود ول کیپوالد برداشت، اتاق تار یبازو یرا از رو سرش

 پوالد را پوشانده بود.

 شده بابا؟!  یچ-

 دیکش شیموها یرو ینگاه کردن به دست بدون

 عسل بابا!  یچیه -

 کنه؟یسرت درد نم-

 تو بخواب.  یینه بابا-

 یعصب کرد،یم چیپوالد را سؤال پ شتریبالشتش گذاشت، اگر ب یکرد و سر بر رو یاوهوم آتوسا

 ! شدیم

مثل  ،یمهتاب یمیو ن کیاز صورتش تار یمین ستا،دیبرخاست و کنار پنجره اتاق ا شیجا از

داشت چطور به دنبال آروشا  یروشن! احساس خفگ ایاست  کیکه معلوم نبود تار تشیشخص

خودش چطور غرورش را کنار  یسهراب گفته بود کجا است ول ایبه گل بانو  دی! شارفت؟یم

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

201 
 

 یقیعم یهازد و چشم بسته نفس شیبه موها ی! چنگد؟یپرسیو حالش را م گذاشتیم

 انگار که در حال سکته کردن بود. دیکشیم

*** 

 بار آخر شماره آروشا را گرفت و گل بانو با استرس گفت:  یبرا سهراب

 باشه؟! ه داشتهبا اون رابط یدیگولش بزنه؟! آخه چرا اجازه م الیسهراب نکنه اون دان گمیم -

 اتابک باشه من برم بهش زنگ بزنم. شیپ دیترم شده شا الیخیپوالد که رفتارش ب

 شد یعصب

داش در ص گهینم دزن! همه رو نگران نکن، آروشا دختر پوالده مطمئنم او ریبگ گریدندون به ج -

 .ادیم

 خوابالود تماس را برقرار کرد یآروشا با لحن بالخره

 بله بله آقاجون؟!  -

 دیپرس یشد و عصب یجد

 وقت شب؟!  نیتا ا یسالم کجا موند کمیعل -

 !دم خونه و آزادمبرگر خوامیهر وقت که م یبابا آقاجون شما که گفته بود یا-

 دنبالت! فرستمیو مراننده ر ؟یینکن جلو مادرت شرمنده شم االن کجا یکار یول یآره آزاد-

 مضطرب شد لحنش

 .ریشب بخ گردمیام، فردا برمشراره شیمن پ خوادینه آقاجون نم -

 را قطع کرد  تماس

 الو آروشا! -

م ه یرورا بر شیدندانها کرد،یم یکار نیگستاخ شده بود که در برابر سهراب هم چن چقدر

 و تلفن را دست گل بانو داد دیساب

 .امیتو بخواب منم بعد م گردهیفردا برم -

 دیکش یراحت نفس

 همه رو نگران کرد. دهیورپر -
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رد ک داین پبالک پوالد را در گاریس یاز اتاق خارج شد و با توجه به بو یعصب ییها با قدم سهراب

 گفت:  نیو خشمگ ستادیپشت سرش ا

 رت؟یخوابت نبرده پدر خوش غ-

 زد و بدون نگاه کردن به سهراب گفت:  یپوزخند

 هش گفتمانگار من ب یگیجور م هی ؟یکارا رو بهش نداد نیمگه خودت حق ا ؟یشده حاج یچ-

 !کنه؟یم یخال یک شیداره پ اشویهـ ـرزگ ستیبمونه معلوم ن رونیوقت شب ب نیتا ا

 دیکش ادیو فر دید که سهراب به اوج نقطه جوش رسبا طعنه حرفش را ز انقدر

م دروغ به من گهید ت،یعاد ریغ یهایتفاوتیبا ب ا،یکار فیسمت اون کث یدیاونو هل م یتو دار -

 .میکنیپوالد فقط خدا ازت بگذره پسر وگرنه منو مادرت که فقط تحملت م گهیم

 آرام گفت:  یول یسمتش برگشت عصب به

جلومو  یک یلواز خونتون  رفتمیداشتم م شیدوسال پ ادتهی یحاج ن؟یکنیکه تحمل م-

 گرفت؟! 

 یوقت او چه بود ریتقص زدیگونه حرف م نیپدرش ا یحق داشت گستاخ شود وقت چارهیب دختر

 طور بود؟!  نیبزرگترش ا

*** 

 یبحص نیاول گنجشکان آمد اما یاتاق را روشن کردند باز هم صدا یآفتاب صبحگاه یهاروزنه

 گذرانده بود  یابهیبود که آروشا شبش را در خانه غر

م آرا زد و یپوزخند دیو به پوستش رس دیآروشا کش یشمیابر یدستش را درون موها الیدان

 تکانش داد

 آرو؟ -

 الیانبود که شب را در خانه د نیآمد ا ادشیکه  یزیچ نیخمارش را باز کرد اول چشمان

 دیکش ینشست و قد شیاست! سرجا دهوفتاین یاتفاق چیگذرانده بود و ه

 ساعت چنده؟-

 ده!-
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 گرد شد چشمانش

 رمدایچرا زودتر ب کنهیپوستمو م یدیاوه اوه خانم شه رستان،یدب رفتمیم دیده؟! من با -

 ! ؟ینکرد

 را گرفت دستانش

 ! رسه؟یبه آسمون م نیروز نرو زم هی -

 زد یشخندین

وف انبوده،  خبر بده حالم خوب یدیبگم به خانم شه یبه اون پوالد روان دیبا یول رمینخ -

 باهاش حرف بزنم. خوامینم

ب را ش دیفهمیم یبا خودش فکر کرد، اگر کس یالحظه دیایپدر بدش ب نیاز ا دینداشت؟ با حق

با  دیو با پوالد بود یسزا نیاما ا شدیاش و خودش مخانواده یبرا ییبوده است رسوا الیخانه دان

 .آمدیآن کنار م

**** 

 گفت:  ینسبتا بلند یوارد خانه شد و با صدا یخستگ با

 ! مامان جونممم! من اومدما.یمامان گل -

 یبو یه جابمهربان به سمتش رفت و او را در آغـ ـوش گرفت که ماتش برد  یبانو با نگاه گل

 کرد نش نگاهحس کرد با بهت از او جدا شد و ناباور به چشما یاادکلن مردانه یعطر تنش بو

 ! ؟یتو واقعا خونه شراره بود زم،یسالم عز -

 کنار گل بانو رد شد از

 برم؟!  تونستمیکجا م گهیمعلومه که آره د -

 یازبرداشت و گ هاوهیظرف م یاز تو یبیآروشا. س شدیم یخوب گری! چه بازگوشیباز یدروغگو

ر تا د گذشتیم به او خوش شتریب الیخانه دان کردیحاال که فکر م د،یناپه دراز کشکا یزد بررو

 عمارت بزرگ که سوت و کور است.  نیا

 یابا چهره آمدیم نییها پارا از آروشا گرفت به پوالد دوخت که از پله اشرهیبانو نگاه خ گل

 هم به آروشا ننداخت و به گل بانو گفت:  ینگاه میخشک و سرد ن
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 .نیگفتم نگران نش گردم،یبرم ریمن شب د -

 وودش خ نیب یینشست، چطور امکان داشت؟! او منتظر دعوا شیمبهوت سرجا یرفت و آروشا و

انو برا گل  شینتوشده بود شالش را در آورد و بعد ما یرفت؟! عصبان الیخیپوالد بود اما انقدر ب

 است به صورتش چنگ زد دهیتاپ پوش کیو  نیشلوار ج کیط فق دیکه د

 ...  دنایطور لباس پوش نیا زمینامحرمه عز رادیخونه ه نیخاک به سرم آروشا تو ا -

 حرفش را قطع کرد یو با کالفگ دیکاناپه دراز کش یبررو

 بهتره! بر ندار، حداقل از پسر شما یپوالد پیریت ،یمامان گل سین یاون طور رادیه -

! دادیان ماز خودش نش گرید یاقابل تحمل شده بود، روز به روز چهره ریآروشا غ یرفتارها

ست د یرو قیعم یهانگاهش به خراش دیبگو یزیخواست چ یو وقت ستادیبرسام کنار گل بانو ا

 آروشا افتاد! 

نگاهش کرد، همه راست  یشتریچه بودند؟! با دقت ب یجا گریخشک شد آنها د دهانش

 . با لکنت گفت: ستیآروشا ن گریاو د گفتندیم

 ... دستش!مادر دس -

 بانو با تأسف سرش را تکان داد گل

 ؟یبرنگشته خونه دستش چ شبمید -

و  یبه سخت آخرش بود، گرید نیمانده بود که رد کند؟! ا ییچه مرزها گریمبهوت ماند د برسام

 آهسته گفت: 

 آرو؟ -

 حوصله جوابش را داد یب

 هوم؟!  -

 دیکش ادیفر کبارهیاز تعجب نبود فقط خشم  یخبر گریبار دستان برسام مشت شدند، د نیا

 خونه؟! چت شده تو؟!  یبرنگشت شبی! تو دگه؟یم یهوم و زهر مار! مادر چ -

 شستن شیاسرج ظیغل یسکته برد آروشا با اخم یرا تا پا چارهیب یکه زد گل بانو یادیفر با

 دارم؟! دلم خواسته!ن ی! من حق زندگه؟یها خو چ -
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 و به چشمانش نگاه کرد ستادیبرسام ا یروروبه

 خوادیم یموندم، ک شبیکنم که د یزندگ ییاونجا شهیرفتم واسه هم دی! شاه؟یچ یدونیم -

 ! وونت؟ید ی! نکنه اون باباره؟یجلومو بگ

نداره خودم  یبیع کشتتیوگرنه م دونهی! حتما بابا نم؟یگیم یچ یفهمیدهنتو ببند م-

 !کشمتیم

 برسام را گرفت و آرام گفت:  یبانو جلو گل

 خترم!آروشا تو برو اتاقت د شه،یحل نم یزیکه چ ادیآروم باش با داد و فر زمیعز -

 رد کرا  کار نیبرسام سرش داد نزده بود که آن هم ا نیرفت، هم رونیب ییرایبغض از پذ با

 کاناپه نشست یحرص بررو با

 .میشینم فشی! ماها که حرره؟یگینم نویا یچرا آقاجون جلو یوا یوا یوا-

 .شهیم فشیخوب حر یلینفر هست که خ هی-

 نیه زمبنگاهش را  ستادیبود که جلوتر رفت و کنار گل بانو ا رادیسمت صدا برگشتند ه به

ع انو شروه گل بکه آروشا شب را کجا مانده! با نگاه کردن ب گفتیدو نفر م نیبه ا دیدوخت، با

 کرد

 والده!پ ییدا رهیجلوشو بگ تونهیهم که م یبوده، تنها کس الیدان یخونه شبیاون د -

پوالد  ! اگرآبرو کرده باشد؟ یرا ب هیگل بانو دگرگون شد نکند آروشا هم خودش و هم بق حال

مانده است؟!  زیچ همهیب دیتک پسر جمش یخانه دخترش دیفهمی! مد؟یفهمیرا م قتیحق

 !آمدیبر نم چکسیاز دست ه یو کار شدیخون به پا م

 که از آب دور است لـ ـب زد یمانند ماه ستاد،یا شیسرجا برسام

 ! ه؟یک الی... دانیدان -

 زد یپوزخند رادیه

 واسه هم! نیبود قیرف نیبهتر یزمان هی! ؟یچطور فراموش کرد -

را از اما چ زدیریزهر خودش را م یآخر روز دانستیقلبش گذاشته بودند، م یبررو یسنگ انگار

 نشسته بود اشیشانیپ یرو یآروشا؟! مگر آتوسا نبود؟! عرق سرد قیطر
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 دستانش گرفت و با بغض گفت:  انیصورتش را م یبانو با نگران گل

 ! سین یطور نی! آروشا ا؟یکنیتو چرا باور م -

 گفت:  یانداخت و عصب رادیبه ه ینگاه مین

 .مینگو ما به دخترمون اعتماد دار یچیه رادیه -

 و اس ام اس را نشان گل بانو داد دیکش یپوف

 مادرجون؟ ؟یکنیحاال حرفمو باور م -

 «باهاش ندارم ینگران نباش کار مونه،یمن م یخونه امشب»

*** 

ارش ک نیه اسا، کنبود جز آتو چکدامشانیه یبرا یبه پوالد نگاه کرد او واقعا پدر خوب دیترد با

 !شودیدارد باعث خرد شدن آروشا م

 را باال آورد و نگاهش را به چشمان برسام دوخت سرش

 ؟یبر یخواستیچته پسر؟مگه خودت نم -

 شد رهیخ گرید ییو به جا دیکش یقیعم یآه

 .سیاون ن هیقض -

 که برسام انقدر در فکر فرو رود آمدیم شیگذاشت، کم پ زیم یرا بررو نکشیع

 ؟یپس چ-

 کردینم یکار دیفهمیاگر هم م دیشا کند؟یم ییچه کارها گریکه آروشا د دانستینم یعنی

 ...  شبیکه که آروشا د یدونستیبابا شما م-

م خودش ه اددیبروز نم یشد ول یبند آمد و کالفه سرش را تکان داد پوالد از درون عصب زبانش

 را  گرانیو هم د زدیرا گول م

 نگاهش کرد کامل

 رهیم شیره بد پدا یلیخ گهیبابا، بدون آروشا د یشما دخالت کنم ول یتو کارا دینبا دونمیم -

 !یشیم مونیبخدا پش ر،یو خودشو تباه جلوشو بگ کنهیداره مارو نابود م

 .در آرامش فکر کند یتا کم دادیاجازه م دیبلند شد و رفت، با شیسرعت از جا به
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؟! به داردن شیبه تمنا و دخترها یکار گریداشت؟! مگر قسم نخورده بود د یبه او چه ربط خب

 درک که آروشا شب برنگشته بود 

 ود وبکرده  ظیغل یرخش را نگاه کرد، اخم مینگران کنار پوالد نشست ن یبا حالت آتوسا

 چشمانش وحشت را به جانش انداخت 

 بابا؟-

 دستان سردش گذاشت ینداد دستش را رو یجواب

 بابا!  -

 آمد مبهوت به آتوسا نگاه کرد رونیخورد و از هپروت ب یتکان

 ! ؟یاومد یجانم بابا؟! ک -

 االن بابا، من نگرانم! نیهم-

 اش حلقه کردمتعجب کرد و دستانش را دور شانه یاخم

 ل؟یدل -

 آروشا؟!-

 !شدیم وانهیداشت د گریروشا، آروشا دهمه جا آروشا، آ دیکش یکالفه پوف پوالد

 ! ن؟یکنیآروشا آروشا م یتا حاال ه روزیچتونه از د-

 .ترسمیم یلیاونا نبوده خ خونه شیگفت که آروشا دو شب پ دمیبابا من از شراره پرس-

  دیکش ادیبار سر آتوسا فر نیاول ی! براستادیتمام شد و ا طاقتش

 ذارهیرجا پا مهشده که  فیبکنه، انقدر کث خوادیکه م یداره؟! بذار هر غلط یبه من چه ربط -

 یردن خطاب کبشنوم اونو دختر م گهیباره د کیفقط  گه،یبار د کی! کنهیم فیاونجا رو هم کث

 ندارم! یبه توهم کار یحت گهید

 رفت،یقش مبه اتا یعصب ییها بود که با قدم رهیبه پوالد خ یاشک یمبهوت و با چشمان آتوسا

شا آرو یرفطد از چکار کنن دانستندیخانه نم یاز اعضا چکدامیپوالد هم مرزها را رد کرده بود! ه

 ! شدیم التریخیپوالد که ب یو از طرف

*** 
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 که انستدیم نزده بود، یسه روز بود که با پوالد حرف ختیرا در بالشت فشار داد و اشک ر سرش

 یواما ب بدتر بود ناگهان در اتاقش باز شد، برنگشت رفتیم یمعذرت خواه یاگر خودش برا

ود بمقصر  تخت نشست او یبغض کرد، جلوتر رفت و لبه شتریو ب کردیحس م یپوالد را به خوب

 . کردیم یاز آتوسا معذرت خواه دیو با

  دیکشیدست م شیموها یو آرام آرام رو دیدراز کش کنارش

 دخمل بابا؟!  یقهر-

غصه  سال صدیبه اندازه س یو خودش را در آغـ ـوش پوالد حل کرد فقط سه روز بود ول برگشت

 خورده بود.

 گفت: هیبغض و گر با

 !خواستمیناراحتت کنم، بخدا نم خواستمیبابا.... بابا من نم -

 دیکش یقینفس عم شیرا به خودش فشرد و در موها آتوسا

 اشکتو آتوسا! نمیتند رفتم نب ادیمن ز زم،یعز دونمیم -

 یا روره سرش کدورتر آنها آروشا بود  یو کم ختیریآتوسا بود که در کنار پوالد اشک م نجایا

 ! کردندیتماشا م یلمیگذاشته بود و ف الیدان یپا

نشست و  کردیت مبود که به خاطر مادر، دخترها را هم مجازا ایپدر دن نیترشک پوالد احمق یب

 گذاشت لایدان یشانه یسرش را رو

 ال؟یدان -

 جانم؟-

 نگاهش کرد زیآم تشکر

ن با او یتونیتو نه! م یول کردیتو بود از من سوءاستفاده م یجا یاگر هر پسر ،یخوب یلیتو خ -

تو  ،یکنیممنو خوشحال  شهیتو هم یول یاریسرم ب یخوایکه م ییکه من دارم هر بال ییبابا

 !ییایپسر دن نیبهتر

  دیاش را بـ ـوسگونه الیدان

 به خاطر وجود توعه خوشگله! -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

209 
 

 ! کرد؟یکارها را م نیپوالد افتاد، چرا به خاطر او ا ادیشد،  نیچهره آروشا غمگ اما

 کنجکاو نگاهش کرد الیدان

 شد؟!  یچ -

 گفت:  نینگاه کرد و غمگ الینمناک به دان یچشمان با

 یکنیمنو ترک نممارو ترک کرد، تو که  یول اسیدن یبابا نیبه پوالد گفتم که بهتر یروز هی -

 گفته باشما! کشمیمن خودمو م یکارو کن نیا ال؟اگهیدان

 دیخند الیدان

 اد؟یاگه اون روز برسه من خودم خودمو کشتم خوابت نم -

 ساعت چنده؟ کنه،یبرگردم خونه وگرنه آقاجون خونمو حالل م دینه با-

 .میده و ن-

*** 

رده بخوابش  تا االن ماندیم الیدان یاز خودش هم متنفر شده بود، اگر خانه گرید دیپهلو خواب به

 نشست. شیو سرجا دیکش یبود، پوف

 .شیدارم؟! ا یخواب یخداجون، من چمه همش ب یوا-

 ییر هوااگ دیاز اتاقش خارج شد، شا زدیرا کنار م شیو همان طور که موها دیرا پوش شرتشییسو

ه فت تا بر رونیب کیبـ ـرهـ ـنه و آرام آرام از عمارت تار یبا پاها شدیبهتر م خوردیبه سرش م

نفره  ! پشت تاب دوکردیاستخر فضا را روشن م ریز یتنها نور چراغها د،یروشن رس مهیباغ ن

ر ود مگبآن نشسته است و او پوالد بود، خب نشسته بود که  یرو یکه متوجه شد کس ستادیا

 مال خودش است؟

 یقیمفس عزد و ن یسر شانه به آروشا نگاه کرد، پوزخند یرا تکاند و از رو گارشیس خاکستر

 یاش گذاشت و آهچانه ریآن نشست دستش را ز یخورد و آروشا بر رو یکه تاب تکان دیکش

 یه سختد و برا گرفته بو شیگلو یفرسخها با هم فاصله داشتند، بغض یپدرش بود ول نیا د،یکش

 دند؟یکشیم گاریافتاد، مگر دکترها هم س زیم یرو گاریپاکت سبه  نگاهش دیکشینفس م

 دیپرس یسخت به
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 !؟یکشیم گاریاون وقت س یمثال دکتر -

 خشک جواب داد یلی. خدیاز او پرس شیکه تمنا چند سال پ یسؤال همان

 تره! زمشیفوضولو بردن جهنم گفت ه -

 ندیکش گاریبداند س خواستیشد، اما دلش م رهیخ شیروگفت و دوباره به روبه یشیا آروشا

که  گاه کردن! از گوشه چشم پوالد را کشندیدوتا از دوستانش م یکیبود که  دهیچطور است؟ د

ا آرام ر ارگیزد و پاک س یثیبود، لبخند خب طنتیش یبرا یدر فکر فرو رفته بود، فرصت مناسب

 از یمبودن ک گوشیرنگ پوالد، کاش به عالوه باز یو خاکستر کیهمراه فندک ش بهبرداشت 

، ش کندتا روشن ردشیچگونه بگ دانستیرا دستش گرفت، نم یگارینخ س کردیعقلش استفاده م

ه اند کسرش را برگرد یفندک را روشن کرد گوشه چشم پوالد از شعله فندک روشن شد و جور

 ریرداشت؟! زدخترک ب نیچشم از ا یالحظه شدیکردند! نم جادیا ییگردنش صدا یهااستخوان

 دستایتاب ا یکرد و رو ظیغل یدستش زد که فندک درون استخر پرتاب شد و آروشا اخم

 ! ؟یکرد کاریچ -

 گفت:  یو عصب ستادیا شیسر جا نیخشمگ پوالد

 ! ؟یبکن دیبا یفوضول تو هر غلط ی! دختره؟یات ندارتو عقل تو کله -

 تاب گفت:  یبه کمر زد و از همان باال دست

 !دیبله با -

حان ا امتر ایدن یتمام کارها کردیم یسع یکرد که آروشا دخترش است، او هم روز دایپ نیقی

 اشاره کرد نینباشد به زم یداشت عصب یکه سع یکند چه خوب، چه بد! با حالت

 زود!  نییپا ایب -

 کرد و دست به کمر زد! زیرا ر چشمانش

 ! ؟یچ امین -

 فرستاد رونیب ینفسش را عصب پوالد

 نه؟ یاینم -

 نه! -
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 باغ را پر کرد  غشیکولش انداخت که ج یحرکت آروشا را رو کی با

 ! کنمایرو خبر مهمه زنمیم غی! جنییبذارم پا-

 احمق. یکل نکنبا من کل یتا تو باش-

 یزنو ادیپوالد ز ینداشت، جسم کوچک آروشا برا یاثر چیکمر پوالد ه یآروشا بررو یها مشت

تر ش شد دخرد و وارددر اتاقش را باز ک برد،یعمارت باال م یهااو را از پله ینداشت و به راحت

دش که و سر رهیاش نگاه کرد! بازهم نگاه ختخت پرتاب کرد و به جسم جمع شده یرا رو چارهیب

 .کردیرا ذوب م روشاآ

 کرد ظیغل ینشست اخم شیازانوه یصورتش کنار زد و بر رو یرا از رو شیموها

 !یاتو آقا غوله گفتیبود اومد تو حلقم، مامان کامال درست م ی! هرچ؟یضیمر -

 یرو ینینگرفت و درش را که بست س رونیو به سمت در اتاق رفت از اتاق ب دیکش یپوف پوالد

ا در شا رعطر آرو یبو نکهیا یداد، به جا هیو سرش را به در تک دیکش یقلبش احساس کرد آه

گذشته تلخشان را حس کرد  ینفرتش از خودش را حس کرد، بو یاتاق حس کند فقط بو

 دیدیرا م روز به روزش راتییاما االن فقط تغ دیدیشدنش را م بزرگبا چشم خودش  یروزگار

 !انداختیو پشت گوش م

*** 

 یون موهاش را دردست ستاد،یا نهیآ یروکرد روبه زانیآو یرا هم در آورد به چوب لباس شیمانتو

ود برنگ زده  یشـ ـراب شگریرا آرا شیهااز قسمت یتکه و کوتاه که بعضفرو برد تکه دشیجد

 کرده بود. رییاش کامال تغچهره

ر ود انقدبل کرده قبو یانقدر خونسرد و راحت شده بود؟! از ک یرا هم نگاه کرد، از ک شیهالباس

بود  دهیتنگ پوش دیتاپ سف کیند االن که فقط ها برود؟! مانحرماز نام یجمع یباز و راحت جلو

 خواهند بود!  دیجد یآروشا نیامروز همه شاهد ا ،یترتنگ یمشک نیو شلوار ج

 د کامالتا شچشمانش چهار تیآروشا با آن وضع دنیدر اتاق را باز کرد و وارد شد، با د شراره

 کرده بود. رییتغ

 زحمت گفت:  به
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 آ... آرو !  -

 به سمتش برگشت ینینمناک و لبخند غمگ یچشمان با

 عوض شدم نه؟!  -

 رفت و با بهت گفت:  جلوتر

اقل به ونه، حدپره مهم نییبدبخت پا نم،یدوست دارم االن واکنش بابات و آقاجونتو بب یعنی -

 ل تو!مث کنمینم دیویکارو با د نیا گهیبه فکر خانوادت باش منم د یکنیخودت فکر نم یآبرو

 یخرهمس یمهمون نیکردن من تو ا یه به فکرشون باشم؟! به زور کارمگه اونا به فکر منن ک-

 المویاندبرم  به من اجازه ندادن یبره کتابخونه ول وشایاجازه دادن ن یبرسام شرکت کنم چطور

 ! نم؟یبب

 آروشا کجاست؟ ندیکشتن باباتو از بس پرس نییپا میبر ایب ست،یحاال وقت بحث ن-

 هوم!-

*** 

شراره  کرد،یگاهش مگرد ن یبا چشمان شدیکه رد م یهرکس یرفتند از جلو نییها پااز پله باهم

مه اره زمزوش شربا بهت در گ دیویشد، د رهیو با تأسف به آروشا خ ستادیا دیویو د ایکنار فلور

 کرد 

 آروشاس؟!  نیا -

 نکرد نگاهش

 متأسفانه بله. -

 ناراحت گفت:  ایفلور

بود، دست  چون پدر منم مثل شما دوتا کنمیپدر بد مثل تو داره، حسشو درک م هیاونم  -

 کنه. شییپوالد راهنما دیبا ستیخودش ن

 دهانش گذاشت یبا بهت دستش را رو یزن

 خانمه؟!  یگل ی! همون نوهه؟یچه جور دختر گهید نیخدا ا یوا -

 همشونو برده. یاوهوم آبرو-
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 اال.آره و-

روشا رده؟! آک رییغباز ماند، مگر چند هفته از آروشا دور مانده بود که حاال انقدر ت النیم دهان

 گفت:  نیغمگ یو با لحن ستادیا شیروروبه

 خوشگل شدم نه؟ یسالم داداش -

ختر د نیند ا، نکمانده بود رانیح النیحلقه کرد و به او پناه برد و م النیرا دور کمر م دستانش

منقبض  یا فکهوا مانده بودند چشمش به پوالد افتاد که ب یآروشا بود؟! دستانش رو هیفقط شب

 مزمهزو  زدیبود، و آن طرف گل بانو به صورتش چنگ م رهیسرخ به آروشا خ یشده و چشمان

 کردیم

 پوالد خدا بگم چکارت کنه!! یمادر نش یآروشا، ب یریبال نگ ،ینش لیذل -

 روشا؟آ ایسهراب شده بود؟! پوالد  یباعث سرافکندگ یبود؟! االن چه کس مقصر یک واقعا

 انداخت و با تعجب گفت:  ینگاه میبه کمند و آتوسا ن پوران

 ! ن؟یدونستیشما م -

 انداختند نییسرشان را پا یشرمندگ با

 نشد یول میریجلوشو بگ میکرد یمامان ما سع-

 ترس آب دهانش را قورت داد با

 شتریو باغ تا بت یباباتو ببر یتونیم نیآتوسا برو بب میشدنش باش کهیت کهیشاهد ت دیپس با -

 آبرومون نرفته.

 دیمتعجب به آروشا پرس یو با نگاه ستادیکنارش ا«آرشام دوست»ریام

 خواهرته؟!  -

 پوزخند زد آرشام

 . النهیخواهر م -

 شانه آرشام گذاشت و قهقهه زد یبررو یست بود دستـ ـم یکه کم حیمس

 شم هاهاهاها، جووون کوچولو!  یمشتر خوامیچنده؟! م تینرخ آبج -
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 ش دورحس کرد دستان شیدر بدنش رخ داد، فقط جوشش خونش را در رگها یچه اتفاق دینفهم

 خواستیرا نشود، اما چرا دلش م حیقهقهه مس یصدا کردیم یسع یجام مشت شدند، به سخت

 ر صورتش بکوبد؟! مشتش را د

 کرد ینچنچ ریام

 یارد رتمیمِ رتیغ !یهست یلکسیعجب داداش ر ذاشتم،یش نمزنده کردیکارو م نیاگر آرام ا -

 نه؟!  ای

 زد یگردنش افتاد و لبخند یبه رگ ورم کرده رو نگاهش

 چه باد کرده! ،یکه دار نمیبینه م -

 به او نگاه کرد اشیبا چشمان عصبان آرشام

 !ریام یببندش رو مخ -

 به برسام انداخت، حال او هم بهتر از خودش نبود ینگاه

*** 

 نیاول صورتش گذاشت یسهراب کل عمارت را پر کرد و آروشا با بهت دستش را رو یلیس یصدا

 سهراب را خورده بود...  یلیس

 بهت و آرام گفت:  با

 آقا جون؟! -

 ت: صورت آروشا تکان داد و با خشم گف یجلو دواریاش را تهداشاره انگشت

رست دخودشون  میگفت میما ساکت موند نیکه تو و بابات کرد ینگو! بسه هرکار یچیه -

م، نگاه کن مادرت یبسه، رو ندارم تو چشما گهید یکرد یروادهیز یلیخ گهیاما تو د شنیم

  خودشو گم نکرده! یول ستیباال سرش ن یپدر درست و حساب هیاونم  نیرو بب وشاین

 را گرفت و با بغض و حرص گفت:  شیبانو بازوها گل

مه مشب جلو ه! ا؟ینگرفت ادیمتانت رو از تمنا  کمیدختر؟! ها؟! چرا  یرفت یآخه تو به ک -

رو آب نیا حاال با کنه،یاز غصه دق م یکرد کاریتمنا دخترم اگه بفهمه تو چ چارهیشرمنده شدم ب

 باهات ازدواج کنه؟! ادیم یک یکه راه انداخت یزیر
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 شد رهیبه آروشا خ یاشک یزد و با چشمان یپوزخند وشاین

 ردومارو بزرگ ک یسخت ؟بهیدرست اما مامان چ میآروشا، بابا نداشت شهیباورم نم -

و فقط گوش  ختیریصدا اشک م یبغض کرده بود و ب زدند،یسرکوفت م یداشتند جور همه

 .گفتینم یزیو چ کردیم

 مسخره بود! چه کردیداد و شکستن غرور دخترکش را نگاه م هیطبقه دوم تک یهانرده به

 با پسر دوست باشد؟ دادیکه اجازه م یغرور

 ندیا شنببغض کند! پوالد شکست  شدیپوالد باعث م دهیکمر خم دنید ستاد،یکنارش ا آتوسا

 .زدندیکه امشب در مورد آروشا م ییحرفها

 گفت:  هیگرفت و با گر فشیاش را با دو دست ظرمردانه دستان

 ا.بابا توروخد شهیم تیزیچ هی ی! اگه حرف نزن؟یبزن، چرا ساکت یحرف هیبابا  -

 زد یو پوزخند ستادیپوالد ا گریسمت د نایم

ته ن بهت گفهمه رو برده، پوالد جا یبذار تو درد خودش بسوزه، بفهمه دخترش امشب آبرو -

 .آبرویمادرشه خائن و ب هیکامال شببودم؟آروشا 

 شد یعصب آتوسا

دات شم بابا ف !؟یکرد دور وشایحرفات بابا رو از آروشا و ن نیمامان توروخدا بسه، چند ساله با ا -

 نبوده مگه نه بابا؟! یجور نیآروشا از اولش ا یدونیتو که م

 دار دابه آروشا، آتوسا را مورد خطاب قر رهیخ یقورت داد و با نگاه یرا به سخت بغضش

 ....زشیتمنا بود همه چ هیاون از اولشم شب -

 کیه خاطر را ب گرفت و آتوسا با غصه به آروشا نگاه کرد چرا خودش روزمندانهیرنگ پ نایم نگاه

 !کرد؟ینابود م اقتیلیپدر ب

*** 

د و که آروشا بو نفر کیجز  دندیخندیشان مدر محوطه نگاه کرد، همه یپر سر و صدا پیاک به

 گفت:  یو با ناراحت ستادیخود غرق بود، آتوسا پشت سرش ا الیدر فکر و خ

 ه. بدتر شهیحالش از هم ن،یکمکمون کن شهیشده خانم، اگه م یجور نیا شیاز دو سه سال پ -
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 به سمتشان برگشت ندا

 !؟یپدرتون چ -

 دیکش یآه کمند

 کال از هم دور شدن. هویبعد  یلو شدیاوال رابطشون داشت خوب م -

 گفت:  ینشست و با مهربان شانیروروبه

عات اطال یسر هی دیشما با یدخترا، ول کنمیکه بتونم م یمن هر کار ن،ینگرانش یلیحتما خ -

 باهاش رفتار کنم؟! یتا بدونم چطور نیبد شیهم از زندگ گهید

 پرسشگر نگاهش کرد آتوسا

 ؟یچه اطالعات -

و  صحبتا نیز او ا هیداره، رابطه ش با مادرش و خواهرش چطور ییکه چه دوستا نیمثال ا-

 مهمتر از همش...

 ؟یچ-

 رابطه داشته؟ یتا حاال با پسر-

رفته  شیا په نیاز ا شتریکه آروشا ب گفتیدوخت، چطور م نیبا خجالت نگاهش را به زم آتوسا

 است؟!

 آتوسا جواب داد یبه جا کمند

 متأسفانه آره. -

 زد  یو به آتوسا لبخند دیکش یقینفس عم ندا

 ! دمیهم د نایخجالت بکشه، مشکالت بدتر ا دینبا چکسیه زمیعز-

د که بلن تیمسئولیاز آن پدر ب یبکشد، وگرنه بخار رونیمنجالب ب نیبتواند آروشا را از ا کاش

 .شودینم

*** 

 - ستادیپشت سرش ا عیکه ندا سر شدیدفتر رد م یاش انداخت و از جلوشانه یرا رو فشیک

 بزرگمهر!
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 گرد به سمت ندا برگشت یتعجب کرد مشاور با او چکار داشت؟! با چشمان آروشا

 بله خانم؟ -

 بته اگهوبم؟! الرو تو تابلوها بچس دیجد یپوسترا یبهم کمک کن یتونیدخترا رفتن تو م هیبق-

 !شه؟ینم رتید

 انه برود به خ رترید یاز خدا خواسته که کم آروشا

 کنم؟! کاریچ نیبله خانم فقط بگ-

 مهربان بودند بیعج چشمانش

 .اریبا سوزنا رو ب زیم یرو یرو بذار تو دفتر و اون پوسترا فتیک -

 چشم.-

 یروبهفت روربه دنبال ندا  ازشیکاناپه گذاشت و بعد از برداشتن وسائل مورد ن یرا رو فشیک

 .ستادندیتابلو ا

 !میبزن نجایرو ا نایخب ا-

 باش.-

 را با دقت نگاه کرد و متن عنوانش را خواند یپوستر ندا

 ه؟یچ نینظرت در مورد ا دیحل کن گرانیمشکالتتان را با مشورت با د -

 ی! کمبا من صحبت کن؟ ایکه ب فهماندیبه او م میمستق ریمکث کرد االن داشت غ آروشا

 در لحنش به خرج داد طنتیش

 اسمم باهوشه؟! یمعن نیدونستیخانم م -

 مشغول کارش شد که ندا هم لبخند زد دوباره

 پس نشونم بده. یاگر باهوش -

 ؟یچطور-

 گفت:  یدستش را دور شانه آروشا حلقه کرد و با لحن شاد ندا

امش با آر یگزند هیتا به دخترا کمک کنم تا  رستانیدب نیدختر خوب، من اومدم تو ا نیبب -

 تو نه چرا؟ یاومدن با من صحبت کردن ول رشونشتیداشته باشن تا االن نصف ب
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 کامل به سمتش برگشت و دست به کمر زد آروشا

 ود! ب ارستانمینبود ت رستانیشما اسمش دب شیپ انیب نجایا یخب اگه قرار بود تمام دخترا -

 ! س؟وونهیواسه من بگه د شیزندگ یهایاز سخت ادیکه ب یهرکس یعنی-

 داد اشینیب به ینیشد چ دهیبار زبان دراز آروشا چ نیاول یداشت که بدهد برا یچه پاسخ گرید

 دارم؟!  میتو زندگ یاصال از کجا معلوم که من سخت -

 دن!کر فیعرتواسم  توینگرانتن که اومدن زندگ یلیخ نجایا یبدون چند تا از دخترا زمیعز-

 کند؟!  فیتعر یابهیغر یرا برا اشیبه خودش جرأت داده بود زندگ یشد، چه کس یعصب

 اخم نگاهش کرد با

 پررو شدن! یلی! خ؟یکرد یغلط نیهمچ یک -

 مهربان گفت:  یآروشا را گرفت و با لحن فیظر دستان

و  یل کندرد و د یبا کس یباشه هر وقت که خواست ادتی یول یاسمشونو بدون ستیالزم ن -

 هستم. شهینبود من هم یکس

 ها؟بهیاش را نداشتند چه برسد به غرحوصله گریاش هم دخانواده ،یزد، بلند و عصب قهقهه

 گفت:  دهیبر دهیبر

 اونوقت شما...؟  میمثل پدر و دختر حرف بزن ادیخانم... خانم بابامم نم -

اطر خبه  دیا! شکرد؟ی! مگر دل نداشت که پوالد انقدر با او سرد رفتار مد؟یرا بگو نینداشت ا حق

 .رودیم یاحساسیکه به سمت ب یشده است دختر یدختر نیاالن چن شیهایمحبت یب

*** 

با  رفت،یم دیرسیکه به آرامش م ییآپارتمان باال رفت داشت به جا یهاتند از پله یها قدم با

 خاص زنگ در را فشرد. یذوق

 به خودش گرفت و در را باز کرد یشاد یهم متقابال چهره الیدان

 .ایاومد ریخوشگل من دبه به-

 را در آورد شیهاکنارش زد و کفش آروشا

 .بذارم نرویونه بخسرهم کردم تا اجازه دادن پامو از  ییچه دروغا یدونیبالخره که اومدم، نم -
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اش چهره شناختن و دنیکه با د ستادیآمد آروشا صاف ا رونیب ریباز شد و ام ییروواحد روبه در

شد و  نشینگسمتوجه نگاه  ریبود، دوست آرشام! ام دهید ییکذا یوحشت کرد او را در آن مهمان

  است؟! بوده الیبا دان یعنی! کرد؟یچه م نجایبا تعجب به عقب برگشت که ماتش برد او ا

 به آروشا نگاه کرد یدر را بست و با کنجکاو الیدان

  ن؟یشناسیرو م گهیهم د -

 ترس نگاهش کرد با

ه، ام نرسونخدا کنه به گوش آرش یوا دمش،ید میدوست آرشامه اون شب تو مهمون نیآره، ا -

 ! یکف دست آقا جونم وا ذارتشیاون پسره با من لج کرده بعد م

! د؟شیش مبر سر یچه خاک دندیفهمیکاناپه انداخت اگر م یرا در آورد و رو شیو مانتو شال

ند بر کرده بود خیشده بود و سر انگشتانش  یعصب شد،یسهراب کشته محتما به دست خوده 

 گفت:  ییرسا یو با صدا دیکاناپه دراز کش یرو

 ؟یدوست آرشام در ارتباط نیبا ا گمیم -

 از آشپزخانه گفت:  الیدان

 ؟ینه، واسه چ -

 کن. یرو ماسمال هیزنگ بزن قض یبابا گفتم اگه شمارشو دار یچیه-

 گذاشت زیم یرا رو ینیکاناپه نشست و س یرفت بررو ییرایها به پذقهوه ینیس با

 ینیهم یکیما  یکیهم تازه اومده، فقط دوتا واحدش پره  اروی نیآپارتمانو تازه ساختن ا نیا-

 .یگیکه م

 نگاهش کرد ثانهیخب آروشا

 ! ا؟یک یعنیمنظورت از ما  -

 ردچشمانش را نگاه ک انهیشد و موذ لیسمتش متما به

 من و تو خانم خوشگله. -

 دیو خند دیاش را بـ ـوسگونه آروشا

 !یعاشقتم دان -
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 سرما! نیتو ا چسبهیپاشو قهوه رو بخور که داغش م شتریمن ب-

 باش.-

نفسش  است، دهیتاپ پوش کیانگار تازه متوجه شد که آروشا فقط  الینشست که دان شیسرجا

گر م ینشود ول رهیبه او خ ادیز کردیم یسع د،یخاریکشدار شده بود، تن آروشا هم م

 امشب یبرا دیشنیرا م شیکه خودش هم صدا یجور رفت،ی! ضربان قلبش باالتر متوانست؟یم

 گذاشت. زیم یآماده نبود، گرمش شد و فنجان قهوه را رو زیچ چیه

 گفت:  یگوشیو با لحن باز دیخند آروشا

 !چسبه؟یقهوه داغش م گفتیبود م یبفرما ک -

ور ط نیا بلند شد و به اتاقش رفت، چطور چند ساعت آروشا را شیاز جا جان،یاما ب دیخند

رط آنکه به ش دیکش یقیو با چشمان بسته نفس عم ستادیپنجره ا یرو! روبهکرد؟یتحمل م

 ندهد. شانیدست هردو یامشب کار

 و با شک به پشت سرش نگاه کرد ستادیدر درگاه ا آروشا

 ال؟یدان -

 به سمتش برگشت یسخت به

 جان دلم؟ -

 ستادیا شیرورفت و رو به  جلوتر

 !ایهست یجور هی؟یناراحت یزیاز چ-

 شد گوشیلحنش باز بازهم

 بـ ـغل و ماچ حله؟! هی -

 رودیم یهدارد به تبا دانستیکاش م د،یاش را بـ ـوسبار گونه نیشد و چند زانیگردن او آو از

 بود. امدهین الیکاش امروز به خانه دان

 از او جدا شد یسخت به

 .گهید میبر -

*** 
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 آرشام باور کن. دمشیخودم د یبا چشما گمیدارم م-

 مبهوت نگاهش کرد. ریو بلند قهقهه زد که ام یعصب

 !یخواهرت رفته خونه خال گمیلندهور؟! دارم م یخندیم یبه چ-

 چشمانش را گرفت و با خنده گفت:  اشک

 بشه؟! یباشم که چ من ستیباباش به فکرش ن یوقت -

 .یکنیاگه حرفمو باور نم نیخودت بب میبر میبخدا پاش سیحالت خوب ن-

آرام و  یت، با صدانشس نیغمگ یکم به حالتو صورتش کم افتی انیرفته رفته پا اشخنده

 لب زد یناراحت

 . ستیوقته خودش ن یلیآروشا خ کنم،یباور م -

 گفت:  قیعم یبلند شد و همراه با آه اشیادار یصندل یرو از

 تنگ شده. یقبل یآروشا یدلم برا کنمیمنم حس م یحت گهید -

 زد یعصب پوزخند

نجا الم از اوس! مطمئن باش اگه امروز ؟یکنیواقعا؟! پس پاشو برو دنبالش چرا دست دست م -

 رهیگیاباتو متو و ب قهیخدا  ایبدبختا اون دن کنه،یخفتش م ییجا هیبره بالخره پسره  رونیب

 .یسرت برادر بزرگتر ریچرا حواستون بهش نبوده خ گهیم

 ! کرد؟یم یرنجات آن دختر فک یآورده بود که برا ریمگر آرشام غرورش را از سر گردنه گ اما

*** 

 گذاشت الیشانه دان یرا رو سرش

 . رونیب امیاگه اجازه دادن ب نمتینب یطور نیفردا ا ،یپکر بود یلیامروز خ -

 هم گذاشت یرا آرام رو شیپلکها

 چشم. -

 زد یچشمک

 !یفعال با -

 خدافظ!-
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 . دزیمشکوک م یلیامشب خ الیرفت، رفتار دان نییها پاکنان از پله زیو خ جست

 دیو چشمانش را مال دیکش یسقوط کرد پوف نیزم یدر را بست و بر رو الیدان

 اوف دختر!  -

 اوردهیش نسر ییبال الیآروشا را دوست داشته است که دان یلیطاقت آورده بود؟! خدا خ چطور

 کندیهم م کلک آروشا را یاما آخر چه؟ روز کرد،یخودش را کنترل م یبود هرچه بود به سخت

 . رفتیم یگریو دنبال د

نور  بود و کیتار مهیروشن شدند، هوا ن شیروروبه نیماش یآپارتمان را بست که چراغها درب

 . کردیم تیرا اذچراغها چشمانش 

 خاموش کن بابا کور شدم عه! -

 به راننده نگاه کرد.  زیر یخاموش شدند و آروشا با چشمان چراغها

 دیخند راننده

 ! یوقته کور یلیخ -

 ! راد؟یه-

 بدرقه برسام! میبر دیسوارشو که با اینه پس عمم، ب-

 دش نیشو سوار ما دیافتاد که امشب برسام پرواز داشت با کف دست به سرش کوب ادشی تازه

 .میبر ریاوه گازشو بگ -

*** 

 زد یاچند ضربه شیبرسام جدا شد و به بازو از

 یموفق باش -

 نگاهش کرد  زیتشکرآم

 ممنون داداش. -

 ت: را باال داد و دست به کمر گف شیابرو یتا کیرفت که آروشا بود  ینفر بعد سراغ

 فراموش نشه! یسوغات یهر وقت برگشت -

 کرد یاهم تک خنده برسام
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 . زهیبغلم خاله ر ایب -

 را حس کرد یواقع تیبرسام امن یبازوها انیو م دیخند آروشا

 خر. یبر شهیدلم برات تنگ م-

 گوشش زمزمه کرد کنار

 ،میت دارما دوست یستیبد رو بذار کنار بدون اگه واسه بابا مهم ن یکارا کنمیآروشا خواهش م -

 باش. یدختر خوب اد،ینکن، نذار اشک به چشم خاله تمنا ب دمونینا ام

 دیکوب نیزم یرا رو شیها پابچه نیاو جدا شد و ع از

 ها!  رهیبرو پروازت م ایشاعرانه، ب پیریتو ت یباز زد -

 !سپردیآروشا را به دست خدا م دیو با رفتیم دیبا یبود دل کندن از خانواده ول سخت

اش انهش یمحکم رو یو دست دیملتمس انداخت که منظورش را متوجه شد خند ینگاه النیم به

 زد

 کارت تمرکز کن! یتو فقط رو کنم،یجفت چشمام ازش مراقبت م نیع -

  شدیماحت ر الشیکرده بود خ یآروشا برادر یاز خودشان برا شتریکه ب النیبا وجود م حداقل

*** 

 اتاق را پر کرد غشیج

 ؟! پاشو تو اتاق من نذاره ی! آخه چند بار بگم کس؟یتو باز به لباسام دست زد -

 کرد ظیغل یاخم وشاین

 !ادشیکه ب یتو رو کنترل کنم تا وقت دیمن با ستشیچرا؟! مامان ن -

 غیه جگون نیچه شده بود که آروشا ا یعنی د،یشن نییبحثشان را از طبقه پا یصدا النیم

 کرد کمرنگ یخودش را به درگاه اتاق رساند و اخم عیسر یها ! با وحشت و قدمد؟یکشیم

 رو سرتون. نیچتونه شما؟ کل عمارتو گذاشت -

 گفت:  ینسبتا بلند یافتاد و با صدا هیبه گر آروشا

 خودشه. ری؟! تقصتو اتاقم ادیبهش نگفتم بدون اجازه ن شیمگه من چند روز پ -
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انش دست !!!ادیز یلیمشکل شده بود، خ شیبرا یداد زندگ هینشست و به تختش تک نیزم یبررو

 گذاشت. شانیحلقه کرد و سرش را رو شیرا دور زانوها

 نگاهش کرد وشاین

 !یدرست جوابمو بد دیپس با دمیمن ازت سؤال پرس -

 چشمش گرفت یرا جلو یتنه مجلس میرفت و آن ن النیم سمت

 یکالاش میودودمون بخ! اگه خونه م؟یلباسا براش گرفت نیاز ا یما ک نیبب نوی! االنیم نیبب نویا -

 ! پوشتش؟یپس کجا م تونهیکه نم نجایا یبپوشه ول ناینداشت از ا

 فرستاد و به لباس اشاره کرد رونینفسش را با پوف ب النیم

و تمن اگه  زهیتو اتاقش بپوشه عز دتشیخر دیعمو پوالد؟ خب شا یلنگه یتو هم شد وشاین -

د چن نیاتو  نیآروشا هم داره، چرا همتون باهاش در افتاد یدار یخاص میحر هیواسه خودت 

 روز؟! 

 دایدکه ج ییهایمهمان یفقط برا پوشد،یاتاق خودش نم یرا برا نیا دانستیآروشا خوب م اما

ا ر دشیدج یرفتارها النیماتش برد، خوب بود که خود م وشای! ندیپوشیم شدیبه آن دعوت م

 . دیدیم

تار د با رفعلوم بوانداخت، م وشایبا غضب به ن یآروشا زانو زد نگاه یروکنارش رد شد و روبه از

 .شودیخانه آروشا هم لجبازتر م نیا یاعضا دیجد

 گفت:  یرا دور آروشا حصار کرد و با مهربان دستانش

ن که مکرده،  کاریچ دیهم فهم وشایبسه، ن رمیمیبشه من م سیکوچولوم خ یآبج یچشما -

 هوم؟!  یهست یتو دختر خوب دونمیم

 بار به چشمانش نگاه کرد بغض یبا نگاه آروشا

 ! ؟یتو بهم اعتماد دار یعنی یعنی -

 دیاش را کشکرد و گونه یکمرنگ اخم

 آب به دست و صورتت بزن. هیصد البته برو  -
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 ییوچولوک گریزد، باز یپوزخند وشایانداخت که ن النیآروشا دوباره خودش را در آغـ ـوش م اما

شتن از برگ ریدکه به خاطر  دیفهمیم النیم دی! نباالنیهمه رو شده بود جز م یبود، دستش برا

 ندیبب یوبختر خدنبود که او را  یکس گریخانه و رابطه با پسر از پوالد کتک خورده بود وگرنه د

*** 

 گرفت انیاز قل یکاناپه نشسته بودند سهراب کام یو سهراب بررو پوالد

 برسام باهاتون تماس گرفت؟ -

 را به لپ تاب دوخت نگاهش

 بله سالم رسوند! -

 سالمت باشه.-

که  گرفتیر مداشت، البته اگر آروشا را فاکتو یموفق یهانوه نیخوش شانس بود که چن یلیخ

 .شدیهر روز بدتر م

هم  یرا بر رو شیهاندندا دنشیپوالد با د دیدراز کش شانیروکاناپه روبه یبر رو ییبا پررو آروشا

 اشیتکه شـ ـرابتکه ینفرت داشت، مخصوصا موها شیاز ب شتریب دشیجد یچهره نیاز ا دیساب

 ردمه کو زمز به سر وضع آروشا انداخت ی! سهراب نگاهکردیبدکاره م یکه او را مانند دخترها

 استغفرا... .  -

 نیا خواستیم یدر حال انفجار بودند پس ک شیهادستان مشت شده پوالد نگاه کرد که رگ به

 را آزاد کند و آروشا را نجات دهد؟!  اشیانفجار درون

 آمدند . ییرایو آتوسا هم به پذ آرشام

 اون مغز پوکتو باز کن! خیفقط  یهمه فرموال رو حفظ یکن نیتمر شتریب-

 پوالد نشست و اخم کرد یپا یبررو آتوسا

 .کنهیم تمیبابا! داداش اذ -

 شد رهیزد از لحن لوس حرف زدنش پوالد! با جذبه به آرشام خ یپوزخند آروشا

 .یذاریمن م زینشنوم باز سر به سر دختر عز -

 را باال داد شیابرو یتا کی آرشام
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 دخترت.. نمیشما ا نیبفرما، ا -

اما کامال  بود، رهیخ یویو به ت دادیرا تکان م شیپا یعصب یبه آروشا انداخت که با حالت ینگاه

 آنهاست. یمشخص بود که حواسش پ

 شد رهیپوالد حلقه کرد و به صفحه لپ تابش خ یدستش را دور شانه آتوسا

 بابا؟ یخونیشما هم درس م -

 دیخند سهراب

 باشه. شرفتیدر حال پ دیبا شهیز گهواره تا گور دانش بجو، انسان هم -

ه ببودند  ده ریاش خبر نداشتند که همه زهفته نیبه فکر فرو رفت، حتما آنها از نمرات ا آروشا

به  نشیالدگفته بود که و کشانیزیف ریآمد که دب ادشیپسرفت کرده بود ناگهان  شرفتیپ یجا

 نشست شیو نگران سرجا عیبروند سر دنشید

 !!! یوا -

با ترس سرش  افتاده، یزیچه چ ادیکه  دیو آرشام با تعجب نگاهش کردند، اما آتوسا فهم سهراب

 حساس است. یلیدرس خ یاو رو گفت،یبه پوالد م دیانداخت، نبا نییرا پا

 باال رفت گفت:  یبا ابروها سهراب

 بابا جان با آرامش!  -

 دیبر سرش کوب یدست دو

 تو بده.مرهنآشغال! بگو تو  نه،یبب کمویزیف ریدب ادیب تونیکی دیآقاجون بدبخت شدم با -

 ! د؟یدیمگر آروشا م ینزند ول یپوالد حرف یتا جلو کردیبا چشم و ابرو اشاره م آتوسا

 کرد یاخم سهراب

 چرا؟ گهید -

 شد؟ یچ کمیزیآقاجون گفتم نمره ف-

 نه! -

 نمره، تک ماده! ۲۰شدم از  ۹/۵-

 گفت: سهراب باال رفت و با بهت  یابروها
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 چند؟ -

 و دیکوب ر سرش! آتوسا بد؟یگویکه حاال با افتخار هم م ینمره افتضاح نیماتش برد به ا آرشام

ستکان او دستانش دور  زدیم یبه سرخ اشیپوالد را نگاه کرد، چشمان خاکستر یچشم ریز

 گفت:  یمشت شده بود، هر لحظه ممکن بود استکان بشکند با ترس و نگران

 ... بابا دس -

س ح یدرد دستان پوالد پر از خون شد، اما یاهیتمام شد بود و استکان شکست در ثان اما

 د. شده بود سهراب هنوز در بهت حرف آروشا بو رهیخ دهیترس یفقط به آروشا کردینم

 رو کرد به آتوس آرشام

 بدو! اریها رو بجعبه کمک -

لند ب شیاجچشمان پوالد را نداشت، با خشم از  در خودش جمع شد، جرأت نگاه کردن به آروشا

و با  ش گرفتکند از ترس! فکش را در چنگ هیگر خواستیشد و آرشام را کنار زد، آروشا دلش م

 آرام گفت:  یول یعصب یلحن

 .یبر ینه دنبال کثافتکار یدرس بخون کنمیهمه پول خرجت م نیا -

 بار سهراب با خشم گفت:  نیرا نثار صورت دخترکش کرد که ا نشیخون یلیس

 ه!تو گوش بچ یبزن یتو بلند ش نمیبینم یازین نجامیمن بزرگتر ا یپوالد! وقت -

 یدختر ب نیا یبرا سوختیدلش م یکم دیبود، شا رهیاش خشده یفقط به صورت خون آرشام

 آروشا را تکان داد یپناه. پوالد رو کرد به سهراب و بازو

 !کنم کارشیچ دونمی! اگه ماله منه خودم می! خودت گفترتهیغیمارمولک دختر منه ب نیا -

 دیکش ادیشد و فر رهیخ انیبه دخترک گر دوباره

 گمشو برو تو اتاقت جلو چشمم نباش که حوصلتو ندارم! -

پشت در  سوخت،یبود که دلش به حال خودش م دهیرس ییبغض پا به فرار گذاشت، به جا با

 ینرود، چرا کس رونیب اشهیگر یش گذاشت تا صدادهان یاتاقش نشست و دستش را رو

چه؟!  یبه کس گذاشتیاصال درسش را کنار م خواست،یم یبفهمد که او فقط آزاد خواستینم

حداقل آن موقع  شیفرق کرده بود، با چند هفته پ یلیخ ستادیا نهیآ یروبلند شد و روبه
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و کدر مانند خودش، حتما مشکل از خودش بود که پدرش  اهیزالل بودند اما االن س شیهااشک

 یپوالد که بررو یانگشتان خون یاش را نداشت، دستش را جاو حوصله زدیهم او را پس م

به محبت از جانبش دارد؟! با  ازیاو فقط ن دیفهمی! چرا پوالد نمدیمانده بود کش یصورتش برجا

 .یعصب یغیا جهمراه ب دیکش زیم یوسائل رو ریحرص دستش را ز

 زد ادیخواست باال برود اما پوالد با خشم فر انیگر یبانو گل

 به درک.  رهیبکنه، اصال بم خوادیم یبذار هر غلط -

 شده بود؟!  این طورکجا رفته بود؟! چرا رابطه خوبشان  احساس

 شده دخترم. یچند وقت عصب نیا اورده،یسر خودش ن ییپسرم! نکن بذار برم تا بال-

 بود! کاندهاتاقش را ش لیطرف پوالد و آن طرف آروشا که تمام وسا نیاز ا کرد،یگوش نم اما

 نیا از دنیبا درد کش دیشا د،یپوست ساعد دستش کش یشکسته را برداشت و رو نهیاز آ یاتکه

 همان شود! یتا خون دیساعدش کش ینوک انگشتش را رو کردیدرد روحش را فراموش م ق،یطر

 رنگ اتاق نوشت یصورت وارید یبا خونش بر رو ختیریطور که اشک م

 «متنفرم پوالد ازت»

*** 

 گفت:  یو عصب ستادیپشت سر پوالد ا النیم

 نیشما که ا ده،یبه حرفات گوش م یباهاش با آرامش حرف بزن یاگه بر ،ینیبیعمو ضررشو م -

فتو اگه حر و بگو نکن!رو سر آروشا بکش  کمیدست کوچ هی یکنیهمه ماچ و فالن نثار آتوسا م

 گوش نکرد.

 نگاه کرد و با حرص گفت:  النیاز ماه تابان گرفت و برگشت به م چشم

 کنم؟! کاریباهاش چ یبهم بگ یبخوا یباقال یکم مونده تو -

آروشا برسد، از بالکن  ادیخدا به فر کرد،یفرستاد، حرفش را قبول نم رونینفسش را ب النیم

کفشش له کرد و  ریرا ز گارشی! پوالد سخواهدیفردا خدا چه م ندیرفت تا بخوابد و بب رونیب

 یشده بود، حت هوشیب آمدیاز اتاق آروشا نم ییصدا گریشش ساعت شده بود که د د،یکش یپوف

سر ساعت  دیافتاد، مگر نبا شیهاقرص ادی یاو شامش را بخورد، لحظه دیایب رونیب نداداجازه 
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 شیهاواقعا ترکشان کند، نفس نکهینه ا یبهتر است ول ردید بم! گفت بوکرد؟یآنها را مصرف م

که معلوم نبود تا االن  ییکوتاه و با وحشت شده بود بله پوالد هم وحشت کرد به خاطر آروشا

 نه؟!  ایاست  ندهزنده ما

نش دستا برداشت یسر خال یآب وانیبه آشپرخانه رفت و ورق قرصش را با ل عیسر یها قدم با

 چرا در کرده است، واقعا رید گفتیبه او م یو گرمش شده بود، انگار که حس دندیلرزیم

 آروشا هم وجود دارد؟!  آمدیم ادشی یبهران یهالحظه

 ندقفل در را باز ک دادیدر آورد، لرزش دستش اجازه نم بشیرا از ج دیعجله کل با

 شد یعصب

 .یباز شو عوض -

بود و خودش  ختهیجا بهم رآروشا را جست و جو کرد همه جانیباز شد که چشمش جسم ب در

 کردیبود و دردمندانه زمزمه م دهیدراز کش ینیمانند جن نیزم یهم بررو

 .یآب، تشنمه پوب یپوب -

 خیمو بر تنش س شود،یسوز دارش حس کرد روحش دارد از تنش جدا م یهازمزمه دنیشن با

 ا فشردررا در آغـ ـوش گرفت و انگشتان سردش شد هول کرد و کنار آروشا نشست، تن سردش 

 .کردیم تیریرا مد زیکه همه چ یچکار کند آن هم پوالد دیفهمینم

  ؟یپوب-

 دیرا بـ ـوس اشیشانیگرفت و پ بغضش

 جان؟ جانم؟!  -

 و سوزش یخشک را خورد که یاکرد با زحمت جرعه کینزد اشدهیخشک یهاآب را به لب وانیل

 اش شد.باعث سرفه شیگلو

 دیپوالد به سر خودش کوب د،یفهمینم زیچ چیبود و ه یداریخواب و ب در

 !؟یکنیخدا لعنتت کنه آشغال، چقدر غلط م -

 مانیشپانجام دهد که بعدش  ییبه خودش فشرد چرا عادت کرده بود کارها شتریرا ب آروشا

 سر آروشا گذاشت یاش را روشود؟! چانه
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 زود بخور و بخواب. ییباباقرصات، پاشو  -

  ستادیافتاد که از تکان دادن خودش ا وارید یرو یبه نوشته خون چشمش

 «متنفرم پوالد ازت»

 که نیا شده بود، چه بدتر از نیاوج گرفت و بعد کند شد، سرش سنگ یاقلبش لحظه ضربان

 خودش؟! یدخترکش از او متنفر است؟! چه کرده بود با زندگ

تاد تش افزخم نشده بود چشمش به ساعد دس یبود ول یش را نگاه کرد، خونبهت نوک انگشت با

نفجار اپوستش خشک شده بودند قلبش در حال  یهاپوستش که کناره یرو قیعم یهازخم

ش ود و نگاهبکوتاهش کل اتاق را پر کرده  یهانفس یبا خودش؟! صدا کردیبود، آروشا چه م

ز دور دستانش ا کردندیپرواز م الشیدر خ لیر چرا و دلبود، هزار جو دهها قفل ش آن زخم یرو

 یاقعووالد پشد، نبود خودش چه؟!  رهیواقعا آروشا بود؟! به صورتش خ نیتن آروشا شل شدند ا

 رها نیمز یبررو و آروشا را ستادیا شیسرجا د،ییهم سا یرا رو شیهابود؟! نبود! با خشم دندان

ز با ماند،یم الیخیهمان پدر ب دیپس با اشیو زندگ ایعوض شده بود! کل دن زیکرد همه چ

 !ست؟یندخترش  گریآروشا د کردینفرت از آروشا تمام وجودش را در بر گرفت چرا باور نم

ر جواب آن هشت سال است؟! اول که با پس نیکرده بود ا یپدر شیحداقل هشت سال برا

 را عوض کرد. اشیدوست شد و بعد هم سبک زندگ

  زدندیدر ذهنش موج م نایم یحرفها

ه هت گفتبهمه رو برده، پوالد جان  یبذار تو درد خودش بسوزه، بفهمه دخترش امشب آبرو »

 «آبرویمادرشه خائن و ب هیبودم؟آروشا کامال شب

اده د حیترج ه تودوستتو ب نیکرده! تمنا! عشقت بهتر انتیدوتا دختر به تو خـ ـ نیمادر ا پوالد»

 «ارکن یذارو غرورتو ب یانقدر احمق باش کردمی! فکر نم؟یسوزونیدل ماونوقت واسه دختراش 

 دیچیدر گوش خودش پ اشیعصب یصدا

 ! یمثل اون مادرت نمک به حروم یهه! کامال نشون داد -
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اشت مگر ارزش د داد،یدخترک جان م نیا یافتاد که داشت برا شیپ قهیبه چند دق ادشی

 ختراند نیا یجا د،یفروشیبد م یکارها نیرا به ا کانشیکه محبت نزد ی! کس؟یدختر نیچن

 است.  ابانیفقط در خ

 خواستیم یانبود؟! چرا لحظه داری! چرا پاماند؟یزنده م یااش فقط لحظهاحساسات پدرانه چرا

 ندارد؟!  یتیاهم شیکه برا گفتیجانش را نجات دهد اما حاال م

 همه!  بانو و همه و، گلتمنا، سهراب، آروشا انش،یاطراف یکرده بودند، همه اشوانهینبود؟ د وانهید

 گفتیرفت و در را قفل کرد، در دلش م رونیاز اتاق ب تیعصبان با

 به تو چه؟!  رهیبذار بم سیدخترت ن گهید نیپوالد؟ بفهم ا یمگه خر شد -

اما هنوز هم  گذشتیروز از آن شب م کیچشمش گرفت  یاش را جلوشده یچیباند پ دست

 یرو که با خونش بر دانستیفقط م آمدینم ادشی زیچ چیه کرد،یدستش درد م یها زخم

مع جکمش را در ش شیبود! زانوها مارستانیچشمش را باز کرد در ب ینوشت و وقت یزیچ وارید

، باز شد ستانماریبه ب شیپوالد پا یبه خاطر کارها گرید یبار رفت،کرد و بالشت را در دستش گ

 یانمردگ نبود، همه مانند یبرگشتن چکسیبود و نه پوالد، ه ینه او برگشتن گریشد د یعصب

 شده بود ! یشده بودند که روحشان در هفت آسمان زندان

 نشست شیزده شد و سرجاذوق دنشیاتاق باز شد و اتابک وارد شد آروشا با د در

 عمو! -

 یفت روگ یزیچو نه  دیدر آغـ ـوش گرفت، اما نه خندرا از هم باز کرد و اتابک او را  دستانش

 کمرنگ به آروشا نگاه کرد ینشست و با اخم یصندل

 ؟یبهتر -

 گفت یاذوق بچگانه با

 چقدر دلم برات تنگ شده بود!  یدونیاوهوم نم -

ود که ب ریو اما ذهنش درگ دادیگوش م شیفقط به حرفها شناختیدخترک را نم نیهم ا او

 ت آروشاند وقچ نیا یدرصد از کارها کینجات دهند، اگر تمنا  یآروشا را از گمراه دیچگونه با

 تا خودش حسابش را برسد آمدیو م گذاشتیکارش را کنار م شدیخبر دار م
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 کنجکاو نگاهش کرد آروشا

 ! ایام نزنخنده هی -

 و به آروشا چشم دوخت دیکش یقیعم نفس

 ی، منطقشده یوانر گهیبدون اون د یکارات باباتو برگردون نیبا ا یخوایآروشا بس کن، اگه م -

راب خ تویدگون زنا دیبه ام گهید خوام،یدخترامو نم گهیکه راه به راه م سیبابات ن نیفکر کن! ا

 نکن! 

در احمق انق یعنی! دهد؟یکارها را انجام م نیکه به خاطر پوالد دارد ا کردندیهمه فکر م چرا

شد  اق بازاز دختران همسن خودش عقب بماند. ناگهان در ات خواستیمبود؟! نه نبود، فقط ن

 زد و جلو رفت یعصب یپوزخند شیروصحنه روبه دنیپوالد با د

 وشا شد؟حاال نوبت آر یدیچیپیتمنا م یروز به پر و پا هی؟یندار یهه اتابک تو کار و زندگ -

 نبود که آروشا هم آنجا بود چشمانش گرد شد و روبه اتابک کرد حواسش

 ! گه؟یم یچ نیعمو ا -

 پوالد نگاه کرد و با پوزخند گفت:  به

 نه؟ یالبد بازم قرصاتو پشت و رو خورد -

 : آرام گفت یو با حرص ول ستادیا شیروگرفت اما اتابک روبه اشدهیناد پوالد

 و!دخترت چرت و پرت نگ یحداقل جلو -

اش ندهخ انیکه آروشا وحشت کرد، نکند باز به سرش زده؟! پوالد م دیو بلند خند یعصب پوالد

 گفت: 

 یوت نیا دمیمدارم اجازه  ینیبیدخترم باشه؟ اگه م ینامرد اجازه داد یدخترم؟! مگه تو -

 مادرش! نیس عوگرنه جاش وسط آشغاال تهیانسان یام بمونه فقط از روخونه

و د آوردچشم آروشا در دهان پوالد فرو یمشتش را جلو توانستیاتابک مشت بود، نم دستان

 که دست دیبزند و بگو ادیسر پوالد فر خواستیجمع شد، دلش م شیهاآروشا اشک درون چشم

 .توانستیخودت هستم اما نم یپرورده

*** 
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لباس من  هی م،یدر آورد یانقدر مسخره باز دیخر میرفت روزید سهیپا یلیمن خ یبابا-

 هم بابام! یکی اوردمیادا در م دمیپوشیم

ود بکرده  جز آروشا که چشمانش را در حدقه چرخاند اما در اصل بغض دندیدختران خند یهمه

 روز در ؟! آنطور بود اما االن نه چرا نیو کاسه چشمانش پر اشک شده بود، پوالد هم قبال هم

دش بجه حال است؟! شراره متو شدهیتمنا م چیپا پ یاتابک روزمنظورش چه بود که  مارستانیب

 اش حلقه کردرا دور شانه ستششد و د

 سرکالس؟ میبر -

داقل حالش را، ح کردیشراره هم درک نم یسرش را به باال فرستاد اما نگاهش نکرد حت آروشا

عجب تره با بلند شد که شرا شیاز جا اوردیبالها را سر خودش ب نیکه ا کردینم یکار دیوید

 نگاهش کرد

 آرو؟ -

 آرام گفت:  یلحن با

 تنها باشم. خوامیم -

 نیترنخندا او یروز کردند،یرفت، همه دختران با تعجب نگاهش م رونیمانند ب رهیدا پیاک از

 بود. پشانیدختر اک

 دیبا چشم و ابرو پرس سحر

 چشه؟ -

 گوشه لـ ـبش را باال فرستاد هنگامه

 ریگباهه بهش منگلش آخه از خداشم باشه با یبا اون بابا داره،یمخش پاره سنگ ورم نمیا -

 !دهینم

 دیخند مهرانا

 !دمیق محگفته باشم من به آروشا  ی! مخصوصا اون چشماش، وله؟یجذابش، منگل چ یبابا -

 فت: گکاناپه نشست و با بغض  یدفتر شد که ندا با تعجب سرش را باال آورد بررو وارد

 درد و دل؟ یایم -
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 برخواست شیهم مهربان شد و از جا ندا

 !زمیعز یهر وقت که بخوا -

 دیکش یقینشست و نفس عم شیروکاناپه روبه یرا بست و رو در

 که تو دلت مونده رو بگو! یهرچ -

روع انباشته شده بودند، از کجا ش شیشد دلش پر بود و حرفها رهیبه چشمانش خ آروشا

رف به ح یسرش گذاشت بعد از مکث ریو دستش را ز دیهمان کاناپه دراز کش ی! بر روکرد؟یم

 آمد

 دیکش دسر مامان دا سر و وضع افتضاح اومد خونه، هیبا  یچهار روز به تولدم مونده بود که پوب -

 یچیه از شاویمنو ن نه،یما رو بب گهید خوادیگفت، کل وسائلو شکست و گفت که نم راهیو بدب

ه اسم ب یکی عمو اتابک و میاون روز که خونه دوست مامانم بود میدونستیما ما میخبر نداشت

افتاد  یاقچه اتف روز اون میدی! تا االنم نفهممیاونجا باش دیخونمون و ما نبا ادیقراره ب نایم خاله

آتوسا  و به ناراحت بودم، غصه خوردم شهیهم یرو به اون رو شد، ول نیکه پوالد اخالقش از ا

 اما گردهیبرم یبمونم حتما پوب یاگه دختر خوب گفتمیکردم تا کالس چهارم همش م یحسود

! کردیبرگرده همون موقع که هشت سالم بود ولم نم خواستیروز شراره گفت که اگه م هی

 نیشم ابه من کرد ک یپوالد بد بود و مامانمو گول زد ازش متنفرم، اون کار گهید گفتیراست م

 ! هیابونیخ گنیمدختر بد که همه 

 زد یزهرخند

منو درک  فهمن،یام نمخانواده یول کنن،یمثل من بهروز فکر م یدخترا فهممیاما حاال م -

 ! کننینم

 دیخند یکم ندا

و اشه اگه تب ادتیاما  هیعیطب نیو ا کردمیفکرو م نیهمسن و سال تو بودم هم یمنم وقت -

 . زمیعز یاونا رو درک کن دیخانوادت درکت کنن توهم با یتوقع دار

 زد پوزخند

 اونا نره من خودمو محدود کنم؟!  یآبرو نکهیبه خاطر ا یعنی -
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 ننیبیم بیاونا چقدر آس یکه به خودت صدمه بزن یوقت یدرک کن دینبود تو با نینه منظورم ا-

 ؟یاز پدرت برام بگو تا بهت بگم با اون چکار کن شتریحاال ب

 ! یبیپدر؟ چه کلمه غر د،یخند یعصب

 سؤال. ریز رهیباباها م هیبق تیبابام؟! نگو که شخص-

 ؟یبا اون دار یخب تو چه مشکل-

! از اش؟یرحمیاز ب گفتیماند چه م رهیو زاللش خ اهیشد و به چشمان س نیغمگ

 ! اش؟یاحساسیب

 گفت:  یاز مکث بعد

اما  کنهیم ه و لوسشچرا انقدر با آتوسا خوب دونمینم ه؟یچ یدونیم سین گهیپوالد بابام بود، د -

که  آوردیادا در م یواسه کتک، بچه که بودم الک شهیم نیدستاش سنگ رسهیمن که م یبه پا

شه نارم باکدارم  ازین شهیاز هم شتریاما االن که ب کرد،یعوضش بـ ـغلم م یمنو بزنه ول خوادیم

سط و ادیحرفش که ب یها ولخوبه یلیخ زایچ نیا ی! براکنهیم یزندان ای زنهیفقط سرم داد م

 ماریب هید اومده، پوال شیمامان و پوالد پ نیب یچ دمیفهمیکاش م ستن،یدخترام ن نایا گهیم

بد  ردانق یربفهمم چطو تونمینم ام،یباهاش کنار ب تونمیاما نم گمیمنم م گنیهمه م هیروان

 شد؟! 

 دیکش یبغض آه با

 کنه،یگام من یمخصوصا وقت ترسم،یکه ازش م هیآدم عصب هیبود اما پوالد  یبابا آدم خوب -

ابا رو ب یبذار وقت گفتمیچند ساله نگاه مهربونشو رو خودم حس نکردم؟ بچه که بودم م یدونیم

ه ک ییابا آتوس یشهرباز یتو دمش،یتا مهربون شه بالخره د کنمیخودمو براش لوس م دمید

 ز هموناکنم  هیگر خواستیبودمش فقط دلم م دهیبعد از چندماه د شناختمش،ینم اناون زم

 فت کهگ ییزایچ هیکرد؟ منو به زور از خودش جدا کرد و  کاریسمتش اما اون چ دمیجا دو

 دوباره بشنوم! خوامینم

  دندیچیصداها باز هم در گوشش پ اما
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 دمیشک ینقاش ی! کل؟ینیبب ویمنو آبج یایدلم برات تنگ شده بود چرا نم یلی! خییبابا»

 «نشونت بدم بابا خوامیم

! ستمیبات نبه من نگو بابا بابا! من با یه گهید نیبب یکرد فیکنار! اه لباسامو کث گمشو»

 «! ؟یدیفهم

 الیکم دانا کمبود؟! چر پناهیفرود آمدند چرا انقدر ب شیهاگونه یزاللش بررو یاشکها قطره

  !رد؟یبگ احساسش به دخترش را یجلو توانستیپدر چقدر م کیر ! مگگرفت؟یپوالد را م یجا

 رد و دلبا او د توانستیحرفها بود، چطور م نیتر ادختر خراب نیا تیسکوت کرده بود، وضع ندا

کند  ا کمکش! انگار که خدا او را فرستاده بود تکرد؟یبغض م قهیبه دق قهیکه دق یکند وقت

 ر است ناگفته است مهمت یهاحرف دختر که دلش پر از نینجات ااش با آرشام به جهنم رابطه

*** 

 گرفت شانیمـ ـشـ ـروب را جلو جام

 مخصوصا تو آروشا! شه،یدخترا حالتون بهتر م نیزود باش -

 به بهروز انداخت ینگاه الیدان

 حاال. نیبش -

اند با نتو الینه آنقدر که دان یبلند بود ول کیموز یو مشغول صحبت با شراره شد، صدا نشست

 آروشا حرف بزند. 

 را گرفت و او را به خود فشرد شیبازو

 !یدیم یمنف یبه ما هم انرژ یبخند انقدر پکر باش کمیحداقل  -

 زد یشد و جام مـ ـشـ ـروب را در دستش گرفت و چشمک خم

 !کنهیحالتو خوب م بندمیشرط م -

 جام را گرفت و نگاهش کرد دیترد با

 واقعا؟ -

 اوهوم! -
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 گرید نیاش شد، اباعث مچاله شدن چهره اشیاز آن را مزه مزه کرد که همان مقدار تلخ یکم

 بود؟! یچه طعم

 دیخند الیدان

 ومده؟یخوشت ن -

 اس.بد مزه یلینه! خ-

 باره؟ نیاول-

 اوهوم.-

 .یکنیپس عادت م-

 دیستانه خندـ ـنامتعادل کنارشان نشست و م یبا حالت سحر

 ! م؟ی! مگه دار؟یمـ ـشـ ـروب بخور یخوای... آروشا! توهم مسالم آروش -

 کرد  یکند اخم یحرف را نزده بود که آروشا لجباز نیکاش ا د،یخند باز

 ! خوره؟یمگه فقط به درد تو م هیچ -

 فتستش گربا تعجب جام را از د الیدان اش،یدرون جام را خورد با تمام طعم تلخ عیما کل

 . یبخور ادیانقدر ز دیباره نبا نیاول یوقت -

 به آروشا نگاه کرد یبا نگران شراره

 ! م؟یست نشه بدبخت شـ ـم -

 آمده بود نییپا اشیاریگرفت! انگار که واقعا سطح هوش جهیسرگ

 را باز کرد ششین یبا سرخوش سحر

 ! ؟یخوایبازم م -

د لبخن دست خودش نبود مانند سحر شیکدام از کارها چیه گریبه که افتاده بود، د آروشا

 زد یضیعر

 خوش بگذرونم یکل خوامیآره امشب م -

را  خودش ریل تأثماندند انگار که الک رهیرا باال رفت که آن سه نفر با بهت به او خ یگرید جام

 گذاشته بود.
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  ببرتش خونه؟! رادیه یالکل از سرش نپره چه جور ر،یخب جلوشو بگ الی: دانبهروز

 دیرا گرفت و بلند شد بلند خند سحر دست

 ! میخوش بگذرون میبر ایپاشو سحر، ب -

 .میآرو بزن بر یچاکر آبج-

ه تش بردشراره هم چنان ما کردندیم یکوبیپا کیو همراه با موز ستادندیرقص ا ستیپ وسط

 بود، آروشا واقعا عوض شده بود!

 ! کنه؟یم کاریآروشا چ نیخدا ا یوا-

 دیخند الیدان

 ! رقصهیم یمن نگاش کن چه جورجون  -

 گفت:  دادیآروشا را قورت م کلیه زشیکه با چشمان ه یدرحال بهروز

 جان!  یبه اون کمر! ا دهیم یو تاب چیچه پ -

 زدیم حرف این طور شیبه او رفت، چقدر پررو بود که جلو یاشد و چشم غره یعصب شراره

 دیبه آروشا اشاره کرد و خند ایپو

 !رقصهیم یا! چه حرفهتوییدختر دا رادیعه! ه -

باه کند اشتند که اشاره کرده بود نگاه کرد چندبار پلک ز ایکه پو ییگرد به جا یبا چشمان رادیه

 ! بود؟یدختر آن پوالد مغرور م دیدخترک با نیا د،یدیاست اما درست م دهید

 رقص شد  ستیهم فشرد وارد پ یرا بررو شیهادندان

 هد؟! د ریبه او گ خواستیم نجایبود که ا یبه عقب برگشت چه کس شیبازو یدگیحس کش با

 با غضب نگاهش کرد رادیه

 .. مه آدم.ه نیجلو چشم ا یحاال هم که دار یاومد یول یمهمون نیبه ا ایاول که گفتم ن -

 کرد کینزد رادیسرش را به سر ه یلوندگ با

 ...پوالد هوووو الهیخیهمه شم ب الیخیامشبو ب خوامیداره آخه؟! م یچه اشکال -

 یلیخروشا آ یرفتارها کردیالکل را حس م زیتند و ت یمبهوت ماند، بو رادیکه ه دیخند بلند

 بودند. بیعج

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

239 
 

 دیگرد پرس یچشمان با

 ! ؟یستـ ـتو م -

 شد زانیشانه آروشا گذاشت و آو یساعدش را رو سحر

 داداش؟! چرا نباشه؟!  هیخو چ -

ر جو نیر ادختر خاندان بزرگمهر د دندیفهمیچه؟! اگر م شناختشیم یاگر کس شدینم باورش

 آوردش رونیرقص ب ستیو از پ دیرا کش شی! بازوشد؟یچه م ندینشیالکل م یپا هایمهمان

 نگاه کرد رادیبه ه ظیغل یو با اخم ستادیا شیسرجا الیدان

 ؟یبه آروشا دار کاریچ گهید راد؟یچته ه -

را چه؟! دوست داشتنت نیا یدوسش دار یگیگفت: تو که م یپرتابش کرد و عصب الیسمت دان به

 واسه تن خودش ارزش قائل باشه؟!  یگیبهش نم

 آروشا را گرفت تا تعادلش را حفظ کند یزد و بازو پوزخند

 نیر از اپ نجایز! انگاه به دور و برت بندا هی؟یحرف بزن ایحاج نیع یخوایم یآخه تا ک رادیه -

 س. دخترا

 دیخند آروشا

 .میشخوش با هیبرو برو بذار منو بق ستین ایمهمون نیتو جات تو ا رادجانیه نیبب -

 ! گرفت؟یرا م شیجلو یچه کس کرد،یم یروادهیمشت شده بودند، آروشا ز دستانش

 رفت ایبه سمت پو یعصب یحالت با

 از همون یکی نمی! ا؟یتو چرا نگرانش ارزشهیآشغاله ب هی هیبق شیپ گهیکه د نیولش کن بابا! ا-

 امشبو خرابش نکن! ال،یخیب کنهیکه بعد از دو روز ولش م الهیدان یعروسکا

ه چ! به کرد؟یم چه دیخرد شود، او ذاتش پاک بود با یراحت نیبگذارد آروشا به ا توانستینم اما

 ! گفت؟یم یکس

 گفت:  یرا گرفت و با لحن کشدار الیدست دان آروشا

 ! م؟یبخور ییهوا هی رونیب میبر یایم زمیعز -

 تکان داد یهم سر او
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 .میباشه بر -

را از  دستانش دادیبه آروشا م یسرد حس خوب یرفتند و وارد باغ شدند هوا رونیدر سالن ب از

 دیکش یقیهم باز کرد و نفس عم

 ! ؟یهوا محشره، مگه نه دان نیاوه خداجون اووم ا -

 پشت سر دستانش را دور کمر او حلقه کرد و آرام گفت:  از

 خوبه مثل تو! یلیخ -

ردنش گدستانش را دور  شدند،یم دایکم پ الیمثل دان ییو به سمتش برگشت پسرها دیخند

 دیباال آمد، بلند خند شیانگشتان پا یحلقه کرد و رو

 گهیموالد که نبا اون پ مردمیمن حتما م یاگه تو نبود الیدوست دارم؟! دان یلیخ یدونیم -

 ! یمونیباهام م شهیداره، قول بده تا هم یبهم چه احساس

 زد یقیعم لبخند

 .شهیتا هم -

 ! شه؟یهم یشهیتا هم-

 ...شهیهم یشهیتا هم-

 د؟! عذاب وجدان دار کردیپوالد افتاد چرا حس م ادیشد بازهم  نیآروشا غمگ یچهره

*** 

 گفت:  ینسبتا بلند یشد و با صدا یعصب

ز امانم امکنم  یارنه اونقدر که ک یبدم ول یلیبهروز؟! آره من خ یفکر کرد یتو در مورد من چ -

 شه. مونیآوردنم پش ایبه دن

 دیخند یشود که بهروز دستش را گرفت و کم ادهیپ نیاز ماش خواست

 کجا؟ ن،یخب باشه قبول نکن بش یلیبابا چته؟ خ یا -

 دیکش رونیز دست بهروز برا با خشم ا دستش

 ! ؟یاوک میکنیجا کات م نیهم -
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هد؟! به او د یآورشرم شنهادیپ نیشد چطور جرأت کرده بود چن ادهیپ نیاز ماش عیسر یلیخ و

 دیختر نباآن د را گرفت الیدان یداشبرد برداشت و شماره یرا از رو لشیموبا تیبهروز با عصبان

 کردیغرورش را له م دینبا کردیکارا م نیا

 الو؟-

 ! ؟یاخونه الیدان-

 فرستاد  رونیحرص نفسش را ب با

 ! ه؟یطام، چه مرگته اعصابت خط خسالم بله خونه کیعل -

 شراره! -

 ؟یشراره چ-

 گفت:  کالفه

 !گمیم امیم -

سر  ست بهاو را د یحرکت کرد به چه حق الیدان یرا قطع کرد و با سرعت به سمت خانه تماس

 .آمدیراه م شیپا به پا دی! مگر دوست دخترش نبود؟! پس باکرد؟یم

*** 

 رفت ییرایگذاشت و به پذ یکفشش را در جا کفش یعصب یحالت با

 کاناپه انداخت  یداشت! شالش را در آورد و خودش را رو یروز بد چه

 مامان! من اومدم! -

 .یخوش اومد-

د گر یانو به عقب برگشت با چشم ستادیا شیبا وحشت سرجا دیوید یمردانه یصدا دنیشن با

 یکی یپزآش بندشیپ نیمرد با ا نیا کردیفکرش را م یک دیماند و ناگهان بلند خند رهیبه او خ

 است؟! رانیجراحان ا نیاز بهتر

 با اخم نگاهش کرد دیوید

 !؟یدید یجمع کن خودتو مگه چ -

 حرف بزند توانستیشکمش گذاشت و خم شد، از خنده نم یرا بر رو دستش
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 ! بند؟شی.. با پبا. ی... دکتر... تو دکت-

 غرغر کرد وارزمزمه

 مسخره. یدختره ومدهیمحبت بهش ن -

 خشک گفت:  یحالت با

 آشپرخونه شامتو بخور! ایب -

او  یشانه یا رور شیرد شد و مانتو دیویرا در آورد و از کنار د شیمانتو دیخندیطور که م همان

 گذاشت

 ! ؟یواسه من شام درست کن یاومد یاز شمال کند ینعی -

شه نق نیبا ا گفتیرا ناسزا م ایدر دلش فلور کردینگاه م شینداد و فقط به مانتو یجواب

 فرستاد  اشهیآشپزخانه را در ر ینشست و هوا زیم ی! بر روشیهادنیکش

 فسنجون؟!  ادیم یخوب ی! چه بویچه کرد نمیبب اریاوووووم بکش ب -

 را در آورد بندشیآشپزخانه شد و پ وارد

 آره. -

 ! دیوید یوا-

 تعجب به سمتش برگشت با

 هوم؟ -

 سگو هی یصدا خوادیبه مگر هیکه  مونهیم نی! مثل ا؟یات توجه کردلحجه نیبه ا ییخدا-

 کنه. دیتقل

و  دیمنظم چ یاسفره کرد؟یکاذبش را کم م ییپررو نیبه دخترک رفت، چطور ا یاغره چشم

 نشست. یصندل یخودش بررو

 .نیبش یصندل یرو-

 ! ؟یترم مامان چ راحت یطور نیا-

 شامشو زودتر خورد االنم خوابه.-

 شد نیصورتش غمگ حالت
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 شد؟  یچ شایاوهوم جواب آزما -

ل از که ممکن است مهرنوش تا قب گفتیم دیهم گذاشت، آخر با یکف دستانش را رو دیوید

 یبد یخبرها انگریزد سکوتش ب هیتک یصندل یو به پشت دیکش یترکشان کند! پوف دیسال جد

 آمد؟یسرش م ییشراره بود بغض کرد قلبش مچاله شد بعد از مهرنوش چه بال یبرا

 گفت:  یدار و آراملحن بغض با

 نه؟ رهیمامان م -

 ستادیا شیروروبه

نده ز یسر هی میکه رفت یوقت میبدون دیبا یول کنهینم یزودش فرق ای رید میریآره هممون م -

 !عتهیقانونه طب نیا شکنهیپشت سر ما دلشون م

 خدا!  شیپ رمین م! نه! منم همراه ماماشکنه؟یپشت سرم دلش م یاگه منم برم کس-

را  در سن کم مادرش چون خودش هم دیاش گرفت شابار از غصه خوردن شراره غصه نیاول یبرا

 دست شراره نشست  یاز دست داده بود ناخودآگاه دستش بررو

ه از نگا گاه کردن دیویبر سرش نازل شده بود با تعجب به د ایدن یهاکه تمام غم یهمان حالت در

وش و تاب خوردند، بدون مهرن چیبخشش متعجب شد اما باز سؤاالت در ذهنش پ نانیاطم

 کرد؟یدرد و دل م یک یبرا گرید ؟یچه کس شیپ کرد؟یم یگچگونه زند

شرد و ودش فبار... او را به خ نیاول یانداخت برا دیویشکست و خودش را در آغـ ـوش د بغضش

 فرو برد  شیدستش را درون موها

 خوب خب؟ یخاطره هیهممون بشه  یآخر برا یماها نیا میکن یکار هیحداقل  ایب-

 نیا کردیمبار حس  نیاول یکرد برا دییبود حرفش را تأ دیویشانه د یطور که سرش بررو همان

ما باز هم باشند ا دشیجد گاههیتک و بانیکنند قرار است پشت تیها قرار است از او حماشانه

 !گریسخت بود د شدیدلتنگ مهرنوش م

 «میدبر باد رفته بونبود همه  مانیدر زندگ اشینیلفظش سبک است اما اگر سنگ مادر»

*** 

 ام؟یچقدر باهاش راه ب دهیالمصب پا نم-
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 گفت:  انهیموذ الیدان

و  تو راه دم بهروزخودم به زانو در آور یاالن اونو جلو نیطور بود اما از هم نیآروشا هم هم -

 .یستیروششو بلد ن

 دیخند

اون  از کمی میرسینم یتجربه دار یدخترا کل نهیکه تو زم ییشما یما به گرد پا گهیآره د -

 بده خو... ادیکارتو به ما بدبختا هم  یفوت و فنا

 شد و با همان لحن گفت:  رهیخ شیروروبه به

 !یخوریکار نم نیوگرنه به درد ا یریبگ ادیخودت  دیتو با -

 ست ا دهیرا در موردشان فهم زیمتفاوت بوده و همه چ یخودش که انقدر با دخترها مثل

 خونتون مهمون دارم.جمع کن برو -

 ؟یک-

 زد شخندین

 آروشا. -

 دیخند

 در بسته! یدختر و پسر تنها تو فضا هینداره  تیاوه خب من بمونم خوب -

 بار اخم کرد نیا

 .یینجایتوهم ا نهیبب خوامیگمشو، نم گهیبسه د -

 خب بابا! یلیخ-

 برداشت و بلند شد  زیم یرا از رو چشییسو

 خدافظ. -

 ببند.درم پشت سرت -

 پررو!-

 یکیروشا امشب وقتش بود، تا حسابش را با آ دیبود که شن ییصدا نیبسته شدن در آخر یصدا

 را نابود کند  فشیکند، تا روح و جسم لط
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*** 

 ردرا در آو شیهارو شد داخل رفت و کفشخسته آروشا روبه یرا باز کرد که با چهره در

 سالم.  -

 زد لبخند

 احوال شما؟ سالم خانم خوشگله من، -

 کاناپه پرت کرد یو شالش را رو فیک

 بوده؟! نجایا یخوبم کس -

 نه چطوره؟-

 دیدراز کش یدسته کاناپه گذاشت و با خستگ یبررو شیمانتو

 !ادیآخه بو عطر م -

 مال خودمه.-

 زد و در دلش گفت:  یپوزخند

 !یدر بر یتونیاز چنگ من نم یدختر، ول یباهوش یلیخ -

 کاناپه یرروب الیکه دان دیخواب شیبود؟! به پهلو دهیآرام دخترک رس یزندگ انیپا گرید یعنی

وب خاش مثل قبل با همه بحث کرده بود کاش رابطه وشاینشست، امروز باز هم با ن اشیکنار

 هم که گشت؟اویتمنا برم یپس ک کردندیاو را تحمل م یشد همه داشتند جور نی! غمگشدیم

اش فرار کند از آن خانواده توانستیهم بدتر کاش م دیشا ماند،یطور م نیهم هیقض گشتیبرم

روقت هکه  یددغدغه بدون پوال یآرام و ب یزندگ کی ال،یبرود که فقط خودش بود و دان ییو جا

پوستش باز  یبررو شیموها یاش با حس نرم! چشمان بستهافتدیترس به جانش م نتشیبیم

نشسته  شییروروبه زیم یکه بر رو الینشست و به دان شیبا تعجب سر جا ود،ب الیشدند کار دان

د بدان را رشیتعب خواستیگنگ بودند هرچه بود دلش نم شیبود نگاه کرد، حس اعماق چشمها

پشت  را شینگاه بود؟! موها نیبه چشمان متعجب آروشا زد، چند وقت منتظر ا یلبخند الیدان

ده شخشک  شیگلو دیشد و عقب کش انشانیفاصله کم م جهمتوگوشش فرستاد که آروشا تازه 

 داشت به زحمت دهانش را باز کرد یخانه حس ناامن نیبار در ا نیبود، ا
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 !سیاالن وقتش ن -

 دستش گرفت و آرام گفت:  انیصورتش را م الیدان

 !زمیوقته منتظرم عز یلیوقتشه؟من خ یپس ک -

 شد. دهیلحنش ترس یباشد ول یکرد که جد یرا پس زد و سع دستش

 !گمیم یجد الیدان ستمیمن از اون دخترا ن-

 شد و مچ دستانش را گرفت یعصب

 .یمنو دنبال خودت کشوند یبسه هرچ گهیکوچولو د امیجد یلیمنم خ-

 برد ماتش

 ! دستمو ول کن.؟یگیم ی... چچ -

تر بود بغض اکپوالد هم وحشتن یهااش از خندهدستش را ول نکرد و بلند قهقهه زد خنده اما

 ! گرفتیرا م شیجلو یخانه آمد؟! کاش کس نیکرد، چرا به ا

 شد رهیآروشا خ سیبه چشمان خ ثانهیداد و خب انیاش پاخنده به

 !همه بهت لطف نکردم نیا یمن که الک یبا من باش دیبا یکن یآروشا تو هرکار -

 ه عمارتچه؟! چطور ب دیفهمیم یو کس کردیم یبود؟! اگر االن کار الیدان نیماتش برد ا شتریب

 !گشت؟یبرم

 بغض گفت:  با

 ... که من ؟!ک یخوای... مخیتو م الی... دانیدان -

 دیسرش را تکان داد و خند مشتاق

 .زمیآآآره عز -

 شد یعصب عیسر یلیخ

 زود باش. -

رد، ب را دا، سهرارا قبول کند او خانواده دارد دیگویهرچه م دیمچاله شد چه کند؟! نه نبا قلبش

 نبودند! نجایرا دارد اما آنها که ا النیم

*** 
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و  ساعت کیت کیت یو شکست ماتش برد، جز صدا نیزم یقهوه از دستش افتاد بررو فنجان

 نشسته بود  اشیشانیبر پ یقرار بود و عرق سرد یب دیشنینم یگرید زیضربان قلبش چ

 کردیس مح د،یایسرش ب ییقرار است بال دانستیدر راه است! م یاتفاق ناگوار گفتیم قلبش

ذهن  ود که درب یکوتاه و پر صدا شدند آروشا تنها اسم شیهانفس افتد،یم یکس یبرا یاتفاق

بود!  رزایب دنشیکه خودش از فهم دیبگو یزیچ خواستیقلب ناآرامش م خورد،یپوالد چرخ م

 دخترکش هرچه زودتر به خانه برگردد.  خواستیمفقط دلش 

*** 

تش مبهوت به گلدان شکسته در دس الیلباسش پر از خون شده بود خون دان د،یکش یغیج

تعلق مافتاده بود  نیزم یکه بررو یجانیجسم ب نیسخت بود ا شیبرا دنیشد نفس کش رهیخ

ش به دست یضجه زد چطورافتاد و  نیزم یبود؟! با وحشت گلدان را انداخت و بر رو الیبه دان

 !د؟یکوب الیرا به سر دان و! چطور اد؟یگلدان رس

 دیکش غیرا بلند کرد و ج سرش

 !الیدان -

! حق حق نداشت از خودش دفاع کند؟ داد،یرا از دست م اشیخب؟! داشت پاک کردیم چه

م ه شهیافتاده؟! هم اشیپاک ادیرا در تله گذاشته بود  شیکه خودش پا یچرا وقت یداشت ول

 ! نه!د؟زینگ م! به اورژانس زکرد؟ینبود چکار م ختنی! اما االن وقت اشک رستیپسرها ن ریتقص

 خواستی! نه! نمگرفت؟یتماس م النیکه آروشا قاتل است با م ندیگویآنها م شداگر مرده با

نه  انگار گشتیو به عمارت بازم گذاشتیپا به فرار م دیچشم او هم خراب شود فقط با یجلو

ا ر فشیک ،دیرا پوش شیهاو لباس ستادیا شیلرزان سرجا یافتاده باشد، با پاها یانگار که اتفاق

 یورگاهش ننگذاشته باشد باز  یاز خودش برجا یزینگاه کرد تا چ قیرا دق افشبرداشت و اطر

 قفل شد و با بغض زمزمه کرد الیدان نیجسم خون

 متأسفم! -

شک نوز هم اکرد، ه یسرد و ماتم زده را ط یکوچه عشیتند و سر یهابه فرار گذاشت قدم پا

 ! کرد؟یاش سوار مسر و وضع آشفته نیدخترک را با ا نیا یکدام تاکس ختیریم
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*** 

 دیکش ادیفر

 !رونیب دیفقط بر ،یچیه یچیه یچیه خوام،ینم یچیه -

ا حال افتضاحش ر اشیعصب گرنیم کرد،یم یشده بود و با خشم طول اتاق را ط گرمش

 پس آروشا کجا مانده؟! کردیافتضاحتر م

 دیکش رونیرا گرفت و از اتاق ب نایبانو دست م گل

 به چشمانش زل زد و آرام گفت:  ینگران با

بگه  دهیجازه نمبه خاطر آروشاس، اما غرورش ا دونمیم دونم،یاما م شه،یبذار خودش آروم م -

 خاموشه! شمیکه گوش نهینب ریخ

 زد یپوزخند

 !گهیطورن د نیبدکاره هم یدخترا -

م چرا به دندیپرس وارد شد اگر دیبا ترد یلرزان و نگاه ییهاعمارت باز شد و آروشا با قدم در

 !گفت؟یچه م اسختهیر

ه با نگا ستادیطبقه دوم ا یهادر از اتاقش خارج شد و کنار نرده یصدا دنیبا شن پوالد

 ماند  رهیبه آروشا خ زدیم یکه به قرمز اشیخاکستر

قبل  آرامش نیا دانستیم آمد،یم نییها پابود که آرام آرام از پله رهیخ یبا ترس به پوالد آروشا

! چرا گفت؟یاز طوفان است در خودش جمع شده بود، وحشت تمام وجودش را گرفت چه م

و االن دلش  ترفینداشت آروشا کجا م تیاهم شیبرا ی! روزکرد؟یرفتار م این طورپوالد 

وب خ ستادیدخترک ا یروبه خانه برنگردد، روبه رید گریکه د ردیحالش را بگ یرطو خواهدیم

به  نشیآهن یبا صدا کرد،یاحساس ترس م شتریبود که قدش تا سر شانه پوالد بود وگرنه ب

 گفت:  یآرام

 ؟یکجا بود -

 را فشیرظ یمتشنج کرد بازوها شترید را بهق افتاد اعصاب پوالانداخت به هق نییرا که پا سرش

 دیکش ادیفر ند،یرا بب اشدهیرنگ پر یگرفت تا چهره
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 فقط جوابمو بده.  ینکن لعنت هینکن! گر هیگر -

ا چشمان بکه  یباز هم شده بود آن دخترک مظلوم گفتینم یزینفس نفس افتاد اما آروشا چ به

شک طور ا نیا کردیهق نمطور هق نیوقت ا چیاما آروشا ه کرد،یپوالد را آرامتر م اشیاشک

و  دستش گرفت انیرا گم کرده بود، صورتش را م شیپوالد ماتش برد دست و پا ختیرینم

 کرد!  پاکرا  شیهااشک

 گفت:  یلحن نگران با

 چه مرگته! نمیحرف بزن بب ؟یکنیم هیگر یاین طورکرده  تتیاذ یشده؟! کس یچ -

! مگر گفت؟یمن یزیچرا آروشا چ رفتیم نییاش باال و پا نهیسـ ـ یباال رفته بود قفسه شیصدا

 نگاهش کرد انشیالل شده بود بالخره سرش را باال آورد و با چشمان گر

 متأسفم منو بخشش، منو ببخش! -

ر بهت دپوالد  ستیدخترش ن گریاو د دیت که بگوها را باال رفت، حق داشو پله دیکنارش دو از

د؟! مده بوسر دخترکش آ ییکه او را ببخشد؟! چه بال خواستی! چرا مد؟یبود چه شن شیحرفها

ش ر گودکه  ییزهایدردآور بود انگار تمام آن چ بیپوزخندش عج ستاد،یگل بانو پشت سرش ا

 شده بود!  لیتبد تیخواند به واقعیپوالد م

 !شدیگل بانو در ذهن پوالد تکرار م یحرفها و

 توقع ،ینزن رو حفظ ک هیارزش  یتونیرو بهت گوشزد کنم اگه تو نم یزیچ هیبذار  پوالد»

د زود شاه ای ریوقت فراموش نکن چون د چیه نوینداشته باش ارزش دخترتو حفظ کنن ا

 «ردن کدخترتو پرپر  ینیبیم یایبه خودت ب هویچوب خدا صدا نداره پوالد،  ییآروشا هیبدبخت

رده اگر غرور دخترکش را خورد ک کردیرد چه مکاناپه سقوط ک یخشک شد و بررو شیگلو

 باشند؟!

 بانو با همان پوزخند گفت:  گل

 باشه.  هومدیسرش ن ییپسرم؟ دعا کن بال ینیبیکار خدا رو م ؟ینیبیحرفامو م ریتعب -

 دامیم رونیاش باز حنجره شیچشمانش هم آواره شده بودند و به زور صدا مردمک

 تا من باشم. شهینم شیزیمنه چ... نه، نه اون دختر ن -
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 فقط او! با شدیسرتا سر آتش خشم شد آروشا دخترش نبود فقط آتوسا دخترش م نایم وجود

 گفت:  یعصب یحالت

 ....ی! اون دختر تو ن؟یگیم یپوالد چ -

 صورتش فرود آمد باعث قطع شدن حرفش شد  یکه از طرف گل بانو بررو یلیس

**** 

بود  تهخیرا در شکمش جمع کرد انقدر اشک ر شیسرد حمام نشست و زانوها یهاکیکف سرام

! در گشت؟یمبه خانه بر ییبا چه رو آوردیسرش م ییبال یعوض الیشده بود اگر دان جانیکه ب

 شیاجاز  یاش را نداشت به سختکه االن هم توان نگاه کردن به چشم پوالد و خانواده یصورت

 شودیمکور  ختنیزود چشمانش از درد و اشک ر یلیخ کردیحس م آب را بست ریشبلند شد و 

 مرده. ایزنده مانده است  الیبداند دان خواستیدلش نم گرید یحت

 نهیآ یروهاز آب به اتاقش برگشت روب سیخ یهاو با قدم دیچیرا دور تنش پ دیسف یحوله

 هانشد یسر تنش آورده بود وحشت کرد و دستش را رو ییچه بال الیدان ندیتا بب ستادیا

 !کرد؟یدر موردش م یچه فکر دیدیتنش را م یرو یهایکبود یگذاشت، اگر کس

ا رکه کل تنش  ییهالباس د،یرا پوش شیهالباس عیسر یلیعجله در کمدش را باز کرد و خ با

ند تخت انداخت و مان یخودش را رو سیخ یبا موها ختیری. هنوز هم اشک مپوشاندیم

ا د او رحاضر بود صد سال پوال خواستیجمع شد دلش آغـ ـوش پر از مهر تمنا را م ینیجن

را  شیهایتفاوتیو ب ادهای. کاش قدر همان فرافتادیوحشتناک نم فاقاتات نیا یکتک بزند ول

د قش باز شتاکه در ا ختیریصدا اشک م یب رفتینم الیدان یلعنت یو به آن خانه دانستیم

د کنارش . خودش را به خواب زد که پوالدیدیتر از خودش را نمپشتش به در بود و پوالد آشفته

 سشیخ یموها یدستش را رو آوردیآروشا قلبش را به درد م یدهیرنگ پر ینشست چهره

سخت  زدیاش چشمانش را مالش داد تا اشک نرگذاشت که بغض کرد با انگشت شصت و اشاره

مام شد قتش تو طا دیآروشا از بغض لرز یچانه ندیبب نگونهیخندانش را ا شهیبود که دخترک هم

 دخودش را در آغـ ـوش پوالد انداخت و زجه ز

 بابا!--
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بعد از  کردیم یحالاحساس خوش یآروشا اما کم یماتش برد قلبش به درد آمد از زجه پوالد

 یموها یشد و دست رو لیتبد یبه ناراحت اشیادبود اما شخطاب کرده «بابا»ها آروشا او رامدت

 دیکش یآروشا گذاشت آه

 خواستیدلش نم دیبگو توانستیمپوالد فشار داد، ن یشده سرش را به شانه یجان بابا؟ بگو چ-

ش به خود یبفهمد که با پا خواستینم دیایسرش ب ییبود چه بال کیپوالد بفهمد که نزد

تنش از  شدینفر موگرنه پوالد به کل از او مت بود،یدر آن تنها م یکه با پسر رفتیم یاخانه

 یتر کرد چشمانش سرخ شده بودند کافو پوالد حصار دستانش را تنگ دیلرزیم ختنیراشک 

دش دخترکش را آزار داده بود قسم خورد که آن شخص را با دست خو یبود بفهمد چه کس

 ب کردا خراخلوت پدر و دختر ر نایپر از حرص م یکرد و صدا اتاق را پر یکف زدن یبکشد صدا

 ودتو خوردخانقدر اعصاب  یواسه ک ،یپوالد مفت مفت غرورتو از دست داد نی! آفرنیآفر-

 !؟یکنیم

 زد پوزخند

 هیقط ف نی! ابونه؟ایجاش تو خ یگفتیاون شب چطور آبرومونو برد؟! مگه خودت نم یدیهه! ند-

 دا پر کررتاق ا ادشیفر ستادیا شیکوچولو و مارمولکه صبر پوالد تمام شد و با خشم سرجا گریباز

 بشنوم یزیچ خوامینم رونیدهنتو ببند گمشو ب-

کاش  کردینم شیکرده بود در حق پوالد عذاب وجدان رها یافتاد، نامرد هیباز به گر آروشا

 زمان را به عقب برد کاش! شدیم

 روشا راجه آچطور و گرید یپشت بدبخت یبدبخت دیرفت و در را کوب رونیب با حرص از اتاق نایم

 !کرد؟یپوالد خراب م یجلو

ستش را با انگشت ش شیهادستانش گرفت اشک انیبه سمتش برگشت و صورتش را م پوالد

 کرد یپاک کرد و اخم کمرنگ

 ! ؟یخونه؟ اصال کجا بود یاومد یطور نیبسه چرا ا-

 ! یکنیو بن نابود م خیاتان را از بتازه خوب شده یکارت رابطه نیپوالد نپرس با ا نپرس

 تر کردآروشا پوالد را کالفه سکوت
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 آروشا! -

 نگاه کرد اشیترس به چشمان خاکستر با

 یچی... هیه-

 مفهومه؟!  یکنیم فیرو مو به مو برام تعر زیبعدا همه چ یخب االن حرف نزن ول لهیخ-

پوالد  دادیاجازه نم مردیاگر م یحت گفتیوقت نم چیتکان داد اما ه یبا حالت مظلوم را سرش

 گاههیتک نیا یپوالد گذاشت و بغض کرد چقدر دلش برا یبازو یبفهمد. سرش را رو یزیچ

 محکم تنگ شده بود 

 موهاتو خشک کنم نیبش-

 داشت زیچرفته بودند انگار همه  شیموها یبرداشت و پشت سرش نشست رنگ شـ ـراب یاحوله

کم باز هم کم نابود پوالد ینابود بود آروشا برگشته بود ول زیاما از درون همه چ شدیخوب م

رون له را دخشک شدند حو شیموها گفتینم یزیآروشا از اتفاقات افتاده چ نکهیمگر ا گشتیم

 ییهانقشه ود آروشا در ذهنشرا پر کرده ب شیابروها انیکمرنگ م یهمچنان اخم اخت،سبد اند

د نشان ده ریتقصیچطور خودش را ب دیرا فهم زینکرده پوالد همه چ ییکه اگر خدا دیکشیم

و  دیشه پهلو دراز کبود ب نیراهش هم نیبهتر دادینشان م شهیتر از همخودش را مظلوم دیبا

 رود با بغض گفت: رونیب تپوالد خواس یوقت

 !؟ینر شهیم-

 لجبازش آمده بود؟! جلوتر رفت و کنارش نشست  یسر آروشا ییکرد چه بال نگاهش

 اخم نکن-

ه بود دور از چشمش اتفاق افتاد یزیچه چ یعنیو نگاهش کرد  دیکش یقیجوابش نفس عم در

 که آروشا انقدر معصوم شده بود؟!

 دیپرس دیترد با

 داره دوستت یلیاون خ ؟یمتنفر بود وشایچرا از ن ومد؟یچرا ازم بدت م-

 را گرفت و آرام گفت دستانش

 نیبدون دیهست که شما نبا زایچ یسر هی-
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 کهینزد وشایتولده ن-

 زد که دل پوالد نرم شد  یلبخند

 دونمیم-

 ؟یاهیمحشر سراغ دارم پا ینقشه هیکردنش  زیخب واسه سوپرا-

اشت آروشا گذزد و دستش را در دست  یدستش را باال برد که پوالد هم لبخند کمرنگ کف

 زد هیاو تک هیشانیرا به پ اشیشانیپ

  هیپا-

 

 *آروشا*

گن بکه  کنمیخودمو تصور م یوا سوزهیشراره رو که بغض کرده بود گرفتم دلم براش م یدستا

 خدا دور از جون مامانم! ای رهیمیمامانت داره م

 ام گذاشت و با بغض گفت:شونه یرو سرشو

 مردمیکاش منم م رهیمینت داره مماما ینیسخته بب یلیبه خدا قدر مامانتو بدون؛ خ-

 گفتم ینیشدما با غمگ یخدا چه احساسات یوا یا رهیبگ میبود گر کینزد خودمم

 دویویهنوز د ،یشیتنها م نایشم فکر نکن بعد از اتازه یایتو از پسش بر م یسخته ول دونمیم-

 واس خودشون  نیگریالمصبا ج ستناین یزیکم چ نایا یرو دار ایفلور ،یدار

 اش گرفت و ازم جدا شدخنده هاشهیگر وسط

 ونا کالاونا؟ نه ا یمن بشم بچه خورهیبعدشم اصال م ،یبار با حرفات منو نخندون هیتو  شهیم-

 لشونیاستا فیتا ال ریاز اسم بگ ه،ییکایآمر زشونیهمه چ

 ستادمیاز پهلوش گرفتم و ا یشگونین

ن که اال میش پاشو برباباته، ورژن دخترونه هیشب یلیخ افتیق ییخدا یخب بابا ول یلیخ-

 آقاجونم 

 شوهرش بده!  دیبا دیویددختره خل شد  یینگاهش کردم خدا سیمگه زنگو زدن پوکر ف-

 خره سه ساعته زنگ خورده-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

254 
 

 کولش انداخت و بلند شد یرو فشویک

 ! میباش، بر-

 نیزم یرو فمویخدااااا !!  ک یوا یقشنگ خشکمون زد ا میرفت رونیکه ب رستانیدر دب از

 باز گفتم: شیانداختم و با ن

 واااااات؟! -

 دالد زپو یبا آرنج به پهلو دیوی. درهیبگ نویا یکیکه در حالت پس افتادن بود،  شراره

 غل باباـجور تو بـ  نیه همکزشته آتوسا  سایشراره صاف وا وفتنیپس م ننیبب نجایگفتم مارو ا-

 زبونم نرم شده؟!  یاوهوع بابا! از ک زدیعر م

 برداشت نیاز رو زم فمویو ک دیخند پوالد

 ساده هوم؟ یدور هم هی-

 زدم غیج

 وهویجاااااانم  ی! ا؟یدورهم-

 اخم کرد هوی

 !سیه-

 گفتم یکه بهمون بچسبه با دلخور ذارهیبابا نم یا

 م؟یریحاال کجا م-

**** 

 *ی*راو

 د؟!کرده بو دایجا را از کجا پ نیا دیویدهان باز به اطراف رستوران نگاه کرد د با

 دیخند یکم آروشا

 گاد عمو شماهم؟! یاو ما-

 کرد یاخندههم تک دیوید

  یواسه خوش گذرون-

 وسط فضا اشاره کرد یپوالد را گرفت و به آب نما یبازو آتوسا
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 خوشگله یلیاون خ-

ظرش ناالن  یول آمدیخوشش نم یسنت یوقت از جاها چیآروشا ه بایو ز یرستوران سنت کی

 اشاره کرد فرمشانیونیرا جلو داد و به  شیهاعوض شده است. لـ ـب

 میآوردیم میکردیم یجا، جاساز هیلباسامونو  نیکاش گفته بود-

 اخم نگاهش کرد یبا کم پوالد

 مگه چشه؟-

 یاشاخ سیزشت ن م،یآبرو دار نستایمنو شراره تو ا مییتابلو یحساب نکهیجز ا سین یچیه-

 !نن؟یرو با فرم مدرسه بب نستایا

 کرد دییحرفش را تأ شراره

 آره -

 آن سه نفر را به خنده انداخت  شانیاداها

**** 

وقت  همه اشتباه مرتکب شده اون نیر من ادخت د،ینگ یزیپدرجون توقع نداشتم که به من چ-

 بهم نگفته بود  وشایاگه ن نمیا دمیفهم شیمن تازه دو روز پ

 یزیچد که انداخت او قول داده بو نییانداخت که سرش را پا وشایپر غضب به ن ینگاه سهراب

 کشانده بود  نجایاو را به ا یول دیبه تمنا نگو

و ا یرابتمنا بود؟! چقدر دلش  یتعجب وارد عمارت شد پوالد و آتوسا هم پشت سرش صدا با

 انداخت و با بغض گفت: نیزم یرا رو فشیتنگ شده بود ک

 مامان!!-

 ختیریاشک م یحالو خودش را در آغـ ـوشش انداخت همان طور که از خوش دیسمتش دو به

 گفت:

 !؟یگردیکه بر م یدلم برات تنگ شده بود چرا نگفت یلیمامان خ-

 آروشا را از خودش جدا کرد و نگاهش کرد یسرد با

 ته ها؟بهت خوش گذش یآزاد بود یلیخ نجایاومدم تورو هم ببرم ا-
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 با تعجب نگاهش کرد آروشا

 !؟یچ-

 کرد ظیغل یاخم

 گهید ،یدب میکه بر یایکارات خبر دارم آروشا تو همراه ما م یکه گفتم، من از همه نیهم-

  یبمون نجایبذارم ا تونمینم

 ق داشتکاره بود تمنا مادرش بود و او ح چیه نجایاو ا کردیدر سکوت نگاهشان م سهراب

 کرد ظیغل یکند پوالد اخم فیتکل نییتع شیبرا

 ادیجا نم چیساکت! آروشا ه-

از  دیازه با! تکرد؟یهم م یحرف را زد؟! مگر به حال او فرق نیتمنا گرد شدند چرا پوالد ا چشمان

ش به خاص خود یدستان آروشا را گرفت و با جذبه یبروند ول وشایکه آروشا و ن بودیم شیخدا

 چشمان تمنا نگاه کرد

 مونهیمن م شیاون پ-

 تادفرس رونیرص بافتاده بود؟! نفسش را با ح یچند ماه چه اتفاق نیواقعا پوالد بود؟! در ا نیا

م ! من؟یقبال ازش مواظبت کرد تو بمونه؟ مگه شیپ یخوایپوالد؟ چرا م یدار یاباز چه نقشه-

 بزرگ کردم  نویا ییسال تنها ۸که 

 شد یعصب

مراهت هنه آروشا  یبرو ول یبر خوادینه تو هم هرجا که دلت م گهیبودم، اما د الشیخیآره ب-

  وشاینه ن ادیم

 نیچن کردیم ینیب شیخبر داشت پ زیاز سهراب که از همه چ ریتعجب کرده بودند به غ همه

رام آفت و بحث پوالد و تمنا برود اما سهراب دستش را گر انیگل بانو خواست م دیایب یروز

 گفت:

 ستیچکار کنن الزم به دخالت ما ن دوننیخودشون م-

 دادیجازه ماش اکبازگشته؟!  رانیکرده بود که حاال به ا فیتمنا تعر یرا برا زیهمه چ وشاین چرا

 انجام دهد  یپوالد خودش کار
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**** 

 دستش را گرفت تیمیبانو با صم گل

 یتو که برا نمیخوشحال شده، بب یلیآروشا هم خ یحت یکه برگشت میحالخوش یلیخ زمیعز-

 !؟یمونیم شمونیپ دیع

 شد رهیو به آسمان خ دیکش یقیعم نفس

 فکرشو طور، اصال نیعوض شده پوالدم هم یلیآروشا خ فهممیمادر به خدا نم دونمینم-

ه به ک ییرفاآروشا به خاطر ح کردمیفکر نم سهیمن وا یتو رو ادیبه خاطر آروشا ب کردمینم

 !؟یزیچ یی! نکنه دعانا؟یبا ا نیکرد کاریچ رهیبگ شهیپوالد زدم گر

**** 

ر زود هقش کل اتاق را پر کرده بود چرا تمنا انقددر شکمش جمع کرد هق شتریرا ب شیزانوها

 یگدرش زندکه کنار پ کردیازه داشت باور م! تد؟یایب گریبرگشته است؟! مگر قرار نبود دو سال د

 ودب نیان او حاال نگر ختیریآمدن اشک م نجایا یبرا یدارد جالب بود! روز یالیآرام و بدون دان

درهم رفت،  شیهااخم دیهقش را شنکه نکند باز از پوالد جدا شود؟! پوالد از پشت در صدا هق

اق ارد اتبدون در زدن و یطیشرا چیخائن دخترانش را ببرد تحت ه یآن تمنا دادیاجازه نم

 گفت: یاگرفته یرا پاک کرد و با صدا شیهاشد که آروشا با ترس اشک کشیتار

 خوامیممهربون شده ن یلیاون خ خورمیبام جم نمبا شیها؟ مامان خانم گفته باشم، من از پ-

 ولش کنم تا مثل قبل بد بشه

کرد پشت آروشا  قیها را به قلبش تزراز غم یمیآروشا حجم عظ یاهگرفت حرف اشغصه

 اش را گرفتنشست و گونه

 تورو ببره  ذارمیمن نم-

ا در رودش خ یپوالد در اتاقش بوده است ته دلش گرم شد مانند گنجشک دهیفهم نکهیاز ا آروشا

ست؟! اتنفر م ریعطر تند و ت نیاز ا گفتیچطور م د،یکش یقیآغـ ـوش پوالد جا داد و نفس عم

 که نکرده بود ییو پوالد که انگار فراموش کرده بود آروشا چه خطاها

 گفت یچشمانش نگاه کرد و با لحن مظلوم به
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 یپوب-

 را گرفت اشگونه

 جان؟-

 کرد بغض

 دیببخش-

ن ر خوق دغر الیدان آن روز افتاد که ادیپوالد فشرد باز هم  یو سرش را به شانه دیلرز اشچانه

 دهیامل نددت کچند م نیرا هم تو ا رادیه یاز او نداشت حت یخبر گریافتاده بود، د نیزم یبررو

 ردک یمرنگو اخم ک دیرا بـ ـوس شیآمد پوالد موها یسر آن پسر عوض ییبود تا بپرسد چه بال

 ؟یکنیم یچرا بابا؟ چرا همش معذرت خواه-

 یهر بابا کردمیم گهید یکارا یلکخونه و  ومدمیم ریخب من دوست پسر داشتم، شبا د-

 یتو باهام مهربون شد یول دیبخشیبود منو نم یاگهید

ر دخترش بازگشته و بالخره س تیخوب شد خوشحال بود که معصوم یهاغرق حس وجودش

 عقل آمده است

ازت  یچطور دونمیبابا نم کردمیم یتوجیبهت ب دیتو نبود، منم مقصر بودم نبا ریفقط که تقص-

 هوم؟ ؟یبخشیتو که باباتو م دونمیبه خدا نم موندم،یدور م

 دیرا محکم بـ ـوس اشگونه

 یمونیو م یخوب من ییتو بابا-

اما  کردیم و خودش آروشا را تا االن بزرگ شدیو او را به خودش فشرد کاش نادان نم دیخند

  کردیاب مانتخ شانیرا برا هانیبسازد بهتر وشایآروشا و ن یبرا یدیجد یقول داده بود که زندگ

**** 

پوالد  یازوب یکه سرش رو ییآروشا دنیبا د دیبه داخل کش یاتاقش را آرام باز کرد و سرک در

زمه زم یبانا مهرب ستادیکنارشان ا شدیقند در دلش آب م لویک لویبود پوالد به خواب رفته بود ک

 وار گفت:

 مامان قربونت بره یاله-
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  بودیلجباز و لوس م یاو همان دختر بچه یبرا شدیهر چقدرم که بزرگ م آروشا

وس م کاببه خودش فشرد بازه شتریآروشا مهر کرد که پوالد او را ب هیشانیرا بر پ محبتش

ودش ا را به خهم فشرد و آروش یرا رو شیهادندان یعصب یبا حالت د،یدیآروشا را م دنیدزد

 فشار داد

 نه  ذارمینه! آرو نم-

 ید صداچشمانش باز ش شیآروشا از حس درد در بازوها کردیگرد نگاهش م یبا چشمان تمنا

کند  اردیرا ب بلند شود و پوالد خواستیاو را ترساند م زدیم شیپوالد که در خواب صدا یعصب

 توانستینم یول

 بابا چشماتو باز کن رمینم ییجا نجامیبابا! بابا من ا-

 دست پوالد گذاشت یکرد که تمنا از بهت در آمد و با استرس دستش را رو بغض

 دارشوی.... پوالد پوالد، بپ-

با  گذاشتندینم شیها تنهاکابوس نیرها شد چرا ا کبارهیوحشت چشمانش را باز کرد نفسش  با

 نگاه کرد  انیگر ینشست و به آروشا شیسرجا ینگران

 !؟یدیدیبابا خواب م-

 فت:آروشا را در آغـ ـوش گرفت و آرام گ کردیبه حال خودش م یفکر دیبا دیکش یپوف

 !؟یدیکه نترس ادیآره، ز-

 نه فقط نگران شدم-

 دیخند یو کم دیرا کش اشگونه

  یکرد لیامروز رپ که خودت تعط-

 حال داشت بره سر کالس آخه؟! یک-

 یبر دیتنبل خانم بالخره که با-

 آن روز نه به زدیم ابانیدو سر به ب نیآخر از دست ا کرد،یهنوز هم با تعجب نگاهشان م تمنا

شا ه آروروز ک نیو نه به ا زندیرا بر گریکدیدر کانون زبان آروشا که دوست داشتند خون 

 و طلبکارانه به تمنا نگاه کرد ستادیا شیسرجا
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  مونمیبابام م شی! من پگمیکه م هیبار نیآخر نیمامان ا-

 نیا تا دادیدختر م نیبه ا یحساب یدرس دیبا دش،یکش نییدستش را گرفت و از آنجا پا تمنا

 کرد یگونه با مادرش حرف نزند، اخم

 تادید؟! زت متنفر بوقبال چقدر ا سین ادتیتا حاال شده بابات؟! مگه  ی! از کیکنیم خودیتو ب-

ا ما تو هم ب یدب میریم لیبعد از سال تحو وشای! منو نکرد؟یچقدر باهات سرد رفتار م سین

 یایم

مش آروشا سخت بود کنترل کردن خش کردیم یروادهیپوالد مشت شدند، تمنا داشت ز دستان

 زد یبا حرص پوزخند

ون اق و حال با عش یخونه تا بر نیتو ا یمنو بذار یتوهم خواست یطور بود، ول نیآره هم-

 ....ج سیرئ

 گرید والدپزد  یلیزد! مادرش به او س یلیفل کرد تمنا هم که به او ستمنا دهانش را ق یلیس

 جلو رفت ادیطاقتش تمام شد و با فر

 تمنا!-

 اردویتهد ش رابود انگشت بیعج شیاز ب شتریب دیپوالد جد نیتمنا، ا شتریب دندیآنها ترس یهردو

 دیغر یعصب یصورت تمنا تکان داد و با لحن یجلو

به عجب هه به گه؟یمگه دروغ م کنمیدستت رو دختر من بلند شه دستاتو خرد م گهید کباری-

 فیح گ شن،تو بزر شیدخترام پ ذاشتمیم دیبردم که نبا یاشتباهم پ نی! من تازه به ایمادر

 تونستمیماما من  شن،یم فیزن کث هیکه اونام مثل تو  کردمیکه اونا رو هم باور نداشتم، فکر م

 .ارمیخانم و باوقار بار ب اونارو خودم

***** 

 به تمنا زد یو پوزخند ستادیپشت سر پوالد ا آروشا

با م که بابود دهیشن یان خانم چندبارتو گوشم باشه مام یزد ارمیب ستوییتا خواستم اسم اون ر-

 اما االن مطمئن شدم کردم،یمن باور نم یول یتو خائن گفتیم
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ن ا خائردخترکش هم او  گریقابل تحمل بود، د ریتمنا غ یپوالد و آروشا برا یحرفها حجم

د پشت در شاز اتاق خارج  یمحکم یهابغضش را نگه داشت و با قدم ی. به سختکردیخطاب م

 یلد حارا به پوال قتیحق کردیم یآن موقع که سع دینشست که بغضش ترک نیزم یاتاقش بررو

ا ند امکرا خراب  نایم یو حاال هم که خودش دوست نداشت زندگ کردینم رکند حرفش را باو

د، بلند ش شیرا پاک کرد و از جا شیهانفرت آروشا از خودش را تحمل کند، اشک توانستینم

 یرو را برداشت و لشیموبا ابدیمشکلش ب یبرا یتا راه گرفتیم یمرخص یچند وقت دیبا

 گرفترا  یفرخ اوشینشست شماره س یصندل

 بله-

 یفرخ یسالم آقا-

 شد  داریپد شیدر صدا یشاد یهارگه

 بود رتونیاالن ذکر خ نیهم اقیسالم خانم اشت-

 ره؟یم شیبرنامه پ یمتشکر حالتون خوبه؟ کارا که رو-

ما  از یادیشده  یحاال چ شدیم تریعال نیالبته اگه شما هم بود ه،یعال زیممنون همه چ-

 !ن؟یکرد

مده که او شیپ یمشکل هیواسه من و دخترا  نجایازتون بخوام اما ا نویا دینبا دونمیراستش م-

 نداره یمدت موندگار شم، البته اگه اشکال هی دیبا

 کوتاه پاسخ داد یمکث بعد

ر سا حواسشون هست همهند هیبق دیخانم، تا هر وقت که اونجا بمون دیاریشما صاحب اخت-

 من در خدمتم دیهم که الزم داشت یکمک

 حال شد خوش شیصدا

 جبران کنم  دمیقول م ،یفرخ یمتشکر آقا یلیخ-

 دیخند یکم

 دیمونیخودم م یخانواده نیشما ع ست،یالزم به تشکر ن-

 قطع کنم گهیمن د دیندار یاگر کار د،یلطف دار یلیخ-
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 دیسونسالم بر دمینه ممنون خوشحال شدم صداتونو شن-

 خدافظ دیسالمت باش-

 خدافظ-

 وار گفت:را قطع کرد و زمزمه تماس

 هیمرد خوب یلیخ یفرخ یآقا-

 گشتیم یانهدنبال خا دیکاش بتواند مشکلش را با آروشا حل کند، اما قبل از آن با دیکش یآه

 که برود آنجا بماند یتا وقت

**** 

مز و قر دیرز سف یهاگل نیا یبو دیکش یقیفرو برد و نفس عم شرتشییسو بیرا در ج دستانش

  آوردیحالش را جا م یرا هم که حساب یابر یخوب بود هوا یلیخ

 چه خبر؟ الیاز دان-

ت سرش بود که از پش رادیپر از طعنه ه یو سرد شد صدا ستادیقلبش از حرکت ا یالحظه

 نگاه کند شیهادر چشم توانستیآب دهانش را قورت داد و به سمتش برگشت نم آمدیم

 دونمیمن نم-

 نگاهش کرد تیو با جد ستادیا شیروروبه

 درسته؟ یش بوداون روز تو، تو خونه-

 بود؟! دهیتعجب نگاهش کرد او از کجا فهم با

 خب من  خ...-

 را باال آورد به نشانه صبر کن دستش

 افتاده ما دوتاش نیب یچه اتفاق دونمیمن نم نیخوبه! بب میلیخ الیبذار بگم که حال دان سیه-

ا اگه ست امهاون خونه  یتورو بندازه زندان، چون اثر انگشتت همه جا تونهیبوده م یهرچ یول

 یمت ولبترسون خوامیبرات داره. آرو نم ژهیو زیسوپرا هینکرده مطمئن باش  یکار چیتا االن ه

 تا کمکت کنه  یکن فیتعر ییدا یبرا زویهمه چ کنمیم شنهادیپ
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گاهش ندخالت کند، دست به کمر  اشیخصوص هیندارد که در زندگ یحق چیه رادیشد ه یعصب

 کرد

من  یجا دیون بااکنه  یبه من دست دراز خواستیبکنه! آخه اون م تونهینم یکار چیه الیدان-

 بره زندان

 دخترک ساده لوح زد یبه رو یزهرخند

 هید خونه پسره؟! الب یرفت یچرا تو خودت پاشد گهیم یدادگاه قاض دیاشتباه نکن اگه بر-

  گهید یداشت یمرض

 رونیمنجالب ب نی! چطور از اکرد؟یهنوز هم دنبالش م بتیمص یعنیرا ترس گرفت  وجودش

 نگاه کرد رادی! با ترس به چشمان هآمد؟یم

 !کنه؟یم کارمینگفته که چ یزیبه تو چ یعنی-

 نه-

 کرد خکوبیاو را م شیپشتش را به آروشا کرد تا برود اما صدا هیاز چند ثان بعد

 لطفا خرابش نکن شهیوب متازه داره خ یمنو پوب ی! نه؟! رابطه؟یگینم یزیبابام چتو که به -

  کندیچکار م دانستیخودش هم نم داد؟یم یکرد، چه جواب سکوت

 !رادیه-

  دونمینم-

 دیا بگور قتیقمجبور بود به پوالد ح شدیآروشا بدتر از بد م طیدور شد اگر شرا عیسر یلیخ و

 بود اشفهیوظ یبه نوع

**** 

 دیکمند را در آغـ ـوش گرفت و خند پژمان

 زمیبرات تنگ شده بود عز یلیدلم خ-

 دیبه چشمانش نگاه کرد و خند کمند

 آورده؟! یدخترش چ یدل تنگ برا یبابا نیمنم حاال ا-

 گفت: یساختگ یبا اخم پوران
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 س عجولدختر بذار بابات برسه، خسته-

 با لبخند نگاهش کرد پژمان

 رفته  میخستگ نمیرو ببمن شما -

 گفت: طنتیبا ش آروشا

 بفرما آقا دیتجمع نکن دییکه بفرما سیالو ترکوندن ن یجا نجایبابا ا یا-

با  بودیم مزهیبدون دختران ب اشانیرفتند انگار زندگ ییرایاشان گرفت و به پذخنده همه

 گفت: تیاش گذاشت و با جدشانه یکنار پوالد نشست که تمنا دستش را رو ضیعر یشخندین

 و آتوسا زشته پاشو وشایبرو کمک ن-

 کرد یاخم

 بگو یزیچ هینه؟! بابا تو  ایبهمون بچسبه  یذاریمامان م-

 آروشا زد یبه رو یبار اخم کمرنگ نیا پوالد

 همه کارا رو کنه یمامان گل یپاشو نکنه توقع دار-

 به خودش گرفت و آروشا با غضب به پوالد نگاه کرد روزمندانهیپ یاچهره تمنا

 !شیدارم برات ا-

 به آروشا نگاه کرد و خطاب به پوالد گفت: یبا مهربان پژمان

 چه دخترات بزرگ شدن پوالد -

 دیخند گرفتیآرشام م یرا جلو یچا ینیهمان طور که س آروشا

 شهیم دیداره سف نیشده موهاشو نگاه همچ ریخودشم پ-

 و به پوالد نگاه کرد دیکش ینیه وشاین

 کو؟!-

 شان گرفت هم خنده باز

**** 

 جب سرشبا تع یکه منش داشتیکفشش فضا را پر کرده بود با عشوه قدم بر م یپاشنه یصدا

 را باال آورد و نگاهش کرد
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 د؟ییسالم خانم، بفرما-

 گوشش را پر کرد فشیظر یصدا

 دکترتون کار دارم پوالدجان یبا آقا-

 شد ترمتعجب

 !ن؟یداشت یوقت قبل د،یشما؟! آم نه ببخش-

 چشمش برداشت یرا از رو نکشیو ع دیخند

 ندارم، بهش بگو ژاله اومده یبه وقت قبل یازیمن ن زمیعز-

 چشم -

 را فشرد ۱تلفن را برداشت و دکمه  یگوش

 دیپوالد را از آن طرف خط شن یعصب یصدا

 بله؟!-

 نداشتن میوقت قبل دنتونیاومدن د یخانم هیدکتر  یآقا-

 اسم؟-

 ژاله-

 ستادیا شیبهت سرجا با

 !؟یچ-

 بفرستمشون داخل؟!-

 ادیها؟! ها! آره آره بگو ب-

 را گذاشت و طلبکارانه گفت: یگوش

 دکتر منتظرتونن یآقا دییبفرما-

 زمیممنون عز-

 وار گفت:زمزمه یدفتر شد که منش وارد

 ره؟یم ها راهملکه نیچه مدلشه؟ چرا ع گهید نیا-

 دیهوا بـ ـوس یو گونه پوالد را رو دیعـ ـشوه خند با
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 نه؟ یشد زیاوه پوالد سوپرا-

 دیخند

 تو فراهم کنم؟تا مقدمات اومدن یدادیخبر م هیآره بهتره نبود قبلش -

 را پشت گوشش فرستاد شیکاناپه نشستند و ژاله موها یبررو

ادتو دتر خانودوست دارم هرچه زو ستیکارا ن نیبه ا یازین میهست یمیقد یما دوستا زمیعز-

 دز یبه ساعتش انداخت و لبخند یپوالد نگاه یمخصوصا عمو سهراب و خاله گل نم،یبب

 هی مارستانیب انیدخترام برسن گفته بودن که ب میصبر کن کمیاما قبلش  میریزود م یلیخ-

 عوض کنن ییحال و هوا

 !کنن؟یم حال و هوا عوض مارستانیب یمگه تو بن،یمن اونا هم مثل تو عج یاو خدا-

 به تأسف تکان داد یپوالد سر دندیخند

 اون  یبه هوا شونمیباشه بق بیعج شونیکی-

ا بد شد حرفش را قطع کرد با لگد در را باز کرد و وار رونیآروشا از ب دنیکش غیج یصدا

 دیکش غیج یخوشحال

  جونم س.... ییبابا-

شادش مبهوت  یهاز پوالد نشسته بود حرفش را خورد و چهر یکم یکه با فاصله یاژاله دنید با

 دارد؟! یزن با پوالد چه نسبت نیشد ا

 با غرغر وارد شد آتوسا

 !یکشیم غیخجالت داره انقدر ج وونهید یآخه دختره-

 پوالد نگاه کرد به

 ...یبابا م-

 یهاا قدمد؟! بنترل کنخودش را ک توانستیشد، چرا آروشا نم یهم ماتش برد اما پوالد عصبان او

 محکم به سمتش رفت و پر از جذبه گفت:

 نکش! ها؟! غیج یمن چندبار بگم تو مکان عموم زهیدخترم عز-
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د پوال از یلیخ یچرا ول دانستیقبل از آمدنشان نداشت نم ینسبت به فضا یحس خوب آروشا

 ستادیکرد که ژاله با خنده کنار پوالد ا یدلخور شد اخم کمرنگ

 زمیکن عز یجان معرف پوالد-

 دیکش غیج آروشا

 !!زم؟یجان؟!؟! عز یچ یچ-

  شدیباز هم ناراحت م یپدرش عادت کرده بود ول یکارها نیکه به ا آتوسا

 قلبش گذاشت یعقب رفت و دستش را رو یکم غشیاز ترس ج ژاله

 داد رونیبا حرص نفسش را ب پوالد

 آروشا! آرومتر!-

**** 

بلند  یهاآن پاشنه خواستیآن ژاله که بود؟! چرا دلش م یعنی ،دادیرا تکان م شیپا یعصب

ش خورد به در اتاق یا! تقهگرفت؟یکفشش را در چشمش فرو کند؟! چرا پوالد انقدر با او گرم م

 و ناراحت داخل آمد یعصب یو تمنا با حالت

 آرو-

 درهم گفت: ینکرد و با اخم ها نگاهش

 هوم؟-

 یکه چرا نگفت یبعد غرغر نکن دیع دیخر میریفردا م-

 :دیکش غیو ج ستادیا شیحرص سرجا با

 !ه؟یک یریکبیمامان او ژاله ا-

 گفت: زدیکه حسادت در آن موج م یرا باال داد و با لحن شیابرو یتا کی

 برو از باباجونت بپرس  دونمیمن چه م-

 تمنا که از آروشا بدتر بود! تیوضع دیرفت و در را کوب رونیاتاق ب از

 حرص از ! باکوتاه یلیکرد، از صبح تا حاال فقط پنج بار با پوالد حرف زده بود آن هم خ بغض

 ق شدارد اتاسر و دستش باال نرفت تا در بزند و با ستادیرفت و پشت در اتاق پوالد ا رونیاتاق ب
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 بابا!-

 تعجب سرش را از کتاب باال آورد با

 منو بچه یرسوندجانه بابا؟! ت-

 و با بغض و حرص گفت: ستادیا شیروروبه

 ؟؟یکه به خاطرش از صبح تا حاال باهام درست حرف نزد هیژاله ک-

 یسه ارا پشت گوشش فرستاد و بـ ـو شیموها ندیبش شیپا یتا رو دیو دستش را کش دیخند

 زد اشیشانیبه پ

 مهیچگبست دوران من قربون اون دلت برم که نازکه امروز کال سرم شلوغ بوده، اونم دو یاله-

 پوالد گذاشت یشانه یگرفت و سرش را رو اشهیگر

 ترکهیم یمامانم داره از حسود ستمایفقط من ن-

آروشا  یهااشک کندیم یباز لمیکه تمنا ف دیفهمیگرفت بچه بود و نم دهیحرفش را نشن پوالد

 کمرنگ گفت: یپاک کرد و با اخمرا 

 کجاست؟ وشاین-

 گفت: ثانهیخب

 تو بگه شیپ ادیب النیامروز و فرداس که م نیعاشق هم شدن، هم نایا ییخدا روننیب النیبا م-

 ؟یکنیقبول م وشایخودتو ن یعمو منو به غالم

ز اند، او کدواج از النیبا م وشاین دادیوقت اجازه نم چیکرد ه یظیاما پوالد اخم غل دیخند بعد

 ! با همان اخم گفت:دیقبل دامادش را انتخاب کرده بود وح

 کننیاونو دوست نداره اونا باهم ازدواج نم وشاین-

 ! گفت؟یبا تعجب نگاهش کرد پوالد چه م آروشا

 یخوایرن جونشونو واسه هم بدن نکنه مکردم، حاض قیتحق نایچرا بابا؟ من چند وقته رو ا-

 ! ؟یکن شیهند لمیف

 نکن برو بخواب زود!  یکارا فوضول نیتو ا-

 ندتهیداماد آ النیم نیگفته باشما، ا یخب بابا ول لهیخ ش،یا-
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رود  راه اعصاب پدرش یرفت عادت داشت رو رونیپوالد از اتاق ب ادیو قبل از فر دیکش یغیج

ط اش از آن طرف خخنده یرا گرفت صدا وشاین یپوالد سرش را با تأسف تکان داد و شماره

 شدیم دهیشن

 ! الو؟مایکنیتصادف م وونهید-

 سالم کمیعل-

 را گم کرد شیپوالد دست و پا یصدا دنیشن با

  یعنی النم،یمن با م رهید دونمیمن م زهیعه! سالم بابا چ-

 نداشته باش؟ ایسره برو بپ نیبا ا گهیبسه بسه! مگه من به شما نگفتم د-

 دیکش ینیه

 میایم میما داربابا! -

 

 *آروشا*

م معنا ه تمااالن محشر ب یبابا ول نیع پمیخوشت شهیزدم امروزا! البته من هم یپیعجب ت اوف

محشره  یمشک یهایو کتون دیشال سف ،یمشک نیشلوار ج د،یجلو بازه سف یمانتو هیشدم 

  ها؟! خورهیبرنم یکه به کس شمیآرا کمیباز گذاشتم،  شهیرو هم که مثل هم میمشک یموها

ور  لشیباکه در اتاقم باز شد و مامان همون طور که با مو دمیدلم خند یخودم و حرفها به

 گفت: رفتیم

 گهیتموم شد؟ زود باش د-

 گفتم: زیآم طنتیش یبا لحن زنه،یم پیرفتن ت دیخر یبرا شهیناقال مامانم هم یا

 ایامادهاز حد آ شیب نیام شمام همچمن که آماده-

 نگام کرد یجد

 میهرهر پررو زود باش بر-

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

270 
 

نه کفش پاش یاسورمه یبا روسر یمشک یو مانتو یاو با دقت نگاهش کردم شلوار سورمه کامل

ه ان که بد مامتو آخه؟! حاال با وجو یزد پیانقدر ت یمامان ضعف رفتم واسه ک یوا ،یبلند مشک

 شییییا کننیمن نگا نم

 به کمر نگام کرد دست

 ختر منو د یخورد-

 به دماغ مبارک دادم ینیچ

 کجاس؟!  وونتیاون دختر د-

 منتظره ماس بدو نییپا-

نکنم  د غلطکر خکوبمونینفر از پشت سرمون قشنگ م هیکه اهم اهم  میرفت رونیاز اتاق ب باهم

 نیا کردمیمباز نگاش  شیبله خودشه با ن دمیباز پشت سرمو نگاه کردم که د شیباباس!!! با ن

! شه؟یگه م! م؟ویروز نیهمچ میبزنه؟! خر نشو مگه دار پیزده؟! نکنه امروز، روز ت پیت یواسه چ

 باز گفتم: شیبرداشتم و با همون ن یریدست از خود درگ

 بابا! -

 زد لبخند

 جوووون؟-

 تو هم؟! -

 د؟یکه بخوام با دخترام برم خر هیآره مگه مشکل-

 مستادیا کنارش ه بابا رو لت و پار کنه؟!خدا جون نزن یوا کردمیجلز و ولز مامانو حس م قشنگ

 زدم شخندیو به مامان ن

 ! اونم با بابا! یخانوادگ دیخر-

 گفت: یعصب هویبابا که  یکیمن  یکینگاه به بابا دوباره  هی کرد،ینگاه به من م هی مامان

 زنهیبه سرت م یبابات چه گل نیا نمیباشه! بب-
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 ای گهیم یچ دمیکردم نفهم یگفت که هرکار یزیچ هیکرد و  کیبه گوش مامان نزد سرشو

 کردمیگاه منهاشم چه مامان سرخ شده! دست بابا رو گرفتم و همون طور که به مامان  یقمر بن

 گفتم:

 ! میترک کن طویمح دیام بابا فکر کنم که با-

*** 

ن اون آورد ریست خوب واسه من گ هیامشب  نایحاال اگه ا شکنهیخداجون پام داره م یوا

 شاویوبه نخحاال  نه گهیمامان م خوادیکه بابا م یزینه اون چ گهیبابا م خوادیکه مامان م یزیچ

 یاتو هنوز بچه گنیخودش حق انتخاب داره اما به من بدبخت م

له ! اون دارم؟شکمم بذ یکجا ضویهمه تبع نیفقط دو سال ازم بزرگترهاااا! آخه ا وشایخدا! ن یا

 ! یهرچگل من! حاال 

 خوشگل افتاد  یمانتو هیچشمم به  هوی میگذشتیکه م نیتریو هیکنار  از

 دینیبب نویا یدد ،یمام هیعال نی! اسیواو نا-

 با حرص گفت: مامان

 ....و کوفت ک یو دد یمام-

 ...دنیقشنگ معلومه اونام پسند آها

 

 *ی*راو

 و پوالد با هم گفتند تمنا

 خوبه-

مگر حاال  کردند،یرا نگاه م گریچپ همدفر فقط چپ شان گرفت و آن دو نو آروشا خنده وشاین

 چه شده بود؟!

 را باال فرستاد شیابرو یتا کی تمنا

 پرو کن  میبر-

 یاوک-
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 ستادیزن فروشنده ا یروروبه پوالد

 . دیسالم خسته نباش-

 نیبب نمیا ایآروشا ب-

 اومدم-

ت و با را گرف شیهانینبود سر آست یکیبه طور کامل  شانیهاقهیوقت سل چیه ستاد،یتمنا ا کنار

 مکث گفت:

 ادیخوشم نم-

 مانتو را دستش داد فروشنده

 زتهیسا کنمیپرو کن، فکر م زمیعز-

 یباش مرس-

 د مختلف بپوش یهاو لباس ستدیبا نهیآ یبود که جلو نیاتاق پررو رفت عاشق ا به

 رو به تمنا گفت: فروشنده

 امیدارم زود م یکار هی هیارومن تو اون مغازه روبه دیببخش

 تکان داد یسر

 سین یمشکل-

 شرمنده-

 دندیفهمشدند انقدر حواسشان پرت شده بود که ن گرید یهالباس دنینفرشان مشغول د سه

 بود  الیکه دان یوارد شده است شخص گرید یشخص

و ودشان دخد که فقط زآرام به آن  یاضربه ستاد،یزده بود و پشت در اتاق پرو ا یاانهیموز لبخند

 کاش. کردینفر بشنوند کاش آروشا در را باز نم

ه قفل وبارددر را  ییصدا نیدهان آروشا گذاشت و او را به داخل برد با کوچکتر یرا رو دستش

 یراب یکلشد نکند مش ییدهان دخترک بر نداشت پوالد متوجه صداها یکرد اما دستش را از رو

 آمده باشد؟!  شیپآروشا 

 کمرنگ گفت: یو با اخم ستادیدر ا پشت
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 آرو ؟-

 وار گفت:گذاشت و زمزمه شینیب یانگشتش را رو الیدان زد،ینفس م نفس

 ! یدیفقط جوابشو م-

 آمد نییدهانش پا یاز رو الیکرد و دست دان نییترس سرش را باال و پا با

 بله؟! -

 ؟یدیپوش-

 نیا با رمیبگ یسلف کمیمن  دینیمانتوهارو هم بب هینه بابا شما بق-

 گرفت اشخنده

 باشه وروجک-

 است کاش  ختنیدخترکش در حال اشک ر دیفهمیم کاش

 گفت: وارزمزمه

 دلم برات تنگ شده بود عشقم-

 افتاده بود و آرام گفت: هیگر به

تو منو  یهخون ومدمیم توروخدا بذار برم بابام تازه باهامون خوب شده، اگه بفهمه من ال،یدان-

 کشهیم

 گفت: ثانهیخب

 یزیت چبابا ذارمینم م،ینیهمو بب گهیبار د هیکه  خوامیفقط م زم،یباهات ندارم عز یمن کار-

 بفهمه هوم؟

  الیدان-

 شد یعصب

باهات حرف  یم که حسابخونه یایفردا م س،ین میحال ازیچ نیشو فقط گوش کن، من اخفه-

 برمیکل خونوادتو م یدارم وگرنه آبرو

مظلوم  یبا لحن که او بفهمد دادیاجازه م دیچه؟ نبا دیشنیرا م شانیاگر پوالد صدا دیترسیم

 گفت:

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

274 
 

 کنمیم یگبکه  یباشه فقط بذار االن برم بعدش هرکار-

 دیکش یشده آروشا را به آرام سیخ یزد و گونه یلبخند

 فردا منتظرتم جوجو حاال هم برو-

 رفت  رونیرا پاک کرد و از اتاقک ب شیهالرزان اشک دخترک

 زم؟یعز یدیشد مامان؟ پوش یچ-

 جواب تمنا را بدهد یپرانرژ یبا لحن کردیم یسع

  ومدیبهم نم ادیز یآ آره ول-

**** 

 ؟یندار یخونه که مشکل نیتو ا-

 با عشوه کنارش نشست ژاله

 یزدیبهم سر م شتریفقط کاش تو ب زمیعز ستین یمشکل چیه-

 زد شیبررو یادستانش را گرفت و بـ ـوسه پوالد

  شهیاما نم کنمیم یسع-

 وار گفت:شد و زمزمه اشرهیعشق خ با

 یبه خودت استراحت بد کمی دیبا یکنیخودتو سرگرم دخترا م یلیتو خ-

ل ر هم قفدخانه رفت و دستانش را  یاشهیش واریبلند شد به سمت د شیو از جا دیخند آرام

 روح دانستیکه م نیکه با آروشا داشت افتاد خودش احمق بود، با ا یبد یهاروز ادیکرد باز هم 

ا به نگران است که نکند آروش که هنوز هم یجور کردیم تیاس باز هم او را اذدختر شکننده

آرزو  یود روزب رهیحسرت به پوالد خکند ژاله با  رانیانتقام گرفتن از او خودش را و یهبهان

که  یجور آورد،یم نشده بود، او پوالد را به دست ریمرد ازدواج کند، اما هنوز هم د نیداشت با ا

 رش را دود لبخند زد و از پشت سر دستانخودشان را بسازن هیاش را فراموش کند و زندگخانواده

 کمر پوالد حلقه کرد

 ست به من باشه؟! تمام حوا یمن شیپ یوقت شهیم-
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در  شهر، نیو خبر نداشت که دخترکش در هم گذراندیبود و وقتش را با ژاله م نجایا پوالد

  کشدیهوا، عذاب م نیهم

 کردیا مکرش رفرا فشرد. زودتر از آنچه که  الیترس آب دهانش را قورت داد و زنگ واحد دان با

ز د بعد اکشان دستانش را گرفت و او را به داخل دیرا د الیچندش آور دان شخندیدر باز شد و ن

 گفت: یدعا ریغ یدستانش را حصار تن آروشا کرد و با لحن ش،یهانگاه کردن به چشم یکم

 ! همش چشمم به در بودیبالخره اومد-

ه ک یاقاتاز اتف یطور نیا دیدر هم بود، شا شیهااو را به عقب هل داد و در را بست اخم آروشا

 رفت ییرایرا در آورد و به پذ شیهاکند کفش یریمد جلوگخواهد آ شیپ

ناپه کا یبود بررو دیکه از او بع یتیخون آن روز نبود با جد یو سرخ یختگیاز بهم ر یاثر

 انداخت شیپا ینشست و پا رو

 گفت: ییرسا یبه آشپزخانه رفت و با صدا یثیخب یبا چهره الیدان

  ایقهوه  ،یچا زم؟یعز یخوریم یچ-

 حرفش آمد: انیم آروشا

 برم خوامیزود حرفاتو بزن م نیبش ایزهر بخورم بهتره ب-

 را باال داد شیابرو یتا کیو  ستادیدرگاه آشپزخانه ا در

  یقبال از خدات بود بمون-

 گفت: یبلند شد و عصب شیجا از

 بودم  دهیرو ند یعوض یتو یواقع یاون موقع من رو-

 ستادیا شیروزد و روبه یپوزخند

 خوانیم یها پسرا از دخترا چجور رابطه نیتو ا یدونستیکه نم یساده بود یلیتو خ-

 زد ینیغمگ پوزخند

 یفرق دار هیتو با بق کردمیفکر م یول دونستمیم-

 دیگونه دخترک بغض کرده کش یپشت انگشت رو با

 مخصوصا قبل از ازدواج. نیجور نیهمه پسرا هم حت،یاز من به تو نص نیا-
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 پسر خالص شود؟  نیکه از شر ا شدیم یبا نفرت دستش را پس زد، ک آروشا

وود لو  ونیزیبرداشت با روشن شدن تلو زیم یرا از رو یویهم پوزخند زد و کنترل ت الیدان

ود ب دهیدنرا تا به حاال  نیوحشتناکتر از ا یبر سر دخترک خراب شد کابوس ایشدن فلش، دن

 شیهاچه؟ اشک دندیرسیم یها اگر به دست کسو عکس هالمیف نیا کردیم یاحساس خفگ

! گفت؟یم یا به کرداشت؟! دردش  یچه راه گرید آمدندیاش فرود مگونه یدانه دانه بررو

 ماند رهیخ رخشمیبه ن انهیبا همان نگاه موز الیدان

رو انجام  گمیکه من م یهر کار دیتو با زمیعز خوامیم یکه چ یفک کنم کامال متوجه شد-

 اعتماد کرد؟! با نفرت نگاهش کرد الیچرا انقدر احمق بود و به دان یبد

 وقت، فکرشم نکن  چیه-

 دست بابات رسونمیم مونویخوشگل دو نفر یو عکسا لمایف نیوگرنه من ا یتو مجبور یول-

 ؟یکنیم کاریاون وقت چ شهیپخش م وبیوتی یراست تو هیبعدشم 

 دادیمازه اج دینبا گرینقطه ضعفش گذاشته بود د یدست رو الیقهقهه زد اما آروشا دان بلند

که  دیرسیاور مب نیبه ا دیفهمیپوالد بفهمد رابطه آنها تازه در حال شکل گرفتن است اگر هم م

 جامرا ان دیگویم الیکه دان یهر کار توانستیاست اما نم یابانیآشغال خ کیآروشا مانند تمنا 

ست ا الیدان یپا یفرود آمد، حواسش نبود که جلو نیزم یداشت؟! بررو یدهد پس چه راه

 به حرف آمد ینکند که واقعا شکست خورده باشد؟! به سخت

 کنم!  کاریکه من چ یخوای... میم-

 یرو و را ازافت و را گر شی! بازوهاآوردیدختر را به زانو در م نیگفته بود ا د،یخند یسر خوش از

 یا رورستش د الیبود؟! دان دهیرس نجایبلند کرد ترس تمام وجودش را گرفت از کجا به ا نیزم

 انداخت  نیزم یو آن را رو دیشال آروشا کش

  زمیعز میمثل قبل باش خوامیفقط م-

 گوشش زمزمه کرد: کنار

 ! ترکینزد دمیشا-
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اش جواب ادهس یدوست شنهادیکرده بود و به پ یتا تن دخترک بلرزد تا بفهمد چه اشتباه دیخند

 مثبت داده بود

*** 

 که هنوز برنگشته؟!  یچ یعنی-

رف ططرف و آن  نیشده بود همان طور که به ا نیخشمگ شیهم از دست آروشا و کارها باز

 رشیخساعت تأ میکه خاموش بود پس کجا مانده است؟! ن گرفتیشماره آروشا را م رفتیم

فکر  نیه اامروز ب نیهم د،یکش یادیپرتاب کرد و فر واریرا به سمت د لشی! موباست؟یچ یبرا

 ا گرفتهرهم  یهاقبلش را تکرار کند تمنا و گل بانو از ترس دست یکارها شاکه نکند آرو کردیم

 پوالد را از پشت سر گرفت و با بغض گفت: یبازو انیبا چشمان گر وشایبودند ن

 دوباره فشار خونت رفته باال نیبابا لطفا بش-

رام آنکشد  یادیتا سر دخترک لجبازش فر شدیزد آرام نم شیبه موها یو چنگ دیکش یپوف

 ود که با دست وبنگاه کردند آروشا  شیها به سودرب عمارت باز شد که همه چشم شودینم

 لرزان از ترس خشم پوالد وارد شده بود جلوتر رفت و با ترس زمزمه کرد ییپا

و روز د یدیمحکم به سمتش رفت تا د ییهادار شده بودند با قدمپوالد کش یهاسالم نفس س-

 کاریچ فهمهیخره نم یبکنم آره؟ گفت خوامیکه م یبذار هر غلط یبهت اعتماد کردم گفت

 ها؟  کنمیم

 قتیهم حق مردیهق افتاد، اگر معمارت را پر کرد به هق غشیزد که ج یآروشا چنگ یموها به

 زد ادیدر صورتش فر گفتیرا نم

 !! یبود یجواب بده کدوم گور-

 جلو رفت ختیریآروشا همان طور که اشک م دنیاز درد کش دیکشیدرد م تمنا

 پوالد -

 دیکش ادیبه او انداخت و باز فر ینگاه مین

 داز به آروشا نگاه کرب ینکرد تشیتوعه که درست ترب ریهمش تقص سا،یخفه شو سرجات وا-
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ه مربندش برد ککانگار که شده بود همان پوالد هنوز هم حساس بود دست به  کنمیآدمت م-

هم بر  د تا اوته بوکمربند گل بانو تمنا را گرف دیافتاد، بازهم درد شد نیزم یآروشا با ترس بررو

 وفتدین نیزم

 ! یمرده بگو کجا بود لیذل-

کرد ن یارک ختنیجز اشک ر یول دیدرد کشضربه را به تن آروشا زد که تمام نقاط بدنش  نیاول

  که یبعد یضربه یدستش باال رفت برا ردیتا بم زدیاو را انقدر م دیحقش بود پوالد با

 پوالد! -

در  ییصدا آمدیم نییکه از پله پا شیهاقدم نیسهراب بود که همه را مبهوت کرد جز طن یصدا

 اب قرارمورد خط را وشایو به چشمانش نگاه کرد اما ن ستادیپوالد ا یروروبه دیچیپیعمارت نم

 داد

 وشاین-

 را پاک کرد شیهااشک

 بله آقاجون-

 آروشا رو ببر باال-

 چشم-

ست از دخواهر احمقش  نیا شدیبلند شود چه م نیزم یسمتش رفت و کمکش کرد تا از رو به

 :دیپرس ظیغل یاخمدر را بست با  عیسر وشایبدش بکشد؟! وارد اتاقش شدند و ن یکارها

 ! ؟یرفته بود یبد ی! مگه جا؟یچرا جواب بابا رو نداد-

 دیبا طور نیپوالد هم هم خوردیآروشا کتک م دیکمربند را از دست پوالد گرفت اگر با سهراب

 نگاه کرد نشیبا حرص به چشمان خون بودیم

م نکنه باز میکردیاما اشتباه م یستین یاون پوالد قبل گهیتو د میکردیما فکر م یهمه-

 ترسهیممعلومه بچه  یسؤال بپرس یطور نیاگر هر دفعه ا مارستان؟یب شیبفرست یخواستیم

 پسر؟!  رهیچرا حرف تو گوشت نم گهیدروغ م

 گفت: یو عصب دیرا پشت گردنش کش دستش
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ر بود سونه اگر پسبر بیکنه به همه آس یغلط هیبازم  ترسمیم گهید تونمیبه خدا نم تونمینم-

 دیر جمشکه نکنه پس لرزهیاشتباهم کم نکرده، هر روز تنم م ره،یپذ بیاما دختره، آس یزیچ هی

 بهم بگه  ادین ادیب شیواسش پ ینکنه مشکل گمیهمش م یسراغش واسه اخاذ ادیب

 زده تمنا را گرفته بود گفت: خیبانو همان طور دستان  گل

و رفکرا  نیبه خدا منم هم ترسهیبدتر م یجور نیول بابات اراهشه؟! به ق نیآخه پسرم ا-

 ندارم یراه و چاه یول کنمیم

 گفت: یبا اخم کمرنگ سهراب

تو  اهاش حرف بزنن مخصوصاببا آرامش  ننیکه پوالد و تمنا برن بش نهیراه و چاهش فقط ا-

 یاون یپوالد چون تو تنها حام

 زدیم یبانو به صورت به تمنا ضربات آرام گل

 دخترم آروشا حالش خوبه ایتمنا بهوش ب نیحرفا رو ول کن نیحاال ا-

  ندیکه کتک خوردن فرزندش را بب یمادر چارهیب

 *** 

از  ییچکارها ها نیبعد از ا داندیخدا م یفقط او را در آغـ ـوش گرفت مانند قبل ول الیدان امروز

شان بطهاز را ییپوالد بو دادیازه نماما اج کردیتا انجام دهد هرچه بود قبول م خواستیاو م

 شیها. اشکودنفر شپوالد از او مت گرید یبار دادیاما اجازه نم کشاندیببرد. خودش را به آتش م

 یکه باورش شود آروشا یجور کردیبا او صحبت م دینشست با شیرا پاک کرد و سرجا

 د. بو نیراهش هم نیرفت بهتر رونیو از اتاقش ب دیرا پوش شرتشییمعصومش بازگشته سو

 ینبود پس پوالد کجاست؟! اخم کمرنگ دیکش یاتاق پوالد را آرام باز کرد و به داخل سرک درب

عمارت را پس زد و به باغ رفت درست  یکیآرام آرام تار یهابه باغ رفته باشد با قدم دیکرد شا

رنگ استخر  ینور آب دیشکیم گاریهمان تاب دو نفره نشسته بود و س یحدس زده بود بررو

! کنارش کرد؟یناراحت شد چطور از اعتماد او سوءاستفاده م شدیبازتاب م صورتش یبررو

 یحلقه کرد و سرش را رو شیرا در شکمش جمع کرد دستش را دور بازو شینشست و زانوها
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را تکاند انگار نه انگار که  گارشیرود خاکستر س نیپوالد از ب ظیاش گذاشت تا اخم غلشانه

 زده هیدخترکش به او تک

 گفت: یمظلوم یصدا با

 بابا -

 فرستاد رونیرا ب گارشینداد و دود س یجواب

 کرد بغض

 بابا بـ ـغلم کن -

و به ا ینگاه نیاش حلقه کرد اما کوچکترو دور شانه دیکش رونیرا از دست آروشا ب دستش

  چکار کند دانستیننداخت هنوز هم نم

 نگاه کرد رخشمیو به ن دیاز چشمانش چک یاشک قطره

 ؟یقهر-

 پوالد گذاشت یشانه یسرش را رو یدیبا ناام دینشن یجواب بازهم

 اخمو!  سم،یمن قهر ن یباش تو قهر بمون ول-

 یهشت و آنرم آروشا گذا یموها یپوالد بخندد دستش را رو یکرد قلب و چهره یهم کار باز

 دیکش

عکس عمل اما تو هر دفعه بر که من ازشون نفرت دارمو انجام نده! ییگفتم! کاراقبال هم بهت -

 خودم پوستتو بکنم خوادیاون موقع است که دلم م ،یکنیم

 گناه دارم یخوشگل نیه ا! اونم من بکنن؟یمگه باباها پوست دختراشونو م-

کمرنگ به  یو اخم تیرا باال آورد با جد اش گذاشت و سرشچانه ریانگشتش را ز پوالد

 چشمانش نگاه کرد

 کردم نسبت تیخر آروشا قبول دارم یبازم گول بخور خوامینگرانتم چون نم یچون خوشگل-

 ترونمینکن پش یخورد بشم کار نیا شتریبودم خودمم چوبشو خوردم نذار ب تیاهمیبهت ب

 ؟یدیکه هستم بشم قول م ینیا

 اما باز هم گفت: شهیته مکه مطمئن بود شکس یقول داد؟یقول م چطور
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 باشه -

مه با نگاهش ه کردیبه چشمانش نگاه م شتریپوالد گذاشت اگر ب یشانه یسرش را رو دوباره

 نیبود اطمئن نمآروشا کرد اما هنوز هم  یپوالد عشق به فرزندش را مهر موها دادیرا لو م زیچ

 از روزگار؟! دیکشیم دیبا گریباشد چقدر د یآروشا واقع« باشه»

**** 

 گفت: یکالفگ با

 !ست؟ین یبه عمارت بزرگمهر باشه خال کیکه نزد یاخونه چیه یعنی-

حباشون خوده صا نکهیا ای رهیزود فروش م یلیخ ادهیز ییالیو یهاخانم اون اطراف چون خونه-

 بفروشن ستنیحاضر ن

 دیکش یقیعم نفس

 دیدبکه بهتون گفته شده رو انجام  یکار دیشما با ستیمهم ن زایچ نیمن ا یبرا-

 !د؟یشنیرا م شیهاو طعنه ماندیم نایرا قطع کرد و دست به کمرش زد چقدر ور دل م تماس

 تمنا -

 زد یسمت گل بانو برگشت و لبخند کمرنگ به

 بله مادرجون؟-

 نگاهش کرد تیجد با

 ؟یزدیحرف م یبا ک-

 کاناپه نشست یرو

  یمشاور امالک-

 داشت؟! یبا مشاور امالک ید تمنا چکارکر یکمرنگ اخم

 !؟یدار کاریبا اون چ-

 شد رهیبه چشمانش خ یمهربان با

وختم، که اون خونه رو فر فیح باشم نجایدو ماه همش ا یکی نیتو ا تونمیمادرجون من که نم-

 اه فروختمشیبرگردم نم شمیسر چند ماه مجبور م دونستمیاگه م

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

282 
 

 کرد یظیبانو اخم غل گل

 !؟یما بر شیاز پ یخوایم یعنی! ؟یگیم یدار یتو چ !؟یچ-

 ف بزنمبا آروشا حر ییتنها نمیباشه بش ییجا هی دیمادرجون با گهیخب آره د-

 !برود؟ ششانیاز پ خواستیبودند که تمنا م بهیشد مگر غر یبانو ناراحت و عصب گل

باغ به  ینباهاش حرف بز ینیبش یخوایبعدشم م کنهینم اوال که پوالد آروشا رو از خودش دور-

ال امس دینه سهراب دوست دارم ع یکه تو بر دمیتمنا نه من اجازه م نیهست بب یاون بزرگ

 باشم شمیدخترم پ

 دیبا یعنی چند روز، نیچقدر حرص خورده بود در ا دادیاز آشپزخانه به صحبتشان گوش م نایم

را  ستانشدکه  دیلرز زیم یبررو لشی! موبای! چه کابوس وحشتناککرد؟یاو را تحمل م دیتا ع

 آب گرفت و خشک کرد  ریش ریز

 الو؟! -

 سالم دخترم-

 دلش گرم شد ته

 !؟ییسالم مامان شما-

 دیخند یکم الیسه

 شوهرت چطورن؟! یچه خبر؟! خانواده زمیبله عز-

 د؟یشما چطور میهمه خوب ،یسالمت-

 چرا زنگ زدم؟ یبپرس یخواینم میما هم خوب-

 خب چرا؟-

 شما شیپ میایب لیان با پدرت صحبت کرده گفته که امسال وقت سال تحوخراستش سهراب -

 امسال! شودیم یدیچرا االن که تمنا هم هست؟! عجب ع دیبر سرش کوب نایم

 ؟ نایم-

 مامان تمنا!-

 !؟یتمنا؟! تمنا چ-
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  نجاستیاونم ا-

 بهت گفت: با

 !؟ی! آخه آخه چطور؟یچ-

 د؟یایا نشم ستیبهتر ن یفصله ولم گمیجان بعدا ممامان -

 داره؟! یچرا دخترم؟ خب اونم باشه چه مشکل-

 و ادامه داد دیپرسوز کش یآه

 اون  دادم اما ادشیردم، راه رفتنو کخودم بزرگش  یول اوردمین ایدرسته که من اونو به دن-

 مامان! بسه اون به ما کلک زد-

 یچ دخترش آروشا تیوضع نمیحاال بگو بب ؟یکنیچرا لج م گهیکرد تو د یدخترم، تمنا بچگ-

منو  یاحش براز وضع افتضا یهمه رو برده شوکت خانم اومده بود و ه یکه آبرو نهینب ریشد؟ خ

 بگم واال  یچ کردیم فیبابات تعر

**** 

 تاریگ داشت دوست شهیآروشا را خراب کرد هم یخوابیب یاز باغ، فضا رادیه تاریگ یصدا بازهم

ار را کن درسش یقیآروشا به خاطر موس کردیچون فکر م دادیتمنا اجازه نم یول ردیبگ ادی

نار تاب ک یبررو رادیپوالد، ه یر جابا نیآرام به باغ رفت او آرام دیرا پوش شرتشییسو گذاردیم

ارش کن یبه آرام شدیسرمـ ـست م شیزد از صدا یلبخند زدیم تاریاستخر نشسته بود گ

 است؟! داریو با تعجب نگاهش کرد او چرا ب دینواختن کش دست از رادینشست که ه

 !؟یداریتو چرا ب-

 باال انداخت یاشانه

 هرشب بایدارم تقر یخوابیب-

 را سمتش گرفت انگشتش

 ! ؟یخوابیب-

 اوهوم-

 زد یبشکن
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 منم دارم! -

 کرد یابراق شدند و تک خنده چشمانش

 واقعا؟! -

 زد چشمک

 شهیم یجور نیم آرشام اهوقتا  یپوالد و مامانم و گاه ییدا م،یستیآره فقط منو تو ن-

کان ا تفکر تدارد سرش را ب یخوابیب یخاک یکره یاست که بررو یخودش تنها آدم کردیم فکر

 مکث گفت: ینگاه کرد و با کم رادیه تاریداد و بعد به گ

 سخته؟! -

 دیکش شیتارها یبررو یدست

 یبهش دل بد دیبا ادینه ز-

 ذوق نگاهش کرد با

 ! ؟یبد ادیبه منم  شهیم-

 گرد شدند چشمانش

 بدم؟ ادی-

 ه؟یآره مگه چ-

 ! ؟یتونیکه م یمطمئن-

 ! رادیعه ه-

 اشاره کرد شیو به جلو دیخند

  نجایا نیبش-

 رد وک میتنظ شیپاها یرا رو تاریو پشت به او نشست گ رادیه یشد و جلو شتریب جانشیه

ع وشا شروتان آر! همراه انگشرادیه شدیم یباشد قرارداد، چه معلم دیکه با ییدستانش را در جا

 ها را حفظ شود به نواختن کرد تا نوت

پسر به چه  نیرا پر کرد ا شیابروها انیم یظینگاه پوالد را از بالکن اتاقش اخم غل دندیدینم

 یفکر دی! باکرد؟ینم تی! و آروشا چرا حد خودش را رعاشد؟یم کیانقدر به دخترکش نزد یحق
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کم که احساساتشان بهم کم النیو م وشاین یکیو  رادیآروشا و ه یکی کردیدو م نیبه حال ا

که بود  یقیاشان را به هر طرو رابطه کردیم یفکر دیبا یقبل از رخ دادن هر اتفاق شدیم ارآشک

 . کردیکم م

د شتر  ظیغل نا بود اخمشکه متعلق به تم یاتاق دیشنیم اشیرا از اتاق کنار یهقهق یصدا

ها اشک نیا دانستیچه بودند؟! نم یبرا هاهیگر نیا شدیباشد اما نم توجهیب کردیم یسع

 خوراک هرشب چشمان تمنا است 

 هق تمنا چشمانشگذاشت گوش سپرد به هق شیزانو ینشست و ساعد دستش را رو وارید کنار

 سخن گفت: واریپشت د یتمنا یرا بست و برا

ادرخان نمثل  یرد به اون خوبمتو  یوقت دمیچرا نفهم یکه تو بهم نارو زد کنمیهنوزم باور نم-

 کشنیهامون ماالن بچه شویبد کردم بهت دل دادم بدبخت ستمین یزیمن که چ یکنیرو ول م

 شد نفرت شونیزندگ یجاهمه یول میکنیاونا رو با عشق بزرگ م گهیکنار همد کردمیفکر م

گوش  اگر به حرفام دونمیازم دوره م ایدن هیمن اما هنوزم  ینفرت از من آروشا شده آروشا

 داغه  ششیچند وقته که آت نیا یفقط برا دهیم

 *** 

ب قدر خورا دوست داشتند چ شانیدو نفر یگشت و گذارها نیچقدر ا دندیبلند خند یصدا با

 کرده بودند دایپ یرا در سفر زندگ گریکدیبود که 

 از سر تعجب کرد یشراره اخم ناگهان

 با بابات؟!  هیعه! آروشا اون زنه ک-

ا شاپ ام یکاف نیبرگشت که ماتش برد ژاله و پوالد آن هم در ا کردیکه شراره اشاره م یسمت به

ا دارد ت شباهت تیعبه واق شتریاش بگرفته؟! چرا قهقهه یمیچرا دستان ژاله را انقدر گرم و صم

د است؟! پدرش همان پوال کردیکه در کنار خودش دارد؟! چرا حس م یکوتاه یهاآن خنده

 اش را گرفت و آرام گفت:شراره متوجه حال بدش شد دستان مشت شده کردبغض 

چه پدر  نهیاتشون همذکال مردا  ه،یطور نیا دمیوید یدار یچه حس کنمیمتأسفم درکت م-

 باشن و چه نباشن
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 آزاد شدند شیهادانه دانه از حصار پلک شیهااشک

 ! شه؟یخوب نم زیچ چیپوالده شراره چرا ه نیا سیبابام ن نیا-

 چشمان گرد نگاهش کرد با

 ! ه؟یمنظورت چ-

 زد پوزخند

 یه نی! ا؟ینخوره اما خودش چبر نیکه به غرور ا رمیگیفاصله م الیمن همش دارم از دان-

حس  خندهینم یطور نیمنه ا شی! شراره بابا هر وقت پ؟یمامانم خائنه پس خودش چ گهیم

 بابا ندارم از اولش نداشتم نداشتم!  کنمیم

 :اسمش را گفت یبلند یرفت و شراره با صدا رونیشاپ ب یاز کاف یعصب یهاقدم با

 سایآروشا! وا-

 زیم یرو در آورد و فشیاز ک یپول عیشد و به شراره نگاه کرد که سر زیپوالد ت یهاگوش

 ! افتاد؟یم یاست، حاال چه اتفاق دهیکه آروشا دو نفرشان را با هم د یعنی نیگذاشت ا

 پوالد نگاه کرد مرخیژاله محو شد و به ن یشاد

 آروشا.  زم،یعز-

 جا باش برم دنبالش نیبشه شد هم خواستمیکه نم یزیچ-

 باشه-

آن  انداخت پس کجا رفتند ابانیبه هر طرف خ یرفت نگاه رونیشاپ ب یعجله از کاف با

ردن به راه تنفسش را بست جرأت نگاه ک ینیماش یهاکیشدن الست دهیکش یدخترها؟! صدا

ند رد خون سرد شده بود شیها. نفسدیبریم شیبرا یبد یهاسمت صدا را نداشت قلبش حکم

 و شراره زجه کردندیهمهمه م تیکه جمع ییبه جا دیو رس رفترا گ ابانیشده کف خ ختهیر

کاش  ور بودرا کنار زد کاش ک تیپوالد چه به سرش آمد؟ دستان سرد و لرزانش جمع یوا ردیم

 :لـ ـب  زد یفرود آمد و به سخت نیزم یآروشا را دو زانو بررو نیتن خون دیدینم

 آرو ! -

 ت ا را گرف! سر سرخ شده آروشبود؟یصحنه هم کابوس م نیا شدیچه م دیدیهمه کابوس م نیا
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 آروشا! -

 داش را پاره کرپر از درد از اعماق قلبش بلند شد و حنجره یموج

 آروشـــــــا! -

 *** 

ه او بماتت سهراب با ش شدیم دهیبود که به سر پوالد کوب یمتشنج بود صداها مانند چکش فضا

ه کتمنا  هچاریود ببداده  هیتک مارستانیب واریاما آشفته به د روحیب یاکه با چهره کردینگاه م

 کردیم زمزمه ییزهایو چ کردیعقب و جلو م ینشسته بود و خودش را به آرام یصندل یبررو

 فت:ا بغض گبد و کر کیرا به دهانش نزد یآب وانیل وشایفرستاد؟! ن رونیامروز آروشا را به ب چرا

 آب بخور توروخدا کمیمامانم -

 یعنیمانده، خشک شده بود  رهینقطه خ کیپس زد چشمانش از بس به  یرا به آرام وانیل

 دیکوبیم شیوآورند؟! گل بانو به زان رونیب یکه آروشا را سالم از آن اتاق عمل لعنت شدیم

 از دست توعه میکشیم یکه هرچ یمادر ش یپوالد ب یریبم یمادر؟! اله ییم کجابچه یوا-

 کمرنگ گفت: یبا اخم ژاله

  یداره خاله جون؟! آروشا با یریچه تقص نجایاپوالد -

 حرفش آمد انیم یبلند شد و عصب شیاز جا تمنا

زن  هیمن! تصور کن باباتو با  یبچه ی! خودتو بذار جاهیچ رشیتقص گمیساکت شو! من بهت م-

 ! یشیم ی! نه فقط بگو چه حال؟یشیم یچه حال ینیمثل خودت بب یکیاونم 

 پوالد اشاره کرد و با بغض گفت: به

دنو بو نیا به دختر خودشم رحم نکرده من کنار یرو از همه گرفت حت یحق زندگ یلعنت نیا-

 کنه بهمون کارو با تو هم  تونهیپس بزنه پس م یتجربه کردم اگه تونست منو به راحت

بود، سرد و  رهیدهانش گذاشت پوالد به تمنا خ یحرفش را قطع کرد و دستش را بررو بغض

را  زیچ چیه خواستیاما االن نم ستیماجرا ک نیدر ا یخائن واقع دانستیخودش هم نم روحیب

را در آورد و از  اشیکیکاله پالست یعل خواستیبداند، فقط گرفتن دستان گرم دخترکش را م
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قلبش  یبه سمتش رفتند، تمنا دستش را رو مهیسراس وشایرون آمد تمنا و نیاتاق عمل ب

 گذاشت

 آقا؟!  یشد عل یچ-

 ! شه؟یخوب م میحال آبج-

 شده انداخت رانیخانواده و نیبه ا یو نگاه دیکش یقیعم نفس

ه که دار یقلب یرماینبوده اما با توجه به ب یجد ادیخداروشکر خطر رفع شده و صدمه ز دینیبب-

 کمی درمانش یتو دیمشکله شا کمیکردن فشار خونش و هماهنگ کردن داروها با هم  میتنظ

 اما فعال حالش خوبه میداشته باش ریتأخ

 بانو با بغض گفت: گل

 ! مش؟ینیبب میتونیم یک-

 دیتونیشما م استراحت کنه دیبا یبهوشه ول گهیبخش حدود دو ساعت د مشیفرستیفعال م-

 دنشید یبرا دیایخونه فردا ب دیبر

 کرد به پوالد که تا االن سکوت کرده بود رو

 ایچند لحظه همراه من ب شهیم پوالد، اگه-

نه  ورا داشت  شیهاتکان داد و جلوتر از او به راه افتاد نه حوصله گوش دادن به حرف یسر

 گفتن « نه» یحوصله

شت اگر دا یچشمانش را بسته بود حس بد دیکش ینشست و پوف یعل یروکاناپه روبه یبررو

کاش  دیایرش بس به بال نیکه حاال ا دیدیرا نم شاپ نرفته بود، آروشا آنها یهمراه ژاله به آن کاف

 دیکشیاو درد م یجا

 نگاهش کرد یبه سرد یعل

ل ماه طو هید؟ بو نیا یدوباره بشه همون دختره قبل خوامیم یگفتی! م؟یکرد کاریباز چ-

 که رابطته تون خوب شده بود دینکش

 را باز کرد و با غضب نگاهش کرد چشمانش

 شده؟!  یحاال مگه چ-
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هم  ژاله رو از پوالد متنفره اسم گفتیهمش م میبزن یهوشیبهش ب میخواست یشده؟! وقت یچ-

ه خاطر قط بف یتو نه تو همون پوالد یاون عوض شده ول دهیشما دوتا رو باهم د دمیفهم اوردیم

 به زور ن بگواالن بهشو نیبرادر من از هم یکنیمدارا م وشایبا آروشا و ن یعذاب وجدانت دار

 کنمیدرد تحملتون م انوجد

 لـ ـبش را باال داد یگوشه

 چرند نگو-

 خودش مجهول شده بود  یحالش را خودش برا دیفهمینم گفتیهم چرند نم دیشا

 ؟یژاله رو دوست دار-

 مکث گفت: یکرد و با کم نگاهش

 دونمینم-

 دیکش یقیعم نفس

 زیچ چیوقت، ه چیه گهید یش کناگه باز خراب گرده،یآروشا داره برم یاصل تیپوالد تازه شخص-

 نداشتم یدی! تازه من به االنشم امیکنیم کاریپس حواست باشه چ شهیدرست نم

شان بطهتر از قبل شده بود انگار که قبل از خوب شدن راشد سردرگم رهیخ ینامعلوم ینقطه به

 ردد داخو یکه جا وشایبا آتوسا ن یبود، حت شتریب تشانیمیبا آروشا صادق بود صم شتریب

 نمشیبب خوامیم-

 شهینم-

 ! یعل-

*** 

 تذکر داد گرید یبار یتمنا را عل یرا به خانه فرستاد، حت همه

 شه داریباهاش حرف نزن که ب یجور-

  گهی! برو خونت د؟یگیخب چندبار م لهیخ-

 تأسف نگاهش کرد با

 باشه، خدافظ-
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 به سالمت-

 دمند بهدر یبا نگاه دیچیپیبود که در اتاق م ییدستگاه تنها صدا بیببیب یاتاق شد صدا وارد

 رمقیب یهاکبود شده بود با قدم اشیشانیاز پ یشد رنگ به رو نداشت و قسمت رهیآروشا خ

 زد یکنار تخت نشست دست را گرفت و به قلب خودش چسباند، زهرخند هیصندل یرو

مثل قبل  تونمیآروشا نم زنهیلبش چه جور مق نیبب ؟حاالیناراحت شد یدینامردتو د یبابا-

تا ما دو یگانگار که زند میابهیبا هم غر ایدن هی یچرا ول فهممینم دونم،یدوستت داشته باشم نم

 نابود کردم  تویکه کل زندگ یمنو ببخش دوارمیکال از هم جدا شده ام

 یحس چینداشت ه یحس چیه شیموها یبر رو دیبه انگشتانش زد و دست کش یـوسه ا بـ

 سر پوالد آمده؟! ییتنش نبود؟! چه بال یچرا؟! مگر دخترش نبود؟! مگر پاره

**** 

 ور وبسته شدند ن عیسر یلیچشمانش را با درد باز کرد که خ دیچیکه در سرش پ یدرد با

 نجایااند، گرد دیزود عادت کرد و نگاهش را دور اتاق تماما سف یول زدیچشمش را م ییروشنا

ودند باحساس کرد گچ گرفته  یدیبود؟! خواست دستش را باال آورد که درد شد مارستانیب

ذاشته دست او گ یشد پوالد سرش را رو یانداخت که متوجه سر مرد دستش یکیبه آن  ینگاه

 او خائن بود نه تمنا  کردیبود و به خواب رفته بود با نفرت نگاهش م

 نکهیا یراکه پوالد چشمانش را باز کرد آروشا ب دیکش رونیسرش ب رینفرت دستش را از ز با

پدرش را به دست  کردیپوالد او را هم گول زده بود فکر م دیبه پهلو خواب ندیاش را نبچهره

 دیکش یاازهیو خم دینه پوالد چشمانش را مال یآورده ول

 ؟یبابا درد ندار یشد داریب-

 آروشا گذاشت یبازو یکرد و دستش را رو یاخم کمرنگ دینشن یجواب

  یه-

 نشست و پرخاشگرانه دستش را پس زد شیسرجا

 بهم دست نزن! -
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پدر خوب  کیسمش و هم درد روحش چرا ج، هم از درد جمع شد شیهادر چشم اشک

ش فرو لوارش بی! پوالد دستانش را در جند؟یاز طرف پوالد ضربه بب دیبا شهینداشت؟! چرا هم

 نگاهش کرد ظیغل یبرد و با اخم

 ! ؟یسگ شد یشده اول صبح یچ-

 نسبتا بلند گفت: ییبغض و صدا با

 یآدم خوب یلیخ یکنی! ادعا میزنیازت متنفرم تو همه رو گول م نمتیبب خوامینم گهید-

 ...آدم هوسب هی! تو تو ی! مثال دکتریهست

 یبود. قطره شهیتر از همدردناک یلیس نیپوالد حرفش را قطع کرد نفسش حبس شد ا یلیس

 لحنش آرام بود یو پوالد با حرص نگاهش کرد ول دندیدانه دانه چک شیهااشک

 داره! ن یربط چیمن به تو ه یکارا نکهی! و ایبه بابات احترام بذار یریبگ ادیزدم که  نویا-

 زیبار تمسخر آم نینگاهش کرد و ا گرید یبار

 نداره  یمنم به تو ربط یعه؟! پس کارا-

 با تعجب وارد شد و در را بست یعل

! دا نکن؟صسر و  ادیه؟ مگه نگفتم زاما زبونت هنوز درازه؟! پوالد تو چت یدختر تو تصادف کرد-

 ششیپ ادیباهات کار دارم، تمنا م رونیب میبر ایب

منا وارد تز آنها عد ارفت و ب رونیاز اتاق ب یپر از خشم به آروشا، به همراه عل یبعد از نگاه پوالد

شد و به  اشهریپر از بغض خ یبه سراغش آمدند با نگاه ایدن یهاآروشا تمام غم دنیشد با د

 او حلقه کرد  یدستانش را دور شانه یآرام

 نکن من خوبم!  هیگر یمامان-

 را پشت گوشش فرستاد شیو موها دیرا بـ ـوس صورتش

 ! ؟یبکش تو زجر دیبا! فدات شم آخه چقدر یقربونت برم مامان خداروشکر که خوب یاله-

 دیخند یکم

بر که ب نجایتر منو از اکوچولو بداخالق بودم حاال زود هیچند وقت  نیا دیببخش یبسه مامان-

 خورهیبهم م مارستانیحالم از ب
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 دیخند شیهاهیگر انیم در

اون  گهیرو که بهت زد شراره م یکنه اون لیدا ذلخ یچشم اول بذار کمکت کنم لباساتو بپوش-

 فت در رفتهکثا

*** 

ب حداقل خو دیچیپیدر تمام بدنش م یشد درد بد ادهیپ نیاز ماش یکمک تمنا و به سخت با

ه عصا را ود باشد که بلد نب رهیرا بست و به آروشا خ نیمرخصش کرد پوالد درب ماش یبود که عل

 از لنگ زدنش  دیخندیم کردیرود و تمنا همان طور که کمکش م

 ! رن؟یراه م یچطور نای! مامان با ا؟یکنیم نیخداجون چرا همچ یوا-

 روشا راآ یقدم هم بردارد به آسان کی توانستیطور نم نیبه سمتشان رفت ا درنگیب پوالد

 ردگرد نگاهش ک یباغ را پر کرد و تمنا با چشمان غشیدستانش بلند کرد که ج یبررو

 .کنمیخودم کمکش م نی! بذارش زمشیننداز-

 **** 

 کنهیتر پاش درد مآروم آروم-

 به تمنا نگاه کرد یتـ ـخت گذاشت و با کالفگ یرا رو آروشا

 مهی! خودم حال؟یکنیآروم آروم م یچته ه-

 زد یشخندین

 سین تینه اتفاقا اصال حال-

 تمنا! -

 کوفت-

 مرض-

 درد-

 حناق-

 دیکش یغیج انیم نیکه آروشا در ا رفتیباالتر و باالتر م شانیصدا

 ! دیکل نکنباال سر من کل-
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نفرت  فت بارا هم در آورد و باند سرش را گر شیانداخت مانتو نیزم یرا در آورد و رو شالش

 گفت:

 ! گه؟ید هیچ نیا-

  رفتباال ادشیکارش اعصاب پوالد قلقلک شد و فر نیانداخت با ا نیزم یرا کند و بررو باند

ر دخت نیاز دست ا اریهارو باه تمنا برو جعبه کمک گهیبستتش د دونستهیم یزیچ هیدکتر -

 بزنم ابونیسر به ب دیبا

 کرد یاخم تمنا

 رفتم خب د،یبچم ترس نییپا اریصداتو ب-

 فت کهماند و آروشا با نفرت نگاهش را از پوالد گر یرفت و پوالد عصب رونیاتاق ب از

 سرخ نگاهش کرد یکرد فک آروشا را به چنگ گرفت و با چشمان ترشنیخشمگ

 اعصابم خورده، بدترش نکن!  یطور نیهم اریواسه من ادا در ن یه-

 به چشمانش نگاه کرد یرا کنار زد و با گستاخ دستش

 دلم خواسته -

شست تخت گذاشت و خودش هم ن یرا رو هیاول یهابا عجله وارد شد و جعبه کمک تمنا

 کردیآروشا غرغر م یوار برازمزمه

 بشه؟!  یبازم عصب یخوایبگم؟! م یچآخه من به تو -

 داد که پوالد مچ دست تمنا را گرفت و بلندش کرد اشینیبه ب ینیچ

 کنمی! خودم درستش میکنیم یخراب کار یزنیپاشو حاال م-

 رد انگشتک یچیبه نگاه پر از نفرتش دور سرش را باند پ توجهیآروشا نشست و ب یروروبه

 صورت آروشا تکان داد یجلو دواریاش را تهداشاره

 و تو، مفهومه؟!  دونمیمن م یدست بهش بزن-

 را در حدقه چرخاند چشمانش

  یهوم چقدرم که تو نگران من-

 که از حرف آروشا به سراغش آمد یاحساس کرد درد یدر قلبش درد پوالد
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 گفت: یبا ناراحت تمنا

 صدام کن یالزم داشت یکمک مادرجون هرچ رمیمن م-

 باش-

و  کردیم یواهخپوالد االن معذرت  شدیچه م دیرفت پشت به پوالد کرد و به پهلو خواب رونیب و

ا کرد ام حالش را بپرسد؟ بغض گرید یمانند پدرها شدی! چه مگرفت؟یاو را در آغـ ـوش م

رنگ کم شیهابچه یخودش را در زندگ دینبود با یپدر خوب گرید د،یکش یپوالد آه ختیاشک نر

ها با اعتسو  ندیبش خواستیرفت و در را بست، اما هنوز هم دلش م رونیاتاقش ب. از کردیم

 آروشا نگاه کند.  یهاطنتیها به شآتوسا حرف بزند، ساعت

 زمزمه یآرام نبود به یکس دیدیکه م ییسرش را نگاه کرد تا جا یسرش را کج کرد و باال رادیه

 کرد

 آرو!  یه-

 بود؟ رادیه یصدا نیشد، ا زیآروشا ت یهاگوش

 ! رادیه-

 ! س؟ین یآره کس-

 ؟یینه تو کجا-

 دیآمد و خند رونیب ریآن ز از

 نجایا-

 پسر  نیا نشسته بود، امان از دست شیروکه روبه کردینگاه م رادیگرد به ه یچشمان با

 *** 

راره شت، شگذا زیم یخوردن قهوه سوخت به سرفه افتاد و فنجان قهوه را رو کبارهیاز  شیگلو

 ه گفت؟! چ

 ! ؟یچ-

 گفت: یکالفگ با
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زوم  آروشا شو چرا الیخیب کنمیازت خواهش م الی! دان؟یتصادف کرده، نکنه کر گمیدارم م-

 اون؟!  یرو یکرد

 یتفاقمام کند اتکار آروشا را  خواستیدر هم رفت و تماس را قطع کرد هر دفعه که م شیهااخم

خودش  د،یرا پوش شیهابه اتاقش رفت و با سرعت لباس داد؟یخدا او را نجات م یتا ک افتادیم

 دانستیرا نم اشیچه جور ندیآروشا را بب خواستیدلش م یچرا ول دانستیهم نم

*** 

صت چه فر زدیشد و اطرافش را نگاه کرد، کوچه خلوت بود و مگس هم پر نم ادهیپ نیماش از

 کردیاه مهمان طور که اطراف را نگ! دست به کمر زد و د؟یدیفقط چطور آروشا را م ،یخوب

 را در آورد و شماره شراره را گرفت  لشیمتفکر شد موبا

 ها؟! -

 ! جلو؟ ایاتاق آروشا طبقه دومه؟! پشت خونه -

 ! ؟یپرسیم یآره، پشت واس چ-

 کدوم اتاق؟! -

 اونجا؟!  یتو رفت یاز سمت راست سوم-

 نیهترزد، ب یکج شخندیبرداشت ن نیزم یاز رو یجواب دادن تماس را قطع کرد و سنگ بدون

 اتاقش پرتاب کرد یبود سنگ را سمت پنجره نیهم دنشید یراه برا

 ک با آن برچه بود؟! نکند گنجش یصدا نیشد ا زیت شانیهاگوش شه،یش« تق» یصدا دنیشن با

د و برخورد کر اشیشانیبه پ یخورد کرده است؟! با ترس سمت پنجره رفت و بازش کرد که سنگ

 گذاشت اشیشانیپ یتصادف بود! دستش را رو یکبود شده یگفت، همان جا یآخ

 سنگ زد؟!  ی!! کیهو-

د باز کر نش رازد که آروشا چشما یکرده بود لبخند یپشت گردنش را ماساژ داد، خرابکار الیدان

ا تعجب ب رادیت؟! هچکار داش نجایماتش برد او ا کردینگاهش م نییکه از پا الیدان دنیو با د

 ستادیپشت سر آروشا ا

 شد ؟ یچ-
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و دآن  دنیبا د کرد یظیاخم غل یچرا ول دانستینم ال،یتعجب کرد اما دان الیدان دنیهم از د او

 چرا دیشنیرا م رادینامنظم ه یهانفس یبود؟! آروشا صدا یبیچه حس عج گرید نیبا هم ا

 ظیغل یا اخمباتاق آروشا سنگ زند؟! همان طور  ! چرا به پنجرهد؟یایب نجایبه ا دیبا الیدان

هش را به نگا نکهیشد قبل از ا شانیهامتوجه گرد شدن چشم یاکه لحظه کردیم هشاننگا

  دیشن یخوب آروشا را به غیافتاد ج نیماش یشد و بررو دهیبه صورتش کوب یمشت اوردیب نییپا

 با بهت گفت: رادیه

 جا بمون برم اونو آروم کنم نیخدا هم ای-

 امیمنم م-

 که کل کوچه پر شود دیکش یادیرا گرفت و فر الیدان قهی

 ! ؟یکنیم یچه غلط نجایکثافت ا-

 دردمندانه گفت: الیدان

 برسام فکر بد نکن -

 به فکش کوباند و با حرص گفت: گرید یمشت

 ! هیفکر بد چ گمیاالن بهت م-

 به سمتشان رفت و برسام را از پشت سر گرفت دیوح

 ! آروم پسر! یه یه-

 دیکش ادیفر کردیهمان طور که تقال م برسام

  !کشمشیآشغال چشمش دنبال آروشاس، خودم م نیبزنه ا دیاومده خواهر منو د نیا-

 *** 

 شکاف کنار لـ ـب  برسام گذاشت یکمپرس را رو نایم

 ! ؟یاومد خبری! چرا بوونهید یپسره-

 زد و به آروشا نگاه کرد یپوزخند دیوح

 نیش زیسوپرا میخواستیم-

 پوزخند زد آرشام
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  یزیچه سوپرا-

رسام بته بود رف نمارستایبود که پوالد به ب یشکرش باق یدر آورد باز هم جا شانیبرا یزبان آروشا

 سرخ به چشمانش زل زد یو با نگاه ستادیآروشا ا یروروبه

 نهیه تورو ببپسره اومد نیا م،ینکن هممون عذاب بکش یبهت گفتم کار رفتمیداشتم م یوقت-

 نه؟! 

 گفت: ییبه کمر زد و با پررو دست

 نداره یآره دلش خواسته به تو هم ربط-

 اش رفتچشم غره تمنا

 آروشا! خجالت بکش! برادرته -

 به تمنا نگاه کرد ظیغل ی! با اخمکردند؟یدخالت م شیهمه در کارها چرا

کدوم از  چیهم ه گهیعوض نشده! من هنوزم اون دختر بدم! خب؟! د یچیه نیفکر کناصال -

 تو مامان یحت نیمن دخالت کن هیتو زندگ دیشماها حق ندار

ستشان داب کار حس گرانیانگار که اگر بد باشد د دیکش یبه اتاقش رفت و پوف عیسر یهاقدم با

 هیزندگ ه خاطرخودش را ب تواندیکه پدرش نم یبود وقت اشیاصال چرا آن روز به فکر پاک دیآیم

 فرزندانش نگه دارد؟! 

*** 

 ۶انداخت  واریشکل به د رهیبه ساعت دا ینگاه

ه ک یشا نامبا برسام نرم کرد اما چرا؟! به خاطر آرو یابعد از ظهر آن روز چه دست و پنجه ۳۰-

 شده بود  بیعج شیبرا

 یهاواناستخ بلند شد، انگار شیاز جا یکه بود؟! به سخت گرید نیبه صدا در آمد ا فونیآ زنگ

 در حال شکستن بودند شیپا

 زنگ پشت سر هم شد یصدا

 اه اومدم -
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 ر نگاهشد نتطیچرا انقدر ش نیآروشا ثابت ماند ا یدر را باز کرد که نگاهش رو ظیغل یاخم با

 اش آمده؟! به خانه خبریاست؟! چرا ب

 چشمش زد یجلو یبشکن

 داخل؟!  یکنی! دعوت نمآقا یه-

 تو ؟! -

 زد و در را بست با ذوق به چشمانش نگاه کرد کنارش

 آره من-

ند کرامش پدرش نبود تا در کنارش احساس آ یرا در آورد و با خنده به داخل رفت وقت کفشش

 ید و روا در آوررمانتو و شالش  دنشیمانند قبل بالفاصله از رس رفتیم یابهیبه خانه غر دیبا

  دیکاناپه دراز کش

د الل چندختر چه مرگش بود؟! نکند اخت نیا کرد،ینگاهش م یهنوز هم با مات زدگ الیدان

 دارد؟!  یتیشخص

 گردنش را باال آورد یکم آروشا

 مگس نره توش -

 زد شیبه موها یبه او دست داد و چنگ یکالفگ حس

 ! ؟یکنیم کاریچ نجایا-

 از من؟!  ریدختر به غ هی ای! ؟یمنتظر مهمون بود-

 کرد یظیو اخم غل ستادیسرش ا یباال

 نجا؟یا یبابات خونه نبوده اومد اریدر ن یمسخره باز-

م از آن که غ یبا چشمان دیرا به سمت خودش کش الیدان قهیشد و  نیگرفه و غمگ اشچهره

 وار گفت:نگاهش کرد و زمزمه دیباریم

ونشه جاون همش خونه ژاله  یرخص شدم ولمسه روزه که تازه  ال،یبابام هنوزم همون آدمه دان-

  رمیحالشو بگ خوامیبا تو باشم! م خوامیمن م الیدان

 دز یاش افتاد و لبخند کجشده یچیبه دست باند پ الیدان نگاه
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 ؟یگچ دستتو باز کرد یزود نیبه ا-

 دیرا ول کرد و خند اشقهی

 ود برام گچش گرفته ب یچرا عموعل دونمیدرد نداره نم ادمیز کردیخراب م پمویت-

 لایدان یهانگاه این طوراز  گریکاناپه نشست و با دقت نگاهش کرد آروشا د یبررو کنارش

 نگاهش کرد یبا مرموز شدیچندشش نم

 ؟یکنینگام م یجور نیا ه؟چرایچ-

 دیخند یکم

عجب  که بابات کنمیفکر م نیدارم به ا نجایا یایخودت م یکه با پا یهست یدختر نیتو اول-

 هاش باشهبه فکر شما بچه کمیحداقل  هیآدم

 گفت: نیغمگ ینشست و با حالت شیپا یرو

دوباره  ینیبیمخوب شده، بعدش  یکنیهروقت که فکر م مونهیجور نم هیوقت  چیپوالد ه-

 متنفرم  کننیرنگ عوض م یکه ه ییخسته شدم ازش از آدما گهیهمون پوالد بد د شهیم

 !د؟یگزیاست ککش هم نم یپسر نیچن یکه حاال دخترکش در خانه دیفهمیاگر پوالد م یعنی

ار ود انگبچند برابر شده  دشیپوست سف یچسبانش انداخت، جلوه یبه تاپ مشک ینگاه الیدان

اد دا قورت آب دهانش ر یخترا رام کند به س الیبود تا دان دهیها را کشنقشه نیکه خوده آروشا ا

به  یاراشت کاما چرا دوست ند زد،یا از آروشا گرفت گرمش شده بود و قلبش تندتر مر هشو نگا

ت اش گذاشته اسپا به تله ینادان یآروشا باز هم از رو دانستیم دیدخترک داشته باشد؟! شا نیا

 را در دستانش گرفت و با خباثت نگاهش کرد الیصورت دان

 یخودتو کنترل کن ستی! الزم ن؟یکنی! چرا نگام نمه؟یچ-

ر س ییچه بال د،یکش یبلند کرد و خودش هم به سمت پنجره رفت پوف شیپا یرا از رو آروشا

دون باست؟!  پوالد ریتقص نهایا یهمه یعنی! سوخت؟یآروشا آمده بود؟! چرا دلش به حال او م

 به آروشا گفت: ینگاه نیکوچکتر

 برو آروشا-

 زد؟یاو را پس م الیخرد کردن پوالد بود دان یابر یکرد چرا حاال که دنبال راه یاخم
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 ! ال؟یدان-

 گفت: یعصب یسمتش برگشت و با لحن به

 برو  گمیبهت م-

 را گرفت اشقهیو  ستادیا شیروروبه

 ! ؟یدار یمشکل گهید شتیمن خودم اومدم پ الیچرا؟دان-

 جدا کرد اشقهیکرد و دستانش را از  یاخم

منو  یخواستیم امین کتینزد نکهیروز به خاطر ا هی! ست؟ین ! مگه حالت خوب؟یزد یآروشا چ-

 که  یکنیکار م هیحاال خودت  یبکش

 حرفش را قطع کرد و با بغض گفت: آروشا

جا ببرم، همونطور آبروشو همه خوامیپوالد بفهمه و غرورش بشکنه، چون م خوامیآره! چون م-

 مامانمو برد  یکه آبرو

 صورتش گذاشته بود و یرو کاناپه نشست دستش را یعقب رفت تا برروگرفت و عقب اشهیگر

ا حال آروش شد واقعا دلش به نیهم غمگ الیافسرده را داشت، دان یهاحس آدم ختیریاشک م

 دستانش جا داد  انیزانو زد و جسم او را م شیپا نییپا سوختیم

  کنمی! منم کمکت م؟یآبروشو ببر یخوایم یکن هیانقدر گر خوادیخب بسه نم لهیخ-

 *** 

وند بل یموها انیغرق در خواب ژاله م یچهره دیکه د یزیچ نیرا باز کرد اول چشمانش

 یرش را از روسگذاشت تا  شیموها یو دستش را رو دیکش یقیاش بود، نفس عمآشفته

 اش بر دارد. شانه

ژاله آمده بود،  یبود که به خانه یروز نیکرد امروز چهارم زانیرا آو شینشست و پاها شیسرجا

 آمدیم دنشانینادرخان به د گشتیبرم دیاز حال افراد عمارت خبر نداشت اما امروز با یحت

هر چه  دیفهمیپشت سرش نگاه کرد حسش را به او هم نم یو به ژاله دیکش یقینفس عم گرید

شلوار  ستادیا نهیآ یورشده است بلند شد و روبه شیهاشب کیچند وقت شر نیا دربود که 

افتاد  شیچند سال پ یبـ ـرهـ ـنه نگاهش به رد چاقو یبود با باال تنه دهیپوش یایمشک نیج
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 ۵ یآروشا خواستندیکه م یهنوز هم فراموش نکرده بود آن روز را وقت دیرد کش یدستش را رو

شکم اما حداقل  یهیرا بدزدند و او موقع نجاتشان چاقو خورد در ناح کوچک ینایساله و آرم

 یرا بردند ول نایکنند، هر چند که آرم شیتوانست آروشا را نجات دهد و اجازه نداد او را هم جدا

 ادیکند آخ که امروز هم  یوقت است و نتوانسته بود کار یلیحاال آروشا را جدا کرده بودند، خ

داغ دلش را تازه  شدند و یشوم در ذهنش تداع یافتاده است تمام آن لحظات و عکسها نایآرم

گرفت. قطرات آب داغ به پوستش  یبهداشت رفت و دوش سیبه سرو دهیخم یهاکردند. با شانه

تمنا با  ادیخودش هم خائن شده بود؟ چرا به  ی. از کشدیو حالش بهتر م کردندیبرخورد م

و  دیپوش یاشده است؟! حوله فیآن پوالد مغرور، انقدر ضع یعنی! بود؟یدر رابطه م گرید یزنها

به عمارت برگردد چرا حس  خواستیدلش نم چیرا به تن کرد چرا ه شیهابه اتاق برگشت لباس

شده بود و او هم دوش گرفته بود با  داری! ژاله بکند؟یوجود آتوسا هم آرامش نم یحت کردیم

 بستیراهن پوالد را میپ یهاخاص خودش دکمه یاداها

 زم؟یعز یریم یدار-

 گ گفت:کمرن یاخم با

 اوهوم-

 ناراحت شد لحنش

 یموندیم شتریکاش ب-

 وار گفت:و زمزمه دیرا بـ ـوس اشگونه

 ستین یبار نیآخر نیا-

  نمتیبیم که

  یروزیپر از حس پ یاخنده د،یخند ژاله

**** 

 گرفت رادیو شلنگ را سمت ه دیخند

 که اومد ری! بگیپکور یاکور یپسر کوشولو یه-

 صورتش گرفت یآب شد و دستش را جلو سیهم خ رادیه
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 ریبگ وونتویدختر نکن عه! برسام خواهر د یهو-

قهه و قه بلندش کرد نیزم یاز رو ستادهیو حواسش نبود که برسام پشت سرش ا دیخندیم بلند

 زد

 ییپسر کوشولوعه تو دختر کوشولو رادیه-

م هآن  حاتیتفر نیا گذشتیآروشا بلند شد چقدر خوش م غیج یکه صدا دیخودش چرخ دور

 فت کهشاداب و پر نشاط آرشام شلنگ آب را برداشت و سمت برسام و آروشا گر یبه آروشا

 کرده بود اشان کل باغ را پرخنده یافتادند صدا نیزم یبررو

م هد و با به آتوسا ز یاکه آروشا تنه دندیخندیو م کردندیبانو و تمنا از بالکن نگاهشان م گل

 نند ک سیرو به آرشام، به کمند اشاره کرد تا او را هم خ دیت شدند وحدرون استخر پر

 دینگاه کرد و خند کشانغیبه کمند ج تمنا

  نهیصحنه رو بب نیا ستیکه پوران ن فیح-

 *** 

 ردککاناپه تک نفره نشسته بود نگاه  یخشک بررو یلیکه خ یبا لبخند به نادر سهراب

 ره؟یم شیخب نادرخان کار و بار چطور پ-

 خوبه -

 دیخند الیسه

 رگرم کارههمش س ادیشب م نه،یشیاون دفتر م یتو رهیجون صبح م یخوب باشه! گل دمیبا-

 گرفت  شیرا جلو وهیجز نادر و تمنا تمنا ظرف م دندیخند همه

 دییبفرما-

را دنبال  اما نادر نگاهش روحشینگاه کند، به چشمان سرد و ب شیهابه چشم توانستینم

ده شمتنفر  تمنا سالها از نیتا عذابش دهد همان طور که او را عذاب داده بود در تمام ا کرد،یم

د دوست ده بورا به باد دا شیاهایرا خراب کرد فقط چون رو نایم هیزندگ نکهیا یبود، نه برا

ا بوالد پهر دو دخترش را با شکوه بسازد اما نتوانست درب عمارت باز شد و  هیزندگ تداش

 شد  ییرایوارد پذ یصلگحویب
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 سالم عایجم-

رفت گرا  شیکمرنگ جا یآروشا پاک شد و اخم یاز چهره یبلند شدند شاد شانیاز جا همه

 رید زکرد و ذوب ش یمهم نبود با همه احوال پرس شیبرا یشدن دخترکش را ول نیغمگ دید

 یختبدب کنارش نشست یبه آروشا انداخت و بدون زدن حرف ینگاه میو سرد نادر ن رهینگاه خ

 به تمنا نگاه کرد یبا مهربان الینکرد سه دایپ یگرید یخال یبود که جا

 کجاست؟ وشاین زمیعز-

 پاسخ داد مانهیصم یبا لحن متقابال

  رسهیم گهیدانشگاه بود احتماال د-

 یهاامیرد پکرا برداشت و تلگرامش را باز  لشیجمع، موبا یهانسبت به صحبت الیخیب آروشا

 را باز کرد الیدان امیآمده بود اما پ شیبرا یمختلف

 «عشقم سالم»

 «؟یایکه م امروز»

 کرد پیتا

 « آره»-

ضول؟ انسان چقدر فو دیکه آروشا فهم دیکش یسرک لشیاز گوشه چشم به صفحه موبا پوالد

 کرد یپوالد مخف دیرا از د لیپاک کرد و صفحه موبا عیرا سر شانیهاچت

 اخم گفت: با

 هوم؟-

خترک د نیا لیموبا دیانگار با دیکش رونیرا از دستش ب لشیکرد و موبا یظیهم اخم غل پوالد

 است را پاک کرده شانیهاامیآروشا راحت بود که پ الیاما خ کردیساله را چک م ۱۶

رخ شد س تیفرستاده شده بود از عصبان شیکه برا ییهاو خواندن آن جوک دنیبا د پوالد

جمع،  نیجا در ا نیهم شدیو پر صدا شده بود کاش م یطوالن شیها+ نفس۱۸ یهاجوک

 ردکمزمه زکرد و با پوزخند  کیپرتاب کند آروشا سرش را به گوشش نزد واریرا به د لیموبا

 نخون! بدش من!  یجنبه ندار-
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 دیاش آرام غرقفل شده یهادندان نیخشم نگاهش کرد و از ب با

دمت من خ لیموبا نیماه ا ۵تا  کنمیگفتم که آدمت م یول یشیآدم نم ایسادگ نیانگار تو به ا-

 ینکن یتا واسه من زبون دراز مونهیم

 گرفتیرا م الیدان یهاامیو پ داشتیخودش نگه م شیرا پ لشیاگر موبا دیاز رخ آروشا پر رنگ

  کردیدخترک احمقش را ادب م دینگاهش را از او گرفت با یچه؟! پوالد با مکث

 *** 

ه کخوب بود  د،یچیشد که مقدمات شام را م رهیخ الیکانتر آشپزخانه نشست و به دان یبررو

کار چاالن  پوالد یعنیبماند  الیدان شیشب را پ توانستیپوالد به خانه ژاله رفت وگرنه نم

 اصال به فکر آروشا بود؟ کرد؟یم

 ! ؟یینجایآرو ا-

 توجه کرد الیتفکرات خارج شد و به دان از

 ها؟-

 شد رهیرفت و به چشمانش خ کشینزد

  یحالت بده؟ دپرس-

وم باز هم مظل شیاش گذاشت صداشانه یحلقه کرد و سرش را رو الیرا دور گردن دان دستانش

 شده بود

  الیدان-

 ! رفت؟یدلش ضعف م زدیاسمش را صدا م یروزها وقت نیرا به خودش فشرد، چرا ا او

 ال؟یجان دان-

 نگاه کرد و با بغض گفت: شیچشمان سبز و آب به

و کار نیا گ کردم که خداگناه بزر هیاومدنم  ایخوب ندارم؟ مگه قبل از به دن یبابا هیچرا من -

 کنه؟یباهام م

 اشیشانیپرا پاک کرد و  شیهادستانش گرفت اشک انیصورتش را م الیآزاد شد و دان بغضش

 او چسباند یشانیرا به پ
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اشتباها  یهمه رهیگیتو از بابات تقاص پس م لهیخدا داره به وس ،ینکرد یکار اشتباه چیتو ه-

 رو اون کرده

 قیرطکه انگار از  یکرد حس دایپ یبیلحظه حس عج کیآرامش کرد در  الیدان یهاحرف

 گریدکیکه روحشان از  یچشمانش بود حس یرهیکه خ یبه سراغ آمد، چشمان الیچشمان دان

بزرگمهر  یکه باعث خرد شدن پوالد و خانواده یآن احساس خوردندیم وندیو پ گرفتندیم

  شدیآروشا و شکستن پوالد و تمنا م یباعث نابود دشآم یکه پ یهمان حس شدیم

**** 

ستش اش از دبه خانه برگشت، فنجان قهوه یبند آمد مانند آن روز که آروشا با آشفتگ نفسش

لهره دفنجان با هم مخلوط شدند و  یهاوردهقهوه و خ یتکه شد تلخول شد و کف آشپزخانه تکه

 کرد نگاهش یاز آن روز بود ژاله با نگران دتریکه شد یارا وارد قلب پوالد کردند، دلهره

 نشد؟!  تیزیخودت که چ زمیعز یوا یا-

 یخت دردسکشدار بودند و  شیهانشسته بود و گرمش شده بود نفس اشیشانیبر پ یسرد عرق

 فت:گ یاناز نگر یدستانش گرفت و با بغض انیژاله صورتش را م کردیدر قلبش احساس م دیشد

 نیبش ای! بهو؟یشد  ی! چزمیپوالد عز-

ط ار مخلود انگنشاند اما نگاه پوالد هنوز هم مات فنجان شکسته و قهوه بو یصندل یرا بررو او

را خبر  نسبتا آرامش هیزندگ یهاهیپا ختنیفرو ر خواندندیپوالد را فرا م ینابود هانیشدن ا

ها اشتباه حس نیگذاشت نه ا زیم یرا رو شیهادستانش گرفت و آرنج انیسرش را م دادندیم

فقط  هانیا شدینم زیچ چیه خوردیشکست نم گرید یاو بار افتادینم یاتفاق چیه ودند،ب

کر فروشا پس چرا به آو نوشش با ژاله؟!  شیع یبود پ امدهیاحساسات پوچ هستند مگر امشب ن

ل ا مشغورافکار مزاحم ذهنش  دادیاجازه م دیزد نبا شیبه موها یو چنگ دیکش یکند؟! پوف

 را کنار زد شیموها ند،یبنش شیپا یکرد تا رو ادارکنند ژاله را و

 نگران نباش -

 *** 
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 کیتار ی، فضاحلقه کرده بود شیداده بود و دستانش را دور زانوها هیبه تاج تـ ـخت تک آروشا

پس  !خواست؟یرا نم نیافتاد؟! مگر خودش ا انشانیم یچه اتفاق کردیم یدهن کج شیاتاق برا

 لتایکه خ دیپرسیاز درونش م یداشت؟! چرا االن بغض کرده بود؟! حس یچرا االن احساس بد

ز دست ارا  عا غرورشکه پوالد واق ستیاما معلوم ن یباخت یسادگ نی! خودت را به هم؟راحت شد

 را انجام داده  یآورکار شرم نیمهم نباشد که دخترکش چن شیهم برا دینه شا ای دهدیم

 بانیدان گرتـ ـخت نشسته بود چرا حال او بد شده؟! نکند عذاب وج یپشت به او لبه الیدان

 یا زندگحرام شود؟! خدا لعنت کند آن پوالد ر این طورنبود  فشیدختر ح نیاست؟! ا رشیگ

  دریخودش را بگ یرا لعنت کند که نتوانست جلو الیساخت خدا دان نگونهیآروشا را ا

از  قیعم یو کام دیصورتش کش یدستش را رو الیدو انقدر از هم فاصله گرفتند؟! دان نیا چرا

 هریخ ینامعلوم یا به نقطهاما آروش دیسرش گذاشت و دراز کش ریگرفت دستش را ز گارشیس

 شد یدگسا نیمرگ گرفت، به هم یبو یآسان نیبه ا اشیزندگ زدیاشک بر خواستیبود دلش م

 را شکست انشانیسکوت م الیخورد که دان یتکان شیگلو بکینفر س کی یگاز زده بیس

  یباباتو ببر یآبرو یبخوا یطور نی! قرار نبود ا؟یاالن آروم شد-

 بغض گفت: با

 ردم تو ک یشو، خودمم هنوز موندم چه غلطخفه الیدان-

 ختیصورتش گذاشت و اشک ر یرا رو دستش

 افتاد؟!  یاتفاق نیا یخدا چطور یوا-

 کمرنگ نگاهش کرد یاخم با

 ! ؟یخواستیمگه خودت نم-

 دیکش غیبغض ج با

 کنهیم م بفهمه سکتهاگه آقاجون مونمیپش یکردیکارو م نیباهام ا دینبا یلعنت یتو یآره ول-

 مامانم!  یوا

 اش گذاشتشانه یرا رو دستش

 خب لهیخ-
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 دیکش غیج باز

 خه؟! آآقاجون نگاه کنم  یتو چشما ییبهم دست نزن! با چه رو-

ر هنوز د که الیبه دان توجهیب ستیدر کار ن یشود تا باور کند کابوس یتا خال ختیاشک ر انقدر

 یآور بو به فکر آن لحظات تهوع ختیریهنوز هم اشک م دیرا پوش شیهافکر بود لباس

انه خه به کحاال  دندیلرزیم شیرا برداشت دست و پاها فشیرفت و ک رونیاز اتاق ب یخداحافظ

ماره ش الیدان یکه چرا شب به خانه برنگشته است از تلفن خانه کنندیم چشیبرود همه سؤال پ

 شراره را گرفت 

 الو-

  شراره!-

 کرد و با بهت گفت: یمکث

 ! ؟یمونده بود الی! تو خونه دانه؟یجور نی! چرا صدات ا؟ییآروشا تو-

 دیکش یرا پاک کرد و آه شیهااشک

 خونه شما بودم شبیبه مامانم زنگ بزن بگو د نیبب-

 آخه چرا؟! -

 شد کالفه

 یبا گمیبعد بهت م-

 یباشه با-

 گذاشت  شیتلفن را پرخاشگرانه سرجا یگوش

 ست و بها محکم ببرخورد کرد در ر ینرم واریرفت که با د رونیو از واحد ب دیرا پوش شیهاکفش

 دیکش غیکه با آن برخورد کرده بود نگاه کرد و ج یشخص

 ؟!  مگه ک....-

سناک از انداره تر شیاش بچهره دیرنگ از رخش پر ش،یروروبه نیسبز و آتش یهاچشم دنید با

ه اال چآب دهانش قورت داد ح یبود به سخت دهیآرشام را ند یرو نیشده بود تا به حال ا

 ! اشک در چشمانش حلقه زددند؟یفهمیهم م هی! بقشد؟یم
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 من -

که در  ریام وجود نداشت ایدختر در دن نیاز ا اتریحیآرشام صورتش را سرخ کرد ب نیسنگ یلیس

 بود جلو رفت ستادهیدرگاه واحدش ا

 آرشام -

 که باال نرود گفت: کردیکه به زور کنترلش م ییصدا با

 کار دارم!  نی! من با اسیه-

وشا اما آر ر رفتدر را بست که آرشام جلوت ریآروشا را گرفت و او را به داخل پرت کرد ام یبازو

 شیهاآرشام بود؟ رگ نیاتعجب کرده بود  شتریاش اما باز چشمان سرخ شده دیترسیتر معقب

تاد که اف نیزم یمکان انقدر ورم کرده بود؟! آروشا بررو نیوشا آن هم در اآر دنیبه خاطر د

 دیکش ادیاش فرقفل شده یهادندان نیزد و از ب شیبه پهلو یلگد رشامآ

بفهمن زندت  هیاگه بق یدونیبه سر مامانت اومد؟! م یچ شبید یدونی! میعوض یدختره-

 ص شن ل تو خالمث یاز شر آشغال کثافت ایدن هیتا  کشمتینداره خودم م ی! اما اشکالذارن؟ینم

 دادیان مآرشام ج یلگدها ریدلش به حال دخترک سوخت داشت ز کردیکه تا االن نگاه م ریام

 آرشام را از پشت سر گرفت

 بسه آرشام! -

 دیکش یادیفر باز

و ! ت؟یفتر کثالجن چرا انقد یکل خانواده رو برده! آخه دختره ینکبت آبرو نی! اریولم کن ام-

 احمقمون؟!  یبابا یلنگه یهم شد

؟ پس ا آوردبال را سر آروش نینفر هم کیتا  دیکشینقشه نم یآرشام نبود! مگر خودش روز نیا

 شیر رگهادچرا قل زدن خونش را  کرد؟یاش مداشت خفه رتشیحاال چه مرگش بود؟! چرا غ

 بار او نیا د،یایبه فکش زد تا به خودش ب یمشت ریام شد،یطور آرام نم نیآرشام ا کرد؟یحس م

 دیکش ادیفر

! چرا قبل از ش؟یبکش یکن اما تو اومد شییجا راهنما نیهم نیبش اید آخه خر! من گفتم ب-

! چند بار بهت گفتم رفت و آمدشو کنترل کن اما ؟یریجلوشو بگ یومدیکارا رو بکنه ن نیا نکهیا
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حس  نیتو هم برو به درک با ا شه،یدرست نم یچیه گهی! داشجهینت نمیا ای! ب؟یتو گوش نکرد

 ! نتبرادرا

ود بشته گذا شیپهلو یدستش را رو ندیکاناپه بش یسمت آروشا رفت و کمکش کرد تا بر رو به

مقصر  او هم دید شابو رهیو به آروشا خ دیلرزیاز خشم م ستیبود و آرشام فوتبال یانگار که او توپ

 گفت: ظیغل یبا اخمو  ستادیا شیروروبه ریاست ام

 درست اما اسم خواهر و برادر که روتون بود  نیبود یناتن-

روشا آ یندگچند سال بغض کرد همراه با تباه شدن ز نیبار آرشام در ا نیاول یکرد، برا بغض

 غض گفت:ت با بآروشا زانو زد و دستان سرد و لرزانش را گرف یکنار پا شدندیهم نابود م هیبق

در عدامشو صاانه؟ اگه به اجبار بوده خودم حکم  ایباهات بود  فقط به سؤالم جواب بده به اجبار-

 کنمیم

 که خودش، خودش را نابود کرده است  گفتیآن هم آروشا چه م د،یکش خجالت

 *** 

ردن به ان نگاه کوارد عمارت شدند آروشا که تو شانیزدگرانیو آروشا با همان اوضاع و آرشام

 تمنا را گرفت و با بغض گفت: یهاشانه الیکدامشان را نداشت سه چیه چشم

ز زنگ به مادرت بزن ا هی دارنیمکه شب نگه ت  یریم ییجا هی یبفرما آوردش دخترم وقت-

 غصه دق کرد 

 دستانش گرفت انیرا م اشدهیبا هول به سمت آروشا رفت و صورتش رنگ پر تمنا

 ! ؟یمونیخونه شراره م یریشب م یمامان؟! چرا بهم خبر نداد یخوب-

 که از اشک براق شده بود به تمنا نگاه کرد یچشمان با

 ! ن؟یناراحت شد یلیخ-

 بانو با حرص گفت: گل

چرا  ختیریجا خونتو م نیوگرنه هم سیبابات خونه ن ی! شانس آوردم؟یناراحت نش یخوایم-

 ! ؟یبمون ز خوببه جونت تا واسه چند رو فتهیبا کمربند ب دیدختر؟! حتما با یستیتو آدم بشو ن
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 کردیخودش حس م یرا رو ینگاه ینیپوالد سنگ ایخودش بود  یبرا دانستیزد نم یپوزخند

 شیهاشمرا از چ قتیحق خواستیسر گرداند که نگاهش در نگاه سرد نادر گره خورد انگار م

اه روشا نگو آ به آرشام دیاز آن برده بود و سهراب با شک و ترد ییکه بوها یقتیبکشد حق رونیب

 شانیهامو کردیداشت از درون نابودشان م یزیرفته بودند انگار چ یکه هر کدام به سمت کردیم

 یخفگ و به اتاقش رفت چرا احساس دیکش ینکرده بودند آرشام پوف دیسف ابیرا که در آس

 داشت؟! 

 نددیفهمیرفت اگر آن خانواده م یبهداشت سیانداخت به سرو یندلص یرا در آورد و رو کتش

اما  آروشا بود هیحالخوش دنشید شانیزندگ یهیپا شوندیکرده، نابود م یکار نیکه آروشا چن

رشان د چرا پدزآب به صورتش  یرا باال زد و مشت شیهانیشوند آست رانیزود و یلیممکن بود خ

ادان ننقدر زد کاش ا ادیو فر دیتوالت کش زیوسائل م ریبود؟! با خشم دستش را ز احمقانقدر 

و که را؟! اچخودش است  یاو بدبخت یبدبخت کردیحس م افتادینبود کاش زودتر به فکر آروشا م

به  یشتمفتاد ا نیزم یبغض کرد و دو زانو بررو افتدیب یاتفاق نیبود تا چن یخودش دنبال راه

 زد و با حرص گفت: نیزم

؟! خاک کنم کاریحاال با اون دختر چ خدا ی! ا؟یبود یدنبال چ رتیغیخدا لعنتت کنه آرشام ب-

 خواهرتو خراب کنن خاک بر سرت ندهیآ یبر سرت که گذاشت

ه ب یوا شد،یم طور از درون خرد نیبه آروشا نداشت ا یاو که تا االن کار دیاز بغض لرز شیصدا

  هیحال تمنا و بق

 *** 

 ن گرفت درآاز  قیعم یگذاشت و کام شیهالـ ـب  انیرا م یگاریپنجره نشسته بود، س یلبه

اه ت به مکه داش یفیقلب ضع نیشده بود آن هم با ا یارا حرفه دنیکش گاریدو هفته س نیا

 زد یدر آسمان نگاه کرد زهرخند مهیتابان و ن

 نصفتو نه هه ننیبیروزا نصفتو م نیتوهم مثل من ا-

 زد و یه وارد شد پوزخندکپوالد بود  نیاش را جلب کرد ماشباز شدن درب باغ توجه یصدا

 را تکاند گارشیخاکستر س
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 هیک یت بعداون بدبخ دونهی! خدا میچه عجب که از عشقت دل کند-

 کرد وارید یبررو نشیخون یادگاریبه  ینگاه

 «متنفرم پوالد ازت»

الن اارد تا ند یرباور کند پد خواستیاتاق برگشت، م نیبه سهراب دوباره به ا یادیز یاصرارها با

اش را شبانه یهاهقهق یشدنش با خبر شده بودند آتوسا هم وقت چارهیفقط آتوسا و آرشام از ب

 ردشش خوپر بغض آتوسا به گو یحاال صدا دیکش رونیزبانش ب ریرا ز قتیبا سماجت حق دیشن

 ! ؟ینکش! بابا کم بود تو هم اضافه شد گارینقدر سا یریمیآروشا، م-

 زد شخندین

 غرغرو یآبج نمتیجلوتر بب ایب-

ده ش اعتمادیکه او هم نسبت به پوالد ب کردیرفت و او را در آغـ ـوش گرفت چکار م جلوتر

 خودش را به صورت آتوسا چسباند یپرت کرد و گونه رونیرا به ب گارشیبود؟! س

 دیابکنه اون  هیگر دین بااون به اصطالح بابامو ؟یکنیم هیمن گر هیگند کارچرا به خاطر -

 داغون شه

 نگاهش کرد تی! با جدکرد؟یحماقت م اشوانهیخواهر د نیا چقدر

! یکرد کاریبفهم چ م؟آروشاینو نابود کنخب باشه، چرا ما خودمو تهیاهمیاگه اون نسبت به ما ب-

نشه  اراحتنتو  یبه خاطر کارا کردمیکه فکر نم یتنها کس نبود! یعاد یکه تو کرد یاون غلط

 خورهیتورو م یداداشم روز و شب غصه ینیبیحال و روز اونو هم م یآرشام بود که حاال دار

 به ظاهر مغرورش نکن، من از درونش خبر دارم نگاه

 نشست و پرخاشگرانه گفت: یصندل یشد و با خشم رو یعصب

 فتادما اه! ا یری! عجب گن؟یذاریکنم؟! برم خودمو بکشم راحتم م کاریخب حاال چ-

ز رده اسر خواهرش آمده بود؟! چرا لحن حرف زدنش انقدر عوض شده بود؟! بغض ک ییبال چه

 دنیشک ارگیس ندیپوالد برخورد کرد درب اتاق را بست تا نب یرفت که به بازو رونیاتاقش ب

 یتنگر دلبود؟! چقد دهیچند روز بود که پدرش را ند زد یبغضش لبخند کمرنگ انیآروشا را م

 بود؟!  دهیکش
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 م؟یباهم درد و دل کن یخوایامشب نم یخسته نباش ییسالم بابا-

 جوابش داد یحوصلگیب با

 ریحوصله ندارم، شب بخ یهوم مرس-

ا چر دیرکتغضش داد و ب کهیطور شده بود؟! با آتوسا هم؟! به در ت نیرا شکاند و رفت چرا ا دلش

! ریحق تو نا پدر یارا پر کرد؟! چقدر پست شده تیهاییآتوسا نبود که تنها نیپوالد؟ مگر هم

 پدر بود!  کی نیهم شیتمام دلخوش چارهیب یآتوسا

  «رند؟! دل ندا هایقصه را ندارد مگر راو یداستان هم توان گفتن ادامه یهست که راو ییجاها»

 *** 

 برود  گارشیس یکرد تا بو یاتاق خال یرا در فضا یاسپر

 باهات حرف بزنم خوامیدرو باز کن م نیآروشا مامان ا-

 زد یشخندیانداخت و ظاهرش را مرتب کرد، با آرامش درب را باز کرد و ن زیم ریرا ز یاسپر

 بله مامان؟-

ش کرد نگاه یاست، پر از دروغ وارد شد و در را بست با مهربان یلبخندش مصنوع نیا دیفهمیم

 دیتمنا گذاشت و کنجکاو پرس یپا یتـ ـخت نشست سرش را رو یو رو

 من؟ دنیشد مامانم اومد د یچ-

 آروشا فرو کرد یخرمن موها انیرا م دستش

 یاینم رونیاتاق ب نی! خودت که از انم؟یبب مویدختر دوست داشتن امیداره ب یمگه اشکال-

 امیمجبورم من ب

 همه محبت تمنا را نداشت لعنت به او لعنت  نیا اقتیکرد، ل بغض

 آروشا -

 هوم؟! -

 ینیشب نش شمیپ یاینم هی! چند وقت؟یکن یخودتو خال یحرف بزن یبا مامان یخواینم زمیعز-

 ؟یبابات ناراحت یاز کارا یهم که فقط ناراحت بود وشایتو تولد ن
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از  ترشیت باز دست داده اس یخودش را به آسان نکهیپوالد ناراحت بود ا یفقط از کارها کاش

  دهدیعذابش م شیب

 مامان-

 جانم؟-

 به تمنا نگاه کرد یچشمان اشک با

 ! ؟یتو واقعا پوالد رو گول زد-

روشا آ د؟یگورا به آروشا ب قتیکه حق گفتیبه او م یسؤال اما چرا حس نیهم مطرح شدن ا باز

را  مادرش ختنیاشک ر دنید یتمنا حلقه کرد توان ینشست و دستش را دور شانه شیسرجا

 نداشت 

 یتونینم شهیهم یول یتو دلت نگه داشت ! چند ساله حرفاتویمامان چند ساله که ساکت بود-

 افتاده؟!  یچه اتفاق قایمامان بهم بگو دق یپنهون کن قتویحق

 را پاک کرد شیهاو اشک دیکش یآه

 دختر؟ یبدون یخوایم یچ-

  نیکرد شیساله مخف ۹که  یزیاون چ یهمه-

 قتینه؟! حق ای دیمانده بود بگو یدو راه انیشد م رهیخ شیرواز روبه ینامعلوم ینقطه به

صب پدرش و تع یاز نادان شودیتر مناراحت دنشیکه مطمئنا آروشا بعد از شن یاساله نیچند

  موردشیب

 یلیخ دهیدر مورد منو بابات فهم زویبهم زنگ زد گفت که همه چ نایخاله م شیسال پ ۹-

سال که مثال من گمشده بودم در اصل  ۱۱بفهمه که تمام اون  نایناراحت شدم دوست نداشتم م

ما و باهامون حرف  یخونه ادیب خوادیبود گفت که م دهیاما خب فهم کردمیم یکنار پوالد زندگ

 یخبر نداشتم بابات کجاست و چه ساعت یمشخص شه اون زمان من حت فمونیلبزنه تا ک

هم  نایانقدر هول کرده بودم که از م شد،یکم م یلیارتباطمون خ رفتیسفر م یوقت رده،گیبرم

بابات تا  دنیاونم قبل از رس اد،یقبول کردم، گفت که عمو اتابکتو هم خبر کنم که ب دمینپرس

بابات برسه، اتابک  خواستیکه م یقبول کردم از بعد از ظهر روز نکنهفرار  فهمهیکه م یوقت
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طرفم من  هیداخل از  ادیبابات اومد ب نکهیساعت بعد از ا میخواست که ن نایا بود و مخونه م

 یکه ک ختمیریبرنامه م یبا عمو اتابکت ه شهیتموم م یخوشحال بودم که موش و گربه باز

بدم که همون موقع بابات و خاله  حیتوض زویهمه چ دمشید یوقت نم،یدوباره بابا نادرو بب شهیم

 شده بود  یببر زخم هی نیبا هم اومدن داخل بابات ع نایم

 و ادامه داد دیکش یآه

 ود ناراحت شده ب میخونه تنها بود یمن و اتابک اون همه مدت با هم تو نکهیپدرت از ا-

 نگاه کرد رخشمیواضح شدند به ن شیکم براتمنا کم یحرفها یماتش برد معن آروشا

 مامان خاله! -

 زد یزهرخند

 مونویچهار نفر بود که خانواده یبود کس یبود منطق یخوب یلیباشه، بابات آدم خ ادتی دیبا-

 بابات شیو پتا من دینقشه کش نایشده م نیکه االن ا ستیخودش ن ریسره پا نگه داشته بود تقص

بک بهش و اتارو باور کرد و فکر کرد من نایبد جلوه بده اون زمان واقعا شکستم بابات حرف م

نجا ابک اوات دینپرس یبود، حت دهیند یچیاون ه یول دمید زویخودم همه چ گفتیم م،یکلک زد

ودم برادر خ که من اتابکو دونهی. خدا خودش مگرفتیم میبا عجله تصم شهیهم کنه،یم کاریچ

باور  منو مدید یبه پوالد بفهمونم اما قبول نکرد وقت قتویکردم حق یهر چقدر سع دونستمیم

 قتیقح یرو گهیخوب باشه، به اتابک گفتم حق نداره د نایم هیبذار حداقل زندگ گفتم کنهینم

ه داشت از رابط گهید یهاتر شه اما بدتر شد پوالد با زنخوب نایم هیاصرار کنه خواستم زندگ

 ژاله  نیجمله هم

 وجود داشته یقتیحق نیتلخشان چن یشد تا آروشا خودش فکر کند پشت آن روزها ساکت

 رانیم وهرا  هیبق هیتمنا و پوالد را خراب کند اما در اصل زندگ هیزندگ خواستیم نایاست؟! م

ر مقص سچکیبغض کرد پوالد هم مقصر نبود ه کشدیروزها زجر م نیکه آتوسا هم ا یکرد جور

 ودند ب یصلاآنها مقصر  دند،یو پوالد را تدارک د نایم یکه ازدواج اجبار ینبود جز آن کسان

*** 
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 یبرخبود!  شده بیعج شیچقدر رفتارها توانستیبه آروشا نگاه نکند اما نم کردیم یسع هرچه

 د بو رهیخ یاو به نقطه دهیکاناپه دراز کش یاز آن دخترک پر شور و ذوق نبود فقط بررو

 و با چشمان خمارش به پوالد نگاه کرد دیکش یآه

 ! اروی یه-

د ا پوزخنه آروشکه پوالد نبود؟! پشت سرش را نگاه کرد ک ارویباال رفتند منظورش از  شیابروها

 زد یصدا دار

 با خودت بودم پوالدخان! -

 گفت: ینگاهش کرد و عصب ظیغل یاخم با

 ! ؟یمثل آدم حرف بزن یگریم ادی یتو ک-

و  دستایده ازپوالد مات  یروآتشش زد روبه اشیدر آورد و با فندک مشک بشیاز ج یگاریس نخ

 را در صورتش فوت کرد گاریدود س

واسه  میندازب سیم هیکارتو بده  میماله خودت حداقل اون س هیگوش نیبب ،یوقت گل ن-

 قامونیرف

آروشا  کردیس م! چرا پوالد حست؟یک گریدختر د نی! ازد؟یحرف م یابانیخ یهامانند الت چرا

چ موالد و خواست از کنارش رد شود که پ دیکش یرا با دستان خودش کشته است؟! آروشا پوف

 ارگیس نیشد، ا رهینام در حصار انگشتانش خ گاریس یلعنت زیدستش را محکم گرفت به آن چ

 به چشمان خمارش نگاه کرد  دیقلب پوالد؟! با ترد ای سوختیبود که م

 تا حاال؟  یا از ک-

 برداشت زیخ شیشد و بر رو ثیخب اشچهره

 !یکردیژاله جونت عشق و حال م شیکه پ یاز همون وقت-

و از کنارش رفت دهانش باز مانده بود، چرا همان شب  دیکش رونیدستش را از چنگ پوالد ب مچ

 یتر کرد و به طبقهنداد چرا بد است؟! کراواتش را شل حیتوض شیرا برداشت برا گارشیکه س

باز هم او را به  خواستیدلش م دایشد یکه آرام باشد ول کردیم یسع یدوم رفت چرا به سخت

دم در آورده است  دهیچند وقت که طعم دردناک کمربند را نچش نیبند کتک ببندد؟! انگار در ا
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نرده مشت شده بود و  یدستانش دور دسته دیکش یبه بالکن اتاقش رفت و با چشمان بسته پوف

 کردیوار تکرار مزمزمه

  ستیمهم ن ست،یمهم ن ست،یمهم ن-

 یک تیلعنت ریسکوت شکست ناپذ نیرا؟! ا هیبق ایپوالد؟! خودت  یزنیرا گول م یکس چه

 ! شود؟یشکسته م

 بده حیتوض گهیبار د هی ،یآبج وشاین-

 شد کالفه

  ستنین یزیفرموال که چ نیآتوسا! ا-

 سخته رمیگینم ادیرو  نایخب من هم-

 ! دمایم حیباره که توض نیآخر نیا نیبب سیسخت ن-

چند وقت بود که با آنها هم صحبت نشده  دیباغ شن قیرا از آالچ وشایمکالمه آتوسا و ن یصدا

خورد و کاسه چشمانش پر  یتکان شیگلو بکینسبت به آنها نداشت؟! س یکشش چیبود؟! چرا ه

چند وقت به صلح  نیکه انگار در ا ییو تمنا نایبود م دهیاش به کل از هم پاشاز اشک شد خانواده

تا  کردیم یکه لحظه شمار یبرسام کرد،یپر م النیکه وقتش را کنار م ییوشایدند، نبو دهیرس

مثل خوره به  یزیکه خودش را وقف کار کرده بود و انگار چ یبگردد، آرشام کایدوباره به آمر

عالمت  شیگرفته بود و آروشا که برا یافسردگ یکه انگار رنگ و رو ییجانش افتاده بود آتوسا

دلتنگ  شهیاز هم شتری. بدیاز چشمانش چک یبود به اتاقش برگشت که قطره اشک هسؤال شد

کامال نابود شد به رد  زیکه با آمدن ژاله همه چ رفتندیم شیدخترکش بود داشتند خوب پ

 یاز آن عشق لعنت زیهمه چ دیکف دستش نگاه کرد آتش نفرت در وجودش شعله کش یبردگ

! شد؟یماجرا م نیا یاصل یقربان ینامعلوم بود چه کس انشیخودش و تمنا شروع شد که پا انیم

شده است  یاالن هم قربان نیکه او هم دانستینم دیچیبود که در گوشش پ یآروشا تنها اسم

سقوط  یصندل یبر رو الیدان یهوسران یخوده به اصطالح پدرش قربان ینابجا یکارها یقربان

 نیچنگ زد سرش داغ بود انگار که هر لحظه امکان انفجار داشت، لعنت به ا شیکرد و به موها
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اش صفحه فشردیرا م اشقهیارسال شد همان طور که شق لشیموبا یبررو یامیپ یعصب گرنیم

 اش دهانش خشک شدکمرنگ آن را باز کرد که از نوشته یناشناس بود با اخم امیرا نگاه کرد پ

کدومشونو  یدیفکر کنم فهم ،ینیبیو گرنه ضررشو خودت م یکندخترتو کنترل  کمیبهتره -

 گمیم

مانند  شوندیتلخ عوض نم یهاپوالد؟! حرف یخوانی! چندبار مداد؟یپوزخند م یبو امیپ نیا چرا

ز اکوچک و  ینایاز آرم یی! حرف هایاات دفن کردهکه سالهاست در دل شکسته ییهمان حرفها

 ات دست رفته

**** 

ا حال روزه نیا رفتیشراره و مادرش م دنیبه د دیرفت با رونیرا برداشت و از اتاقش ب فشیک

 فت:گ یبلند یبا صدا رفتیم نییها پاخراب بود همان طور که از پله شانیهردو

 برگردما  یشب ک ستیمعلوم ن نایشراره ا یخونه رمیمامان! من دارم م-

 نگاهش کرد یو با اخم کمرنگ ستادیها اپله نییپا

 گهیاونجا؟ زشته د یریروزا همش م نیشده ا یچ-

 گفت: حوصلهی! بداد؟یم حیتمنا توض یرا برا زیهمه چ دیبا حاال

 بذار فعال برم گمیحاال بعدا بهت م-

 ستیچ هیرا گرفت کنجکاو بود بداند قض شیبرود که تمنا جلو خواست

 االن واسم بگو نیهم-

 شد یعصب

 هنکیطر انم به خام هیامروز فردا رفتن نیمامان شراره سرطان داره هم گمیمخب  لهیبابا! خ یا-

 ! نیهم ششیبرم پ خوامیشراره عوض م یهیروح

 ماتش برد چرا آروشا زودتر به او نگفته بود؟!  تمنا

 ! ؟یبهم بگ نویا دیدختر تو االن با-

 کرد؟یم یخب چه فرق-

  زدمیبه مادرش سر م دیمنم با-
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 ستین ازیهم ن گهید شیدیند تو که قبال-

 رفتیها باال مدختر! با عجله از پله نیا یدست کارها از

 شمینم حاضر ممجا بمون  نی! هممیداشت یتلفن یباشمش، قبال که با هم مکالمه دهیخب ند-

 امیم

*** 

 دیکش غیج

 جا!  نیجاس، هم نیهم-

  شدیآروشا کر م یهاغیبه خاطر ج آخر

 باشه آروم! -

 و ستادیارش ابود تمنا کن دیوینگاه کرد که مال د یشدند، آروشا به ساختمان ادهیپ نیماش از

 کردیظاهرش را مرتب م

 هست؟ یحاال اسم مادرش چ-

 مهرنوش-

د که را فشر فونی! آروشا زنگ آاشیمیگرد نگاهش کرد مهرنوش! اسم دوست قد یچشمان با

 نید انکن داشتیقدم برم دیبالفاصله درب باز شد و خودش با سر داخل رفت تمنا با شک و ترد

 ردکشد و نگاهش  زانیها آوپله یباشد؟! آروشا از نرده شیدر و دل ها کیمهرنوش، همان شر

 ! د؟یارینم فیخانم! تشر یه-

 اومدم-

 بش باز بوددرشد که  یها باال رفت و وارد همان واحدپله از

 زد یاز آروشا جدا شد و لبخند محو و کمرنگ شراره

 جونسالم خاله-

 گرفت شیحصار بازوها انیاو را در م یمهربان با

 ؟یخوب زمیسالم عز-

 داخل دییممنون بفرما-
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ه اتاق بشاد باشد  کردیم یکه سع یشد آروشا با لحن شیمظلوم شده بود که دل تمنا هم ر انقدر

 مهرنوش رفت

 سالم خاله مهرنوش گل گالب! -

 دیخند یحالیب با

 نمیبب نجایا ایسالم آروشا خانم ب-

 شیگشیهم یمیو کنارش نشست دستانش را گرفت که مهرنوش با همان نگاه گرم و صم دیخند

 گفت:

 آروشا-

 جون دلم؟! -

  نیدوست بمون شراره تنها بمونه مثل قبل یقول بده بعد از من نذار-

 تهم گذاش یرا رو شیپلک ها ی! به آرامد؟یکشیم یسخت دیه چقدر باگرفت، شرار دلش

 چشم خاله خودم تا آخرش باهاشم-

 مامان، خاله تمنا مامان آروشا-

ز با یهانبا د خشک شده بود و شیبلند شد و به تمنا نگاه کرد که در جا شیبا ذوق از جا آروشا

  ندیبب ییجا نینبعد از سالها او را آن هم در چ کردیو مهرنوش فکر نم کردیبه مهرنوش نگاه م

و  یاقهوه یهانکرده بود همان چشم رییتغ زشیچ چیجلوتر رفت و با دقت نگاهش کرد ه تمنا

 چشمانش دهانش با بهت تکان خورد تیهمان معصوم ییخرما یموها

 مهرنوش!  م-

هم بغض  خوبشان مهرنوش یهاخاطره ادیبه  ختیرا در آغـ ـوش او انداخت و اشک ر خودش

ه با شرار دختر نادان تنگ شده بود چند سال گذشت؟! آروشا و نیا یکرده بود چقدر دلش برا

 چه شد؟! پشت سرش را خاراند قاینگاه کردند، دق گریکدیبهت به 

 ه؟یچ هیقض یدیآم شراره فهم-

 به منم بگو  یدینه! تو فهم-

 دستانش گرفت و با بغض گفت: انیصورت مهرنوش را م تمنا
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را بودم! چ دلتنگت یلیخ یکه تو باش کردمیفکر نم یول دمیصداتو از پشت تلفن شن شهیهم-

 ! ؟یدادیتلفنامو جواب نم گهید یرفت یوقت

 ختیدستانش را گرفت و اشک ر مهرنوش

 نهوویدواسه  ت،دنایمنم دلم برات تنگ شده بود، واسه خند تونستمیاما نم خواستیدلم م-

 اتیباز

منا با تپس  یول ن،یکرده بود چه بهتر از ا دایرا پ اشیمیدوست قد دندیخند شانیاشک ها انیم

ه ک ید کسمند شده بوعالقه یمانده بود که او به پوالد نام ادشی یازدواج کرد؟! به خوب یچه کس

 خواهرش بود  ناینامزد م

 ! ؟یشناسیمامان تو خاله مهرنوشو م-

 را پاک کرد شیهاآروشا نگاه کرد و اشک به

 که بهت گفتم شیچند وقت پ میبود یمیقد یمنو مهرنوش دوستا-

 سین ادمیآها -

 دستانش را گرفت شراره

 میرونیما ب-

 رفتند شراره با تعجب نگاهش کرد رونیدو را تنها گذاشتند و ب آن

 ! ؟یتو هم مثله من االن هنگ کرد-

 کردمیآره، فکرشم نم-

 کاناپه نشستند یبررو

 کرد و آرام گفت: کیسرش را به گوش آروشا نزد شراره

 ! اون؟یستیباهاش ن گهیچرا د دهیچندبار بهم زنگ زده حال تو رو پرس الیآروشا تا االن دان-

 نگار که اانگار  یتو باهاش بهم زدکه رابطه یشده از وقت یجور هیبدبخت 

 نگفتن دو دل بود؟ ایگفتن  انی! چرا مد؟یبگو خواستیچه م شراره

 نگاهش کرد یکنجکاو با

 ! ؟یانگار که چ-
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مزمه ز یبه آرام اندامدهین رونیبه پشت سرش انداخت تا مطمئن شود مهرنوش و تمنا ب ینگاه

 کرد

 فکر کنم اون تو رو دوست داره-

نند ختران مادبود که از  یپسر الی! امکان نداشت دانگفت؟یم انیشد شراره هز زیت شیهاگوش

ا برد اما ا بغض کمانند خوده آروش انداخت،یو بعد آنها را دور م کردیاستفاده م یدستمال کاغذ

ته اش رفته رفکردند که شراره ماتش برد خنده زشیر شیهاقهقهه زد اشک زیتمسخر آم یحالت

، شد نیمگغراره د و دل کند شرا ندارد تا با او در یاست که کس پناهیشد چقدر ب هیبه گر لیبدت

بغض  و با دوستش را نداشت دستانش را گرفت نیزجر بهتر دنیشده بود! طاقت د وانهیآروشا د

 دیپرس

 شده؟!  یآروشا چ-

  امدیدر ن شیصدا یول شیاز بغض گلو دیصورتش گذاشت تنش لرز یو رو دیرا کش دستش

 *** 

ش مهرنو گر،یخبر داشت د صدایاما ب ختیریاش گذاشت اشک مشانه یسر شراره را رو ایفلور

تن  دیدیم این طورشراره را  یوقت دیکشیبه سمتشان رفت او هم عذاب م دیوید رفتیم دیبا

شان زد ش را ناز او حفاظت کند و محبت یگرفت که قرار بود عمر شیبازوها انیرا در م جانشیب

 زد شیموها یبر رو

 ساکت نمون شراره-

 مامان خوبه؟!  یجا جا-

 زد اشدهیرنگ پر یبار به چهره بغضیلبخند

 ماس  یبهتره از جا-

کند  ره نگاهبه صورت شرا توانستیو آروشا پشت سرشان نم آمدندیو پوالد به سمتشان م تمنا

 آغـ ـوش را مردانه در دیویتر کند پوالد دبغضش بترکد و او را ناراحت دیترسیطاقت نداشت، م

 کتفش زد انیآرام م یاگرفت و ضربه

 داداش غم آخرت باشه گمیم تیتسل-
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 نیره بهتآمد تاز نییچشم تمنا پا یسمج از گوشه یهم با تمنا دست داد، قطره اشک ایفلور

 شیآرا شهیکه هم یااز بغض، پس آن شراره دیآروشا لرز یکرده بود چانه دایدوستش را پ

 ختندیربا صدا اشک  شانیغرق شدند هردو گریکدیمحبت  یایکجا رفت؟! ناگهاندر در کردیم

مادر  مادر؟! ! آن هم بدونکرد؟یبه بعد چه م نیبودند شراره از ا گریکدی ـوشفقط منتظر آغـ 

 آروشا صورت کردندیدرک م یوبخبه  شانیرا هردو نیتر از پدر نداشتن است انداشتن سخت

 دیشرا دست ک سشیخ یهادستانش گرفت و گونه انیشراره را م

 یاشببعد از اونم شاد  خوادیگفته بود م هاشهیخاله مهرنوش ناراحت م یکنیم هیانقدر گر-

 مواظب بچشه  شهی! همنهیکارش هم گهیکنارته هواتو داره، مادره د شهیمطمئنم هم

ا بمنا هم د؟! تگرفته بو ادیحرفها را از کجا  نیانداختند دخترکشان ا یو پوالد بهم نگاه تمنا

ه کمد کرد آت و دختر رف نیچند روز انقدر با ا نیدهنده به شراره زد در ا دیام یحرفها یمهربان

 شد و بعد از او جدا دیکمرش کش یرو یدل او هم مانند دل آروشا پاک است دست دیفهم

 م آروم شهتا مامانت ه یخوشحال باش نایکن بعد از ا یسع گهیآروشا راست م-

 نگاه کرد دیویبه د پوالد

  میبر گهیما دخب -

 رستوران  دیایکجا؟ حداقل ب-

 ییبرم جا دیممنون آروشا درس داره خودمم با-

که هوش را از  یاژاله شی! پدتیجد یهمباز شیپ یرویپوالد خجالت نکش! بگو که م بگو

  پراندیسرت م

*** 

ه بست ینشست بعد از صدا نیعقب ماش هیصندل یشراره تکان داد و بر رو یبرا یدست آروشا

تمنا  آمدیقبرستان بدش م دنیاز د شهیرا به حرکت در آورد هم نیشدن درب، پوالد ماش

از  رونیآروشا به ب گرانید بتیمص دنیسخت بود د شیبرا دیچشمانش کش یانگشتانش را رو

پشت چراغ  نیبود مانند دلش ماش یداشت ابر هیگر یشده هوا هم هوا رهیخ نیماش یشهیش

که سر به سر  یاش را جلب کرد دخترتوجه یکنار نیافراد ماش یخنده یکه صدا ستادیقرمز ا
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پوالد را  ن،یکنار ماش نهیزد و از آ یزهرخند شدیاشان مو باعث خنده گذاشتیپدر و مادرش م

 تماشا کرد و بعد تمنا را تلخ بود 

 *** 

 زیهام انگاب یهاامیروزها انقدر پ نیبود که ا یچه کس نیرا در دستانش فشرد ا لشیحرص موبا با

 ! فرستاد؟یدر مورد آروشا م

 شد اشرهیگرش خرا گرفت و با چشمان عشوه اشقهی ژاله

 یای! ناراحت به نظر مزم؟یشده عز یچ-

 کرد که آرام باشد  یو سع دیکش یقیعم نفس

 ستین یزینه چ-

 آروشا یواهاز قلبش به  یاباشد باز هم گوشه تفاوتیب کردیم یبود هر چقدرم که سع یول

گرفت  اشدهیادناما  دیکش ریباز هم قلبش ت دیفهمینم دانست،ینم یاز ترس، از نگران دیلرزیم

 دیژاله را کنار زد و کتش را پوش

 شد متعجب

 عه! کجا؟! -

 حوصله ندارم -

 پوالد! -

ه سمت شد و ب نیاشبود! سوار م دهیطور کرد؟! او تازه رس نیرفته بود چرا ا رونیاز در ب گرید اما

آن هم  بودیبهتر م کردیخودش را عوض م یحال و هوا یاگر کم دیپارک حرکت کرد، شا

ف کاش چشمانش او هم بر ،زدیکنار م نیماش یجلو یشهیکن باران را از شبرف پاک ییتنها

 عوض کند  شیها تیو مسئول یرا نسبت به زندگ دشیتا د شتدا یکنپاک

*** 

رد مبه آنکه هر  توجهیندا گذاشته بود ب یپا یبود و سرش را رو دهیدراز کش مکتین یبررو

ستر نبود! خاک یگشت ارشاد چیانگار نگران ه دهد،یبا چشمانش او را قورت م ینامحرم

 نم دار گفت: یرا تکاند با چشمان گارشیس
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 ندا-

 جانم-

ام دهنم به خانوااو یه به اون بگاگ کنمیم کاریچ یگینم یدیکه به خانم شه یخوب یلیتو خ-

 وفتمیمواقعا از چشم همشون  گهید یاعتبارم تو خونه صفره اون طور شمیطور نیهم گهیم

 اشزده رونیاز شال ب یموها انیو دستش را فرو برد م دیکش یآه ندا

لم؟! د زیعز یطرناکو کردخچرا اون کار  یوفتیاز چشم همه م یطور نیا یدونستیآخه تو که م-

 ! ؟یاصال سکته کرد مرد، خودت چ دیکه بابات فهم رمیگ

 زد یکرد و زهرخند بغض

حداقل به  شه،یخوشحالم م چیه شهیپوالد بفهمه ناراحت که هم یاالنم مطمئنم وقت دونمینم-

  ییهرجا یاون ژاله شیپ رهیم کنهیبهونه مارو ول م نیا

شست. ن شی! با بهت سرجاکرد؟یچه م نجایماند، زبانش بند آمد او ا رهیخ شیروبه روبه نگاهش

 بود؟!  دهیمگر چه د کرد،یندا متعجب نگاهش م

 شده آرو؟!  یچ-

 باز شد ! به زحمت دهانشبود؟یژاله م یاالن خانه دی. مگر نباداشتیاز او بر نم چشم

 او اوناش -

 ! ؟یک-

 نهاست! پوالد نیندا بب ست،یپوالد تنهاس ژاله همراهش ن-

شد،  نیمگاما غ دیرا د اشیقیو حق ضیلبخند عر د،یرا در چشمان دخترک د یحالخوش برق

داخت و ه او انب یدارد نگاه مهربان یپدر نیاز ته دلش که چن یهاشاد شدن نیآروشا با ا فیح

 دستش را گرفت

 کن  یمنو به بابات معرف میپاشو بر-

 دیزاش از بغض لرلحظه چانه کیدر  ندیاو را بب خواهدینم که پوالد دانستیم دیرا کش دستش

  خوامینم-

 کرد یاخم
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 توئم!  ری! فراموش نکن هنوز دبگمیمن دارم بهت م-

 ! امیتو برو من نم-

 لجبازتر بود  او

 باشه-

 تمکین یوبرر از آنها یادیرا تنها گذاشت و به سمت پوالد رفت که با فاصله نه چندان ز آروشا

ز غرور ا شتریب مغرور به خودش گرفته بود اما اعتماد به نفس ندا یانشسته بود و چهره یگرید

 پوالد است

 گفت: یو پر انرژ ستادیا شیروخندان روبه یاچهره با

 سالم-

 ! گر؟یبود د یدختر چه کس نیماند ا اشرهیپوالد خ یگرد شده چشمان

 سالم ؟-

 ش اشاره کردپشت سر یفاصله کنارش نشست و به آروشا با

 دخترتونم خودشم اونجاست  رستانیمن مشاور دب-

 نگشتانشا انیکه م یگاریکه ندا اشاره کرده بود نگاه کرد. باز هم س ییبهت برگشت و به جا با

 بود  یدیام زد، پس هنوز هم یمنقبض شدن فک پوالد را و لبخند دید دیکش ریکه ت یبود و قلب

 رو خدمتتون عرض کنم  یزیچ هیراستش مزاحم شدم -

  کردیم یچشمانش سالخ قیآروشا بود و او را از طر یهنوز پ نگاهش

 بزرگمهر  یآقا-

 خشک گفت: یلیسمتش برگشت و خ به

 بله؟-

 گفت: اشیاو با لحن قبل اما

دخترتون باهاتون صحبت کنم که امروز شمارو مالقات  یلیتحص تیدر مورد وضع خواستمیم-

 یادیز یلیافت تحص شیماه پ کیهم خوب که خوده آروشا نفهمه دخترتون از  یلیکردم خ

 یدختر فعال یلیمدرسه قبال خ یهامعاون هیما و بق یتعجب کردن، حت رانیداشته که همه دب
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 تشیاذ ییزایچ هیمنتها از حرفاش متوجه شدم  کنمیصحبت م باهاشبود اما االن نه.من 

که اونو از مضررات  نیهست یگاههیتک ،یگه خب شما پدرشب هیبه بق ستیکه حاضر ن کنهیم

آروم  نیکن یسع نیشدنشون بپرس تیفرصت خوب علت اذ هیلطفا سر  ن،یکنیجامعه حفظ م

 برگرده یشه و به روال قبل

 یهائههم از توط نیحرفها را زد؟! نکند ا نیا ستیدرد آروشا چ دانستیم نکهیبا ا چرا

 بود؟ یروانشناس

 گفت: گرانهحیکرد و توج یظیاخم غل پوالد

کمکش کنم، خودش  تونمیکه اونم من نم ،یعقل درست و حساب هیکم نداره جز  یچیاون ه-

 باشه یطور نیا خوادیم

 یاش را جدهچهر عیتندخوتر است! سر گفتیکه آروشا م یزیاز آن چ کرد،یناباور نگاهش م ندا

 نشان داد و گفت:

 چشمتون باشه که یجلو دیحتما با قتیبزرگمهر ظاهرا حق یآقا نیکنینه اشتباه فکر م-

رم، خبر دا شیزندگ یتک کاراش و ماجراهامن از تک اد،یداره سر آروشا م ییچه بال دیبفهم

نم مطمئ هم خبر دارم که گهید یزهایچ یلی! از خیشما که پدرش بیاز رفتار سرد و عج یحت

که  دیبش ایاما خواستم شما شخصا جو دیکنیزنش محتما خودتون رو سر دنشونیشما بعد از شن

 دیآروشا حس کنه هنوز هم هواشو دار

مه ادا تیبا همان جد ،ستادیاش انداخت و اشانه یرا بررو فشیچشمان مبهوت پوالد ک یجلو

 داد

 نیااز  شتریب نکهیا تا قبل از دیشما خودتون رو اصالح کن دوارمیمن که تموم شد اما ام یحرفا-

 بشه رید

ر سر د« شهب رید نیاز ا شتریب»نکرد و اما پوالد عبارت  یاز آروشا هم خداحافظ یرفت حت و

 جلمه نداشت؟!  نینسبت به ا یچرا حس خوب خورد،یپوالد زنگ م

 گفت،یهم ندا درست م دیآروشا نگاه کرد که در افکارش غرق بود، انگار بغض کرده است! شا به

 ظیغل یمحکم به سمتش رفت، اخم یهابلند شد و با قدم یآرامبه  کندیم تیاو را اذ یزیچ
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جزو آن  گر،یپوالد بود د دیکش یزد و آه یپوزخند دنشیبود که آروشا با د شیابروها انیم

 اورندیخنده بر لـ ـب  م یاست که به سخت ییهادسته آدم

 نگاهش کند گفت: نکهیو بدون ا ستادیسرش ا یباال

 پاشو! -

 زد یاضربه شیبود به بازو دهینکرد انگار که نشن یحرکت چیآروشا ه اما

 ! یه-

 گفت: شخندیو با ن دیرا کنار کش خودش

 ژاله جون منو هم دعوت کرده؟! -

ده شنقبض ! با فک مه؟یاست نه کنا یناراحت یفقط از رو شیحرفها نیا دیفهمیپوالد نم چرا

ر نداشت که ه یو توجه بردیم نیکشان سمت ماشاو را کشان د،یرا کش شینگاهش کرد و بازو

ب سمت ت، دررفتار را داش نیطور دخترها ا نیبا ا دیخوردنش وجود دارد با نیلحظه امکان زم

پوالد  شد اما گفتنش بلند« آخ» ین را باز کرد و او را به داخل پرتاب کرد که صدایشاگرد ماش

ده ش یصبکه ع یپوالد نیاز ا دیشد آروشا باز هم ترسنکرد و خودش هم با عجله سوار  یتوج

کرد و  وحشت برسد؟! هیرا گفته باشد تا به گوش بق قتیندا چه گفته بود؟! نکند حق یعنیبود، 

 کرد،یم شتریبرا پر کرده بود و اضطرابش را  نیکشدار پوالد ماش یهانفس ی. صدادیرنگش پر

 کند  حیتا کارش را توج دیچیها را کنار هم مدر ذهنش واژه

 زد ادیو فر دیفرمان کوب یپوالد بررو ناگهان

 ! ؟یبه اون دختره گفت یچ گهید-

ماند.جرأت نداشت به پوالد نگاه کند، به  رهیرو خو با چشمان گرد از وحشت به روبه دیکش ینیه

را حس  یبدبخت یکه مطمئن بود االن تمامش سرخ شده است. بو یآن چشمان خاکستر

 یبازو یو حت کردیدر قلبش احساس م ی. پوالد به نفس نفس افتاده بود. باز هم دردکردیم

نگه داشت و  ابانیرا کنار خ نیشد! ناخودآگاه ماش دتریبار شد نیا د،یکشیم ریچپش هم ت

 یرا در قلبش فرو کنند، نتوانست جلو یخیآن بود که م هیقلبش گذاشت. شب یدستش را رو

قلبش  یآروشا با بهت به پوالد نگاه کرد. چرا دستش رو دیکش یاو آه دردمندانه ردیخودش را بگ
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! ناخواسته هول کرد و نگران شد، دستان پوالد را ست؟یچ یبرا اشیشانیپ یعرق رو نیبود؟! ا

 گرفت

 پوالد! -

 هیر! ترس از دست دادنش بغضش در گلو شکست و به گدی! ترسد؟یبه خودش دروغ بگو چرا

 در نکهیجز ا دیبه ذهنش نرس یفکر چیطرف و آن طرف را نگاه کرد، ه نی! اکرد؟یکار مافتاد. چ

 دستانش گرفت انیصورت پوالد را م یها را باز کند. با چشمان اشک

 شار خونت زد باال؟!ف! بازم ؟یشد ی! چکنمیغلطا نم نیاز ا گهیغلط کردم بابا! د-

ا رو سرش  دیشا لرزچانه آرو دیکشیتر نفس مو انگار که راحت شدیرفته رفته کمتر م دردش

ک کوچ یزهایضربان قلبش را بشنود، چرا انقدر سر چ یپوالد گذاشت تا صدا ی نهیسـ ـ یرو

 !شد؟یم یعصب

ت از . وحشت داشگذاشتندیموقع هم او را تنها نم نیدر ا شیهایچارگیبه هق هق افتاد.فکر ب

پوالد با  ماندیاش نمخودش و خانواده یبرا ییرخ داده را بفهمد، آبرو قتیحق یکه کس نیا

س بل حقاز  شتریروزها ب نیدردها را ا نیزد.ا شیبه موها یو چنگ دیکش یچشمان بسته پوف

 یاز صدا لرزان آروشا، یچشمانش باز شد، ماتش برد از شانه راهنشیپ یسیاز حس خ کردیم

است؟!  دهیپر برق از سرش کردی. چرا حس مآوردیبه درد مرا  یکه دل هر کس فشیهق خفهق

 داشت نگران نباشد گفت:  یکه سع یآروشا را گرفت و با لحن یهاشانه

 !؟یکنیم هیگر یچته؟ تو تو واسه چ-

ذراند در ذهنش گ یادرد پوالد؟! اما لحظه ایدرد خودش  یچه برا یبرا دانستیواقعا نم آروشا

و  جدا شد از او پدرش بود، هر چقدرم که بد باشد کردیکه پوالد را از دست داده باشد. هرکار م

 پرخاشگرانه گفت:

  یریمیم یفکر کردم فکر کردم دار  -

به مرد  صورتش گذاشت، پشتش را به پوالد کرده بود یباال گرفت و دستش را رو هقشهق

 روزگار  نیا احساسیب
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هم  یرگید حتما موضوع زدیطور اشک بر نیاو ا یهم در بهت بود امکان نداشت آروشا برا زهنو

! ؟یفاقچه ات افتاده باشد؟! شیبرا ینکند واقعا اتفاق گذشتیندا در سرش م یبود تمام حرفها

 تکان خورد و دستش را پشت کمر آروشا گذاشت: شیگلو بکیس

  نیمنو بب  -

 :دیکش غیزد و با بغض ج پسش

 کنم به تو چه؟! هیگر خوادینگو! اصال دلم م یچیه  -

 یه هواود بب یداد هوا ابر هیشد و به در بسته شده تک ادهیپ نیگستاخ با خشم از ماش دخترک

 کردیتر کرد و انگشتانش را پشت گردنش قفل کرد حس مدل خودش و آروشا کراواتش را شل

 است  دهیکش یعمر خستگ کی یبه اندازه

 گریکه د کردیچه م کردیهق مرا با پشت دست پاک کرد اما هنوز هم هق شیهاشکا آروشا

که  ییفاقهاول اتنگاه کرد مسئ نیاز ماش رونینمانده بود با نفرت به پوالد ب یباق شیبرا یزندگ

ه ترکش آمدسر دخ ییچه بال دیفهمیاگر م یعنیپدرش است  یهایتفاوتیافتاده بود، ب شیبرا

 یندلا به ص! سرش رشد؟ی! پس چه مبود؟ی! انقدر خودخواه مبود؟یهم انقدر مغرور م ازاست ب

 یمکفقط  دیرا فراموش کند شا شیطور دردها نیا دیشا آمد،یداد خوابش م هیتک نیماش

**** 

 ییروشاآبار  نیاما ا زدیرا بهم م اشیخوابیکه آروشا خلوت ب ییهاشب گریباغ رفت مانند د به

اش فرود ونهگ یاز چشمانش بررو یتاب نشسته بود و قطره اشک یدر کار نبود آتوسا بود که بررو

ه برد و که تاب خورد اشکش را پاک ک یجلوتر رفت و کنارش نشست با تکان یالیخیآمد با ب

م ه بود او حرفها نیتر ااما آتوسا مظلوم کردیبارش م یاکهیبرگشت اگر آروشا بود ت یواقع یایند

 کند. یرا در شب خال شیعادت داشت حرفها وشایمانند ن

او  دیدیرا م اشیکه ناراحت یمانند قبل وقت شدیعطر پوالد، بغض آتوسا را تازه کرد چه م یبو

ده رک سادخت زدیخودش را گرفته بود تا اشک نر یجلو یسخت کرد؟بهیآرام م شیرا با حرفها

 پشت سر ناگهان دستش از شودیم نیغمگ شیاشکها دنیپوالد هنوز هم بعد از د کردیفکر م

 هم گفت: در یآروشا بود که او را با خشم بلند کرده بود و حاال با اخمها دش دهیکش
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 ! نینش هابهیکنار غر -

ش ال خوددخترک! آتوسا را به دنب نیعجب رو دار شده بود ا کردیبا تعجب نگاهش م پوالد

آروشا  غـ ـوشو خودش را در آ اوردیطاقت ن گریآتوسا د دندیپشت باغ رس قیتا به آالچ بردیم

اله ژاو سخت بود، آن  یپوالد برا یسرد نیتحمل ا ختیاشک ر یفیخف یانداخت و با صدا

 گفت: یکمرش گذاشت و با ناراحت ی! آروشا دستش را روگر؟ید است یاطهیچجور سل

ن قبول ک داره امان ازیپوالد واقعا مارو ن یکه بفهم یوقت یشیناراحت م یلیخ دونمیآتوسا م  -

 هی یحت نکرد یکار چیکرده اما اون ه فیبراش تعر زویمطمئنم امروز ندا همه چ هیطور نیا

  ادیبه سرمون م یچ ستیبراش مهم ن گهید یعنیهم بهم نزد،  یلیس

ه باور ند؟! و پدرش پوال یرتیغیب نیممکن بود! ا ریغ نیآروشا؟! ا گفتیمتوقف شد چه م آتوسا

  کردینم

 به آروشا نگاه کرد: ناباورانه

 ! ؟یچ  -

 را پاک کرد: شیزد و اشکها یزهرخند

ب شو خط فردا ت ارمتیتورو هم ب خوامیم میگذرونیبه بعد فقط خوش م نیمنو تو از ا یعنی  -

چند روز  میباهم بر مونویسالگ ۱۶ یمهمون نیبذار آخر یتوهم دعوت نایسحر ا یخونه هیمهمون

 ! گه؟ید یایآره چهار روز م گهیتولدمونه؟! آها فک کنم چهار روز د گهید

 : دیگرد پرس یرا از آروشا جدا کرد و با چشمان خودش

 ! ته؟ینا ی! منظورت پارتا؟یاز اون مهمون -

 زد:  یچشمک زیآمطنتیش

 قایآره دق -

 ! آروشا! ا؟یاونجور مهون یریتو تو م-

 حرفش آمد: انیم یتلخ با

 نینچ تیواسم نصح امیبگو نم یایبسه! نم  -

 ! گفتیرا م نیا دیبا گر،یبود د نادان
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**** 

 مـ ـشـ ـروب را باز کرد و بلند قهقهه زد  یبطر

 ستیماهر ن یورخمـ ـشـ ـروب  یبه اندازه من تو چکسی! هیداداش به پا نباز-

 شاخ نشو کوچولو!-

 گفت: یو با لوندگ ایرو کرد به پو سحر

 ۳ ۲ ۱ ن،یشروع کن شمرمیتا سه م یاوک  -

درون  مزه تلخ عیسرعت ممکن ما نیرا به سمت دهانش بردند و با آخر یبا عجله بطر شانیهردو

اشت برد یگرید یو بطر دیکوب زیم یرا رو یبطر هیآروشا بعد از چند ثان دندیرا نوش یبطر

 بلند مخلوط شد هاپپیه کیبا موز دختران و پسران باال رفت و همراه دندیهو کش یصدا

 کردندیم را برداشت. دوستانش غرغر یگریبا نفس نفس د ایبود که پو دوم یبطر یهانصفه

 دختر ببازد؟! کیپسر به  کیچه  یعنی

 زودباش، اه! ایپو-

 !یرفت سراغ سوم ایب-

 و مـ ـستانه قهقهه زد:  بلند

 من بازندن! من بردم! یگفتم که من آروشام همه جلو -

 یپسر نیا یشد نه برنده نبود! حداقل جلو رهیو به چشمانش خ ستادیا یشخص ایسر پو پشت

را  الیوجود نحس دان اشیاریهوش مهیدر همان ن دیبازنده بود، باز هم ترس زندیکه پوزخند م

 بود یشرط بند یهاسحر مشغول شمردن پول کردیدرک م

 رشیسهم تو بگ نمیآرو ا-

 آب دهانش را قورت داد: یرا پس زد و با نگران پول

 رمیم گهیخونه من د میتی میرینره فردا م ادتی رمشیگیبعدا ازت م  -

 :دیچشمان گرد پرس با

 شبه! کیکجا؟ تازه ساعت  یباشه ول  -

 شد:  یعصب
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 ینده با ریگ -

 یبا-

 کرد،یمباور ن شراره را یرد شد و رفت، اضطراب داشت حرفها الیاز کنار دان عیسر یهاقدم با

س لبا ضیشد که مخصوص تعو یو وارد اتاق دیکش ینبود که عاشق شود پوف یپسر الیدان

ه کرد ه غرورش را لک یکس د،یرا د یآمده بود و حاال آن عوض یمهمان کیها به بود.بعد از مدت

 کردیو غرغر م بستیرا م شیموها

 نتشیبشد و نآنجا نبا یاطرافش را نگاه کرد تا کسو  دیلـ ـبش کش یبا شستش به گوشه الیدان

چه  جانیو ازد و وارد اتاق شد که آروشا با ترس به عقب برگشت و نگاهش کرد نه! ا یپوزخند

 شتریب که یبلند جور د،یآروشا خند دهیترس ی! چرا در را قفل کرد؟! به چهرهخواست؟یم

 نگاهش کرد:  شخندیجلوتر رفت و با ن فتاسترس گر

 نه؟!  یخوشحال بود یدیدیسالم آروشا! منو نم -

 کیچه؟! تحمل  کردیم تیبغضش را پنهان کند اگر باز هم او را اذ کردیم یسع یسخت به

  گفت: یلرزان یتر رفت و با صدارا نداشت عقب گرید یروح یضربه

  رونیبرو ب -

 زد: یضیرا محکم گرفت و لبخند عر شیبازوها

 ما مونده؟ نیهم ب یزی! مگه چزم؟یچرا عز  -

ود زده ب که اشک در آن حلقه یرا نشان داد با چشمان اشیناتوان شیکرد از درد بازو بغض

 ملتمسانه نگاهش کرد:

 شیپ یچیکر کن هاتفاق افتادو فراموش کن ف نمونیکه اون روز ب یتوروخدا برو هر چ الیدان  -

 اتفاق بود  هیاصال اصال اون فقط  ومدهین

 : دیآروشا را بـ ـوس یاتفاق نبود گونه کیه زد نه هم قهقه باز

دختر فقط به  هیفراموشت کنم بق تونمیکه نم نهیدختر به خاطر هم یاآخ خدا چقدر تو ساده -

تو حسرتت  شهیکه هم یهست یزیچ هی کنمیتو نه حس م یول خورنیبار رابطه م هیدرد 
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 رونمیاون ب یکل آدما ارم،یبه دستش ن یبخوام ول ویزیچ ستمین یکه منم آدم یدونیم مونمیم

 جالبه نه؟!  سوزمیمن دارم تو عشق تو م که کننیفکر م

ا ر لشیبادخترک؟! با خنده مو نیبر دل ا زندیحرفها چه بود؟! چرا زخم م نیاز ا منظورش

  خواهدیتا بفهمد چه م دادیها را نشانش م لمیچشم آروشا گرفت بهتر بود که ف یجلو

 دارم عشقم رو دستم چون هنوز باهات کار یوفتین لمیف نیا دنیفقط بعد از د-

 دانه دانه شیهاکرد که چشمان آروشا گرد شدند لرزش تنش شروع شد و اشک یرا پل ویدیو

 دهانش گذاشت یآمدند وحشت کرده دستش را رو نییپا

ه نودش و خ ینه برا اندمینم شیبرا ییآبرو دیرسیم یبود که اگر دست کس یلمیف لم،یف آن

 قلبش مانند دادیم را در آن روز نشان نشانیبود که تمام اتفاقات ب ییویدیاش وخانواده یبرا

امال ککه  ییقهقهه زد و آروشا را در آغـ ـوش گرفت با صدا الیدان گرید یبار زدیم یگنجشک

 بود در گوشش زمزمه کرد: یعاد ریغ

 هیمثل بق نه تو هم دمیکامال به دستت آوردم د ینه وقت یعاشقت شدم ول کردمیفکر م  - 

 مزیردارم عزدست از سرت ب تونمینم یترخوشگل شونیاز بق یدار یفرق هیاما  یخنگ یدخترا

دست  رسهیمه هم ماول از ه شهیجا پخش مهمه لمهیف نیا یواسه من ناز کن یاگه بازم بخوا

 قلبش گذاشت و ادامه داد: یدستش را رو زیبا حالت تمسخر آم کهاون آقاجونت 

 که درجا سکته کنه  -

اس اما شده چارهیکه ب کردیکر مف نهایهق سر داد قبل از اسقوط کرد و هق نیزم یبررو آروشا

از  یکیدست  لمیف نیاگر ا شدیبر سرش م یچه خاک کردیرا درک م اشیواقع یاالن معنا

 میتسل دی! باکرد؟یچه؟! حاال چکار م دیدیم بهیغر کی! اگر  دیرسیاش مخانواده یاعضا

باز  ش، غرورشخورد شود؟! آن شب هم نابود شد وجود نیا شتریتا ب شدیپسر م نیا یهاخواسته

 ! ؟یتا ک اش برسد اماپسر به خواسته نیاجازه داد تا ا گرید یرا از دست داد بار زشیهم همه چ

*** 
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قفل  شیبررو نیوارد عمارت شد که چند جفت چشم خشمگ دهیو رنگ پر روحیب یاچهره با

م با آرشا ستین یبرگشتن گریآروشا د شدیکم داشت باورش مکه او هم کم النیماند از جمله م

  :ستادیا شیروشده بود روبه نیبه سمتش رفت چشمانش باز هم خون یعصب یمحکم ول یهاقدم

 بم گذشته؟! ش ۱۲کنن ساعت از  یادآوریزنگ بزنن  دیها بابچه نی؟عیکجا بود-

گاهش نن نمناک و چشما تیتمنا آرشام را کنار زد و با جد خت،یاشک ر صدایو ب دیلرز اشچانه

 کرد:

اما  یستین یابونیخ یدیخودت به بابات نشون م گفتمیدختر بزرگ کردم م کردمیفکر م  -

  کنمیدارم بهت شک م

 کندیم دایه پادام نیچن نیاشان اساده یدوست آن دانستیشد، دست خودش نبود نم شرمنده

ت سر پش شیبانو اشکهاگل یو زخم زبانها الیسه ینادر، شماتت و غرغرها یرهیباز هم نگاه خ

 و با یبگذاشت، عص شیهاگوش یو دستش را رو شانیصداها انیشد م یآمدند، عصب رونیهم ب

 گفت: یلندنسبتا ب یصدا

 ! نیبس کن  -

و  ستادیها اهق دردمندانه دخترک نگاه کردند پوالد کنار نردههق یساکت شدند و به صدا همه

 نگاه کرد دخترک با خشم رو کرد به تمنا و با بغض گفت:  نییبه طبقه پا

 یکس یلوبهت زدن  یابونیعشقت تو هم برچسب خ شیپ یتا بر یتو هم خانوادت رو گول زد -

 یهرکس ده اگهبه خاطر اشتباه تو و پوال کشمیسرزنشت نکرد! اگه االن من دارم زجر م نجوریا

 شما دوتا خائنه!  ریازم سواستفاده کنه تقص خوادیم کمهیکه نزد

 شد: غیبه ج لیبار بغضش تبد نیرا باال آورد به پوالد نگاه کرد ا سرش

 اعتمادیشقت بانقدر نسبت به ع ینعیخب بگو!  یدار یمنطق لیکن اگه دل هیکارتو توج ایب  -

ذل رآدم  هیعشق نبوده تو  نی! ا؟یشدیخفه م یکنار عمو اتابک داشت دنشیکه فقط با د یبود

ت به حداقل دل یکنیآتوسا رو هم نابود م ی! اما تو داریچیمن که ه یو هـ ـوس باز فیو کث

 حال اون بسوزه 
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انگار که  دیکشیمن غیطور ج نیوقت ا چیآمد دخترکش ه نییها پااز پله یزدگبا مات پوالد

 آروشا باز به آن چند نفر نگاه کرد و با بغض گفت: کردندیقلبش را تکه تکه م

! خوب نینیبب نکرده؟! منو انتیکه مامان خـ ـ نیبه پوالد بفهمون نینکرد یچرا شماها سع  -

بامو نم بابه خدا من انقدر بد نبودم! به خدا م ستمیمن همون آروشام؟! ن نیبگ نینگام کن

 مین مقصرشماهاس نه! هممو ریاما همش تقص خواستمیمامانمو م یهامنم خنده خواستمیم

 همه مون!

 زد:  یکرد به پوالد و پوزخند صدا دار رو

 یعوض تونهیکه چقدر م یدقت نکرد یبود نایچندسال که کنار م نیا یتو تو یعنیپوالد  - 

 کشه؟! تو و مامان نقشه ب هیزندگ یبرا تونهیحتما م یزن نیکه همچ یه؟! دقت نکردباش

ا رشمانش چدرد درون  خواستیفقط م کردیتوجه نم شیکدام از حرفها چیبه ه دیپوالد لرز تن

ت و قلبش گذاش یآروشا دستش را رو کردیکه داشت کمر خودش را خم م یکند آن حس دایپ

ک که به در شدیکه ضربانش کم و کمتر م یهق سر داد بدون توجه به قلبافتاد هق نیزم یبررو

تا  دریبم دی! باخواست؟یچه م یرا برا یکوفت هیزندگ نیگذشته بود ا شیا صهزمان خوردن قر

ل زال شیهااشک ندیپدرش و نب یتوجیب ندینباشد تا نب فیپست فطرت ضع الیدان یانقدر جلو

سرد  شیهاگرفت هنوز هم حس درون چشم شیمتش رفت و دستش را جلومادرش را نادر به س

 یوار ولمهبه دستش اشاره کرد و زمز شدیم دهیدر آن د یبانمهر ییکور سو یول خبندانیبود 

 خشک گفت: 

 یزانو بزن نایمثل ا یپدر و مادر یجلو دیبلند شو تو نبا -

ا با رقرصش  الیبود سه دهیرا پاک کرد و به کمک نادر به سمت کاناپه رفت رنگش پر شیهااشک

 گرفت شیآب جلو وانیل کی

 بغض بار به او گفت: یو نگاه یمهربان با

 رنگ به صورتت نمونده   -

 ادیز دیکاناپه دراز کش یبررو آمد،یآب خورد خوابش م یزد و قرص را با کم یکمرنگ لبخند

شده  ترنیکه هنوز هم در بهت بودن به جز آرشام که خشمگ یاخانواده نیا یحرف زده بود برا
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تمنا بغض  زدیطور زجه م نیبه سراغش آمده باشد که ا الیکه باز هم آن دان زدیبود حدس م

به پوالد  زیاشک ر یکرد با چشمان یاو بود که نادان ریتقص گفتیدخترکش راست م ،کرده بود

 داشتند امسال!  یرد که ماتش برده بود، انگار او هم بغض کرده بود عجب سال نوئنگاه ک

 *** 

ل الک ادیدست خودش نبود ز شیکدام از کارها چیتلو خوران به سمت اتاق تمنا رفت ه تلو

ا بد و دا هیشده بود به در تک نیزد اما کاسه چشمش از اشک خون شخندین گریخورده بود د

 زمزمه کرد:  یعاد ریغ یه در زد، با که و لحنب یاچند ضربه یبطر

 تمنا عشقم درو باز کن!  -

نگ را ر دیفکمرنگ از تعجب روبدوشامبر س یوقت شب؟! با اخم نیپوالد بود؟! اما چرا ا یصدا

الد رد ماتش برد پودر را باز ک کردیاش جمع مشانه یرا رو شیو همان طور که موها دیپوش

ز ا یقدارشد و با پوزخند م زانی! پوالد به چهارچوب در آوخواست؟یدرب اتاقش چه م یجلو

 و بعد به تمنا نگاه کرد:  دیآن را نوش یالکل عیما

 سالم تمنا -

 تو ؟! -

 لـ ـب  تمنا گذاشت و به داخل رفت یرا رو انگشتش

  نجامیبفهمه من ا دینبا ی! کسشیییه-

 د: شاره کربه در ا کردیتمنا در هم رفت پوالد داشت مرزها را رد م یو در را بست اخم ها دیخند

 پوالد!  رونیبرو ب -

 شد: رهیدستانش گرفت و به چشمانش خ انیرا م صورتش

دل  اهات درد وچند چند کلمه ب تونمیحاال نم زمیعز یعشق من بود یزمان هیچرا؟! تو تو   -

 کنم؟! 

 دستش را پس زد: ! وانه؟یمرد د نیاز دست ا کردیم چه

 یبود نجایبفهمه تو ا یکس خوامیاما االن نه! نم یتون یم -

 زد تا شکست  نیرا به زم یشد و بطر یعصب اشیاریهوش مهیهمان حالت ن در
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 ماست که ریگفت همش تقص یمشب چکه دخترمون ا یدینده! شن حیانقدر اتابکو به من ترج-

 کشهیداره زجر م

 کی، اش در گلو نابود شدکرد بغض مردانه دایکم لرزش پکم شیتمنا به درد آمد تن صدا قلب

ز را گل ر یبو توانستیحالت هم م نیدر ا دییرا بو شیدستش را پشت کمر تمنا گذاشت و موها

 حس کند

 هیزندگ هی خوامیمخودمو  زی! دختر معصوم و عز خوامینم یطور نیافسرده و ا یمن آروشا-

 زجه نزنه گهیکه د خوامیبراش م آروم

س؟! ز استرچه شده بود؟! پر ا اشیافتاد، زندگ هینشستند تمنا به گر نیزم یرو شانیدو هر

 پوالد فرو برد و با بغض گفت: یموها انیدستش را م

  خوامیآروممونو م هیپوالد منم زندگ خوامیم نویمنم هم  -

 گفت: یاگرفته یو با صدا دیها در آغـ ـوش تمنا خزبچه مانند

  زنهیمنحرف  یبا کس کنهیم هیهمش گر ستیمثل قبل شاد ن خندهینم گهیاما دخترم د  -

 پوالد کرد و دردمندانه گفت: یاش را مهر موهاساله نیچند عشق

 ! کنمیپوالد بسه! خواهش م  -

تا بچه پنج یبود نا سالمت شیکه کوه استوار خودش و دخترها یمرد دنیطور د نیبود ا سخت

 گرفت: یتن خوابالودگ شیداشت اما امشب خودش بچه شده بود صدا

ش دلم برا خندهیکه از ته دل م یوقت یو مظلومم وقت کیکوچ یآروشا خوامیمن دخترمو م  -

 کنهیمفرار  اونم از من خندهیآتوسا هم نم خندهیمن نم زهیچند روزه دختر عز یول رهیضعف م

  دهیبه حرف من گوش نم النهیکال با م وشاین

 نیز اا یبرخپوالد تا به خواب رود تا آرام شود تا فردا صبح  یموها یبررو دیدست کش آنقدر

 نباشد  یخبر فیضع یهیمرد با روح

 *** 

 چه شبیگفت د یسرش گذاشت و آخ یدستش را رو دارشدیاز خواب ب یدیحس سردرد شد با

 را گرفت اشقهینشست و شق شیافتاده بود؟! سرجا یاتفاق
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 سرم  یوا-

 گفت: یبلند یصدا با

 

 ! اریمنو ب یلعنت ی! اون قرصانای! منایم  -

حظات لمام تبود و روشن  دینبودند مانند اتاق خودش سف یاتاق نگاه کرد خاکستر یوارهاید به

 آمدینم ادشی یزیچ گریدر کنار تمنا د یهوشیچشمش گذشت بعد از ب شیشب گذشته از جلو

 یهبه چهر نا،یبود جز م یچشمش را گرفت دست هر کس یجلو یاکف دست زنانه شیقرصها

 کرد  یاخم عیسر یلیخ یتمنا تعجب کرد ول دنیشخص نگاه کرد که با د

 ممنون-

 گرفت  شیرا جلو یگرید وانیرا با آب خورد که ل قرصها

 بدون نگاه کردن به او گفت: تمنا

 کنهیبخور سردردت رو کمتر م نمیا  -

 را باال داد و پوزخند زد: شیابرو یتا کی

 سردرد ما افتاده؟!  ادیعه؟آفتاب از کدوم طرف در اومده تمنا خانم   -

 کمرنگ نگاهش کرد: یاخم با

 ! ه؟یمنظورت چ  -

 دیکش یو قد ستادیا شیسرجا

 زایکه بهت ن یوقت سیت نکارا نیبه ا یازین گهید یداشته باشم ول یمن غلط کنم منظور-

 ماره  شیکردنتم برام مثل ن یخوب گهی! حاال دیداشتم خوب بهم نارو زد

آروشا  دانستیمثل آب خوردن شده بود و خودش نم شیزن برا نیزد شکستن دل ا یپوزخند

د در پوال دیبچس نیفکش به زم شیروروبه یصحنه دنیوارد اتاق تمنا شد که با د تیبا عصبان

 اق تمنا چکار داشت؟! ات

 :ستادیا شیروکرد و روبه ظیغل یاخم پوالد

 ! ؟یقبل از وارد شدن در بزن ینگرفت ادیتو! هنوز  یه  -
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  گریداشت؟! اتاق مادرش بود د یگرفت به او چه ربط حرصش

 زد:  یعصب پوزخند

 زن نامحرم  هیتو اتاق  ینر ینگرفت ادینه مثل تو که  -

 : زد یجککنارش گذشت که پوالد آرنجش را گرفت و او را به سمت خودش برگرداند لبخند  از

  مینگرفت یجونت هنوز طالق کتبنکن! منو مامان یادآوریواسه من احکامو  زهیر نیبب -

را  اشیشانیپ یبعص یازدواج کند نامرد نبود؟! تمنا با حالت یبا کس گرینداد تا نتواند د طالقش

 ماساژ داد و با حرص گفت: 

 نه؟!  ای یکنیپوالد بس م -

 زم؟یچرا عز-

 آروشا نگاه کرد و ادامه داد: به

 بدونه زویهمه چ دیحرف بارمون کرد با یکل شبیدخترمون که د  -

 :دیغر یکرد و عصب یظیباره اخم غل کی

که  ی! تا وقتابونیخو ت یکالس مِالس بزن دیبه ام ینخوا یشده که ه لیها هم تعطمدرسه  -

 ! رونیب یدر بذار نیپاتو از ا یمن اجازه ندادم حق ندار

! بغض کرد و شد؟ینما مچطور خوراک آن گرگ انسان رفتینم رونیاگر ب رفتیم دیبا اما

 در وجودش بود به تمنا نگاه کرد:  ییزورگو دیکش رونیآرنجش را از دست پوالد ب

 فردا هم بر نگردم دینگران نشو شا ییجا رمیمن دارم م -

 فت ا نزند اما زد و رحرف ر نیپوالد ا یاش رفت تا جلوو چشم غره دیلـ ـبش را گز تمنا

 *** 

 اه کرد اب نگدوباره به سهر هیرا به گوشش چسباند و بعد از چند ثان لشیبا استرس موبا تمنا

 غیت دونمینم کنهیم یبازم دستشو خط خط رونیکه نره ب رمیجلوشو بگ خوامیم دهیجواب نم-

 ارهیم ریاز کجا گ

 گفت: یبا نگران آتوسا

 کنهیکارو م نیبا پرگار و سوزنم ا ستین غیخاله فقط که ت  -
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 یاههراب نگ! سکرد؟یم دیرا تهد هیبق شیکارها نیتا حاال با ا یشده بود؟! از ک یانقدر عصب چرا

 :دیغر یانداخت و عصب ستادهیا الیخیسرد به پوالد ب

ت تورو اون فقط محب ادیاز پس ما بر نم یباال سرش باشه کار یپدر نیهمچ هی یوقت  -

  م تمنابه سالم بودنش ندار یدیام گهیپوالد من د یواسش نذاشت یکه توهم زندگ خوادیم

 نگاهش کرد:  یچشمان اشک با

 بله پدرجون؟ -

 شنومتو عمارت ب یکیج یصدا خوامینم نیبخواب نیساعت خواب گذشته همتون بر-

 گرد شد:  چشمانش

 پس آروشا ؟ -

 باال رفت: شیصدا

 یگ! اون فقط کنار ما زند؟یسوزونتر از پدرش دل باون دختر احمق یبرا یخوایم یتا ک  -

 ده! باآروم ازش سلب ش ینه تو دل ما تمنا! اون دختر سرکش شما دوتاس که زندگ کنهیم

ون ا دمیبا گذرونهیوقتشو م گهیزن د هیکه دو هفته کامل رو کنار  تیمسئولیپدر ب هیوجود 

 تو اتاقاتون!  دی! همتون برادیبدختر به وجود 

 شده بودند یکشدار و عصب شیهابار نفس نیپوالد نگاه کرد که ا به

 ! رتیخوش غ یبا تو هم بودم بابا-

ها مت پلها به سر! آتوسا دستش را گرفت و او  شناختیآروشا را نم نیافتاد چرا ا هیبه گر تمنا

 شد: رهیمنقبض شده به سهراب خ یبرد پوالد با فک

 گهیدباشه!  یطور نیدخترم ا خوادیدختر منه منم پدرشم! آقا دلم م یگیخوده شما م نیهم  -

 ! ه؟یطعنه شما واسه چ

قدر زند مگر چبزخم زبان بود تا  یکس رفتیرفت هر جا که م رونیاز عمارت ب یعصب یهاقدم با

د که شبرد و به سمت پارک حرکت کرد خوب  رونیرا از باغ ب نیتحمل داشت؟! با خشم ماش

اجب و یسکهر  یدر زندگ یمانند عل یرا فرستاد تا آروشا را دنبال کند وجود دوست خوب یعل

 بود 
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وت و و س کیجا تارشد همه ادهیپارک کرد و پ ابانیرا کنار خ نیماش دیرس یاقهیچند دق بعد

فه شب باز هم بعد از نص ۱از دخترکش وجود داشت که تا ساعت  ریبه غ یاوانهیکور بود مگر د

و  دیدا که بود پوالد ر ستادهیا یرفت که عل ییبماند؟! وارد پارک شد و به همان جا رونیب

 با او دست داد:  مانهیزد. صم یلبخند

 ز صبح تاابرادر من  یبهش شک کرده بود یخودیدخترت تو بدکتر! بفرما اونم  یسالم آقا -

 جاس نیحاال هم

 نگاهش کرد: زیهم تشکرآم او

 داداش زحمتت دادم کنمیجبران م  -

 دختر خودمه نی! آروشا ع؟ینه بابا چه زحمت-

 ؟یینجایکه تو ا دیچاکرتم نفهم-

 راحت التینه خ-

 باشه دستت درد نکنه-

 تا من برم؟ سین یسرت درد نکنه اگه کار-

 نه برو به سالمت-

 خدافظ-

 خدافظ -

د قلبش بو دنیشک گاریبلند به آروشا نگاه کرد که مشغول س یهارفت و او هم از پشت بوته یعل

 ۱۶در  و دخترکش دیکش یسالگ ۳۹را در  گاریس نیخودش اول دانستیم یوقت آمدیبه درد م

 رگایسمت س شودیم ادیز شیدردها یانسان وقت رد،یرا بگ شیجلو خواستیاالن هم نم یسالگ

  زد: یانگشتانش نگاه کرد و پوزخند صدا دار انیم گاریبا دقت به س شاآرو رودیم

 کثافت یمن بسوز نیع دیبسوز تو هم با -

وز هم ر کی نرود یبا او تماس گرفت و گفت که به آن آپارتمان لعنت الیشد که امروز دان خوب

کر والد فپبه عمارت برگردد تا  خواستینم ینگال آن گرگ فرار کند ولروز بود که از چ کی

 گوشش را پر کرد یسوت ینکند که حرف گوش کن شده است صدا
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 ! ست؟یخسته کننده ن ییسالم مادمازل تنها-

 دوخت:  شیرونفرت نگاهش را به پسر روبه با

 ! دیامردا خسته کننده یچون تو و همه یبهتره از جلو چشمام گمش -

 :دیخند

 ! مایشیم یخوب یدوستا اعصابیب یکوچولو  -

و با  ند شدبل شیپوالد از جا دنیکرد آروشا با د زیرا ت شانیبوته گوش هر دو یها برگ یصدا

 گرد گفت:  یچشمان

 ! ؟یتوب -

ل سر حداق ستادیزده اپسر مات یروروبه دادیزد و همان طور که کتش را دست آروشا م پوزخند

 از او بلندتر بود  یو گردن

 س خسته کننده یلیخ ییمن تنها یاتفاقا برا-

 ادامه داد:   زدیرا باال م راهنشیپ یهانیطور که آست همان

 ! اعصابمیب اعصاب،یب یکوچولو نیاز ا شتریب -

 گفت:  ییپررو به

کنه ره خودش ندا یکرم هیتنها بوده حتما  نجایا دختره ؟یتو کار ملت دخالت کن ادیخوشت م -

 ! ؟یتو هم کرم دار

الن ود انکرده ب نیدهانش گذاشت اگر به خوده پوالد توه یو دستش را رو دیکش ینیه آروشا

 ! شدینم ختهیخونش ر

 :دیبه شکم پسر زد و غر یخشم مشت با

 کرم!  نمیا  -

 گفت  یشکمش گذاشت و همراه با خم شدن دردمندانه آخ بلند یرا رو دستش

 کرد: ینچنچ آروشا

 بوکسه!  یآقا غوله مرب نیا ،یگور خودتو کند  -

 قهقهه زد به صورت مبهوت پسر و خطاب به آروشا گفت: پوالد
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 خودم کارشو تموم کنم  ایتو بزن  شمیکی یخوایاگه م  -

 شیهاکه به کالس دادیباز هم تمنا اجازه نم یبود ول یرزم یهاعاشق ورزش دروغ چرا؟ خب

 غیج یداصشکمش زد که با  ریز یکرد و قبل از فرار پسر لگد یزیآم طنتیش یبرود تک خنده

 افتاد  نیزم یبررو یامردانه

 گردنش را خاراند و به آروشا نگاه کرد: پوالد

 کار کن نسلش نابود شه هینگفتم  یگفتم بزنش ول  -

 گفت: ثانهیو با همان حالت خب دیرا بهم مال دستانش

 حقشه!   -

خ آهنوز هم  شد که رهیدخترکش به پسر خ یهاطنتیش یدوباره دنیزد از د یلبخند اریاختیب

 ریبه ز یشتمکند  یکه کار نیرا گرفت و بلندش کرد قبل از ا اشهیقیبا خشم  کردیم یو وا

والد پ یها افتاد دهانش پر از خون شده بود مشت هم مشت نیزم یفکش زد که با پشت بررو

 وار گفت: برداشت و در گوشش زمزمه زیخ شیگرفت بررویکه جان را م

 عاقبت الس زدن با دخترا گمشو برو! نمیا -

 دور شد  وانهیپدر و دختر د نیلنگ لنگان و با ترس از ا پسر

 وار گفت: زد و زمزمه یپوزخند

 عالف!  -

ون چفته بود فرو ر قیعم یر فکرنشسته بود و د مکتین گاههیتک یسمت آروشا برگشت بررو به

 دانستیچون مزاحم آروشا شد؟! نم ایطور کتک زد  نیکرده بود او را ا نیبه خودش توه

 یاه حرف یستـ ـمثل پوالد خبر نداشت جز تمنا در آن شب م ینیاز دل مرد آهن چکسیه

 خواهدیرا نم شیهابچه دیگویم زندیخودش را هم گول م یاریشرا زد اما در هو اشیواقع

  ماند؟یم الیخ یکه به درک رفتند باز هم انقدر ب یوقت دید دیآنها به درک اما با یهمه

 دختر -

 را باال آورد و به پوالد نگاه کرد: سرش

 هوم؟  -
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 رهیکه د میبجنب بر-

 ؟یکردیم کاریچ نجایتو ا-

 شد:  رهیفرو برد و به ماه خ بشیرا در ج دستانش

  و ماه حرف بزنه گاریهم هست که دوست داره با س گهیآدم د هیاز تو  ریبه غ -

 آروشا گرفت و با خودش زمزمه کرد: دل

  یمن با تو که مثال بابام ،یحرف بزن گاریبا ماه و س یخوایتو م  -

 دخترک؟!  نیکنجکاو نگاهش چه گفت ا پوالد

 ! ؟یچ-

 آمد:  نییپا مکتین یو از رو دیکش یآه

  یچیه -

ه بود؟! عوض شد چرا انقدر گرفتینظر م ریاز پوالد به راه افتاد و او با دقت راه رفتنش را ز جلوتر

عوض  نیاز دل پوالد ا ی! هرچه بود قسمتشیها حرف یراه رفتنش، لحن حرف زدنش حت

 شدنش را دوست نداشت 

  کرد دیآورد و رژ لـ ـب  سرخش را تمد نییرا پا نهیشدند که آروشا آ نیماش سوار

 را باال انداخت: شیابرو یتا کی پوالد

 ! اتافهیبه ق یها بمالدوباره از اون ماسماسک خوادیخونه، نم میرسیاالن م  -

 حرفش آمد و از گوشه چشم نگاهش کرد:  انیم

 کن ادهیپ. «»ابونیمنو سر خ -

 در هم رفت:  شیاخمها

 ! ؟یواسه چ -

 چون کار دارم -

 آروشا گرفت و سرش را روبه خودش قرار داد  فک

 موقع شب  نی! اونم ا؟یبه چشمام نگاه کن! اونجا واسه چ یدیجواب م یوقت-

 زد: یشخندین

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

345 
 

 خونه ژاله!  یریدوست پسرم! مثل تو که م یبرم خونه خوامیم  -

 فرستاد:  رونیب ی! نفسش را عصبکرد؟یزبان دراز احمقش را چطور ادب م دخترک

 ؟یخوایم یآدم بگو اونجا چ مثل -

 گفت: پرخاشگرانه

 ها! کرده ریسوزنت گ گهیدارم د یکار هیاه!   -

 را باال برد: شیهم صدا پوالد

 ! یبریمن صداتو باال نم یآروم! جلو  -

تور ه او دسبطور  نیا یکس کهنیمتنفر بود از ا دیکوب شیران پا یکرد و دستانش را رو بغض

  کندیم یپوالد به کل آب و روغن قات دیبگو یزیاگر بازهم چ دانستیدهد اما م

*** 

 گرد نگاهش کرد: یرا پارک کرد آروشا با چشمان نیماش ابانیآن خ کنار

 ! ؟یچرا خاموش کرد  -

 نگاهش کرد: چپچپ

  یکن یچه غلط یخوایم نمیبب امیمنم م یهرجا بر  -

 باال انداخت: یاشانه یالیخ یب با

 ادیم یدلقک واست عشوه شتر هی ره،یژاله جونت حوصلت سر نم یخونه یبر یول ایب  -

 دختر نیست ادآخرش از  دیشد و در را کوب ادهیپ نیاز ماش دیبگو یزیکه پوالد چ نیقبل از ا و

  کردیسکته م

 

و با  کردیم نگاه قدم برداشتن آروشا عیرا زد با اخم به سر ریشد و دزدگ ادهیپ نیغضب از ماش با

 گفت: ییرسا یصدا

 آرومتر!  یه  -

 دند بر خورد کر گریکدیو به  ستادیا شیرا با عجله به او رساند که آروشا سرجا خودش

 که به شانه پوالد برخورد کرده بود  دادیرا مالش م اشینیب آروشا
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 نیه آخه تو اسالت باش ۴۹ ادیاصال بهت نم نمیبیتورو م نمیبیدوستامو م هیبق یبابا یعنیاه اه! -

 ! کار؟یچ یخواستیپک م کسیسن س

 ! شد؟یم یچیق ینگاهش کرد زبان درازش ک چپچپ

 چشمانش را در حدقه چرخاند:  آروشا

 بگو واسه ژاله ساختمش  -

 زد:  غیو ج دیپر شیآروشا فرو کرد که سر جا یپوزخند انگشتش را در پهلو با

 ! ؟یکن یم نی! چرا همچیوا -

 ؟یمنو کشوند هیاکدوم خراب شده نجاینصفه شب شد ا ۲ساعت -

 زد:  یشخندین

 یفهمینگاه به تابلو بنداز م هیبعدشم  یایب یمن نکشوندمت خودت خواست -

! خواست؟یچه م نجایباال سرش نگاه کرد که ماتش برد آروشا ا یکرد و به تابلو یکمرنگ اخم

ا ب گریت داست؟! معلوم اس سرپرستیمگر آروشا ب !ست؟ین سرپرستیکودکان ب یجا نجایمگر ا

ودن که ب سرپرستینگرفتند چطور فرزندشان را کنترل کنند ب ادیپدر و مادر که هنوز  نیوجود ا

 شده بود: حالیب شیدلش گرفت و به آروشا نگاه کرد صدا ستین یزیچ

 ؟یدار کاریچ نجایانیا  -

 نگاه کرد:  یالهیو به پشت در م دیکش یآه

 رمین مم ادیجور جاها خوشت نم نیگفتم که تو از ا شهیحالم خوب م نجایا امیهروقت م -

 احتماال امشبم هستش ادیم نجایداخل ندا هم ا

ت؟! قش بسبود که در ذهن پوالد ن یچه سؤال نیآرامش نبود؟! ا یدر آن عمارت بزرگ جا مگر

 چه بود؟!  یاگر آنجا آرامش وجود داشت پس ناآرام

 واب بشنود گفت:خکه نگهبان  ییها قرار داد با صدانرده انیدستش را م آروشا

 عمو مراد!   - 

ود و شده ب زانیآو اشینیب که از یاش گرفت از کالهآروشا خنده آمدیخر و پفش م یصدا فقط

 با چشمان خمارش به پوالد نگاه کرد:  دیکشیبا دهانش نفس م
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 ! گهیبرو د -

 کرد:  یکمرنگ اخم

 داخل  امیم -

 لـ ـبش را باال داد:  گوشه

 فقط مواظب شلوارت باش یول ایباش ب -

 شیو بررو شد زانیدر آو یهااز نرده یاحرف چه بود؟! خودش مانند گربه نیاز ا منظورش

 نشست که پوالد با خشم گفت:

 ! ؟ینیبش ینجوریا دینبا یرفته دختر ادتی  -

 را باال داد: شیابرو یتا کی

 برو بابا!   -

وش خشلوار  نیا اعمرا اگر پوالد ب ستادیا شیدر جا عیسر یلیو خ دیپر نیزم یهمان باال بررو از

 به سمتش برگشت انهیموز یبا نگاه دیایباال ب نجایدوختش از ا

 کنه زیجست و خ تونهیبابام چقدر م نمیبب ایب-

  کردیباز نگاهش م مهین یدهان با

 باال؟!  امیب نجایمن از ا ی! تو که توقع نداریه یه-

 ؟! طرف نیا ارمتیبندازمت رو کولم از اونجا ب یهند لمیف نیع امینه پس ب-

 شد: یعصب

  ریرو از اون نگهبان احمق بگ دایکل  -

  دونمین نمم ن،ییپا یبپر نجایاز ا دیبا یایب یخوایکنم م دارشیگناه داره ب یطفلک-

 زد  دیو اطرافش را د دیکش یقینفس عم یعصب یحالت با

 ریکتو بگ شمیم ریاز دست تو پ-

باال  یها گرفت و کمها گرفت دستش را به نردهنرده انیزد و کت را از م یزیآمطنتیش لبخند

 رفت 

 غضب به آروشا نگاه کرد: با
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  کنمیببند پدر سوخته اگه شلوارم پاره شد پوستتو م شتوین  -

 شهیم داریعه! غر نزن عمو مراد ب-

از دست  کردیه مرا مرتب کرد چ شیهاو لباس دیپر نییکه بود از نرده پا یقیبه هر طر بالخره

 دخترک؟!  نیا

 :دیکت را به سمتش گرفت و خند آروشا

 گردمبال ندا دنب دیداخل بگم سر و صدا نکن با میبر نکهیقبل از ا ینه بابا! هنوز جوون  -

 کرد:  یکمرنگ اخم

 به بچه درس بده خوادیانگار م دونمیخب خودم م لهیخ -

 دنبالم ایب-

  دیچیساختمان پ کیتار یدر فضا یمانند ژیق یدرب ساختمان را باز کرد که صدا آروشا

 کرد: زمزمه

  ایب  -

کوچک  یو کف زدن چند بچه غیج یپشت سرش وارد و شد در را بست که ناگهان صدا پوالد

 یه رنگه شدتک یپوالد را گرفت که چراغها روشن شدند و کاغذها یبلند شد آروشا از ترس بازو

گرد  کوچک با چشمان یهاو تمام آن بچه دیشد ناگهان سر و صداها خواب ختهیسرشان ر یبررو

با  رداشت وبرا از سرش  یاغذرفته بود ندا کاله ک نیاشان از بماندند، آثار خنده رهیبه پوالد خ

 و رفت:خندان اما متعجب جل یاچهره

 د؟یینجایبزرگمهر شما هم ا یسالم آقا  -

 با تعجب گفت: آروشا

 زدن؟!  غیجور ج نیچشون شد ا نایندا ا  -

 آروشا نگاه کرد:  به

 هتر بحاال هم که پدرت هست چه  میریتولد بگ هیگفتم واست  یایدونستم امشب م یم -

 بود و هم حسرت یهم باعث خوشحال ردیاز سالها تولدش را با پوالد جشن بگ بعد

 گفت:  یها و با شادهنوز هم در بهت بود ندا رو کرد به بچه پوالد
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 دیآروشا هم اومد اونم پدرشه سالم کن گهید نیایب -

 گفت:  یبه پوالد سالم کردند که آروشا با ذوق زدگ یبا انرژ اشانهمه

 عشقا نمیبب نیایخدا من چقد شماها رو دوست دارم ب یتولد من؟ا-

ه لنها را آ توانستیکه م ییاو هم تا جا دند،یآروشا را بـ ـوس یبار گونه کیو هر کدام  دندیخند

 یاهها و حاال پوالد خوشحال بود که هنوز ذرعاشق فشار دادن بچه گریآروشا بود د کردیم

  شدیم دایدر وجود دخترکش پ یمهربان

 پوالد نگاه کرد:  مرخیبه ن یبا مهربان ندا

 شدن  ابیکم یلیروزا خ نیا ن،یهاش باشخندهمواظب  -

 گفت: حواسیبود و اشک در چشمانش حلقه زده بود ب رهیبه آروشا خ یزهرخند با

  ارزهیم ایدن هیاز ته دلش به  یهاخنده  -

 د ابرازمر نیازد آن هم در مورد آروشا؟! چرا  یحرف نیپوالد بود که چن نیهم تعجب کرد ا ندا

ه وحش کر ایزبان جسمش بود  نیماتش برد ا هی؟! پوالد بعد از چند ثاناحساسات بلد نبود

 کرد؟!  انیاحساساتش را ب

 :دیهم خند ندا

 میرو ببر کیک میبر نیایب  -

را  اشیگسال ۱۷تولد  شیشاپیپ دادیرا نشان م ۱۷شد که عدد  رهیخ کیک یبه شمع رو آروشا

باره جشن سال دو ۹شد و از گوشه چشم پوالد را نگاه کرد بعد از  نیجشن گرفته بودند غمگ

 ! خواست؟یم نیدر کنار پدرش داشت چه بهتر از ا یتولد

 دستش را پشت کمر آروشا گذاشت و با محبت نگاهش کرد:  ندا

 اول آرزو!  -

 را فرو داد: بغضش

 باش   -

 شمع خم شد و با چشمان بسته در دلش زمزمه کرد: یبررو
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 آقاجونم انقدر بد شدم که کردمیم دیکردم که نبا ییکردم کارا ادیاشتباه ز دونمیم ا،یخدا  -

ط فق کنمی! آها توبه توبه مگن؟یم یکه درست شم بهش چ دمیقول م ینداره ول دنمویچشم د

 و بهر هیبا مامان بحث نکنم فقط بق گهید دمیخالص بشم قول م الیکار کن از شر دان هی

 ه اون دختر مرد دونمیم کهنیهه با ا یکه بشم همون دختر قبل ونمسآرزوشون بر

روشا ها باال رفت و ندا دستش را دور کمر آبچه یحالخوش یرا فوت کرد که باز هم صدا شمع

دند ندا دردش ش لیتبد یفیهق خفو به هق ختندیر شیهااشک یچرا ول دانستیحلقه کرد نم

 : شدیاش فشرده مکه به شانه دیسر آروشا کش یرو یو دست دانستیاز خودش م شتریرا ب

 دیبا ا تولدتهنکن فرد هیاالنم گر زمیعز کنمیمطمئن باش من عوضش م نیطور باباتو نب نیا -

 یخوشحال باش

ده بود ماند چقدر زود بزرگ ش رهیخ دادیدخترکش را نشان م یسالگ ۱۷که  یبه شمع نگاهش

ک تمنا سال گذشته نبود؟! فقط به خاطر کل ۹ ای ۸چطور؟! چرا خودش شاهد خانم شدنش در 

و  دا شدجخورد که آروشا از ندا  یتکان شیگلو بکیخودش را از دخترانش جدا کرده بود؟! س

 اش را در حدقه چرخاند: را با پشت دست پاک کرد چشمان سرخ شده شیاشکها

  شهی! از غرورت کم ماینگ کیتبر هی -

 ا دخترشر آروشپا بگذارد؟! مگ ریغرورش را ز خواستیطاقتش رو به اتمام بود؟! چرا دلش م چرا

ر جسم حرکت دستانش را حصا کینبود؟! چرا مقاومت کند؟! چشمانش پر از اشک شدند و در 

 یهاگذاشت شانه شیهامو یبررو یطوالن یآروشا کرد سرش را به قلبش فشرد و بـ ـوسه ا

ا که اشت آروشپوالد توان مقاومت ند یشد وقت ختهیر شیهاو اشک دیلرز شیلوآروشا از بغض گ

 بغض بار گفت:  یاآرام به کمرش زد و با خنده یانبود ضربه یزیچ

 تولدت مبارک  -

 فرو برد و کیک یانگشتش را در خامه خواستیم طنتیاز او جدا شد، باز هم دلش ش آروشا

 ها قهقهه زد پوالد دستش راهکرد همراه بچ یااش را خامهکند گونه یپوالد کار نکهیقبل از ا

 : دیخامه کش یرو

 دستت درد نکنه  -
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 زد: یچشمک

 خورهیم نیبه درد هم غهیت شیصورت ش  -

 از ندا گرفت یو دستمال دیخند

 ممنون-

 : دیبه ندا نگاه کرد و کنجکاو پرس آروشا

 کو؟!  نایشپس  -

 زد: یزهرخند

  ومدین رونیاز اتاقش ب  -

 : دیرا در ظرف گذاشت و خند کیک یاتکه

 حله!  -

  ستادیسمت اتاق رفت و پشت درش ا به

 تو؟  امیخانم! ب نایش-

سم جد شد درب را باز کرد و وار ی! با نگرانکند؟یم هینکند باز هم دارد گر دینشن ییصدا

 زدیاش به دل آروشا چنگ مهق بچگانههق دیلرزیخوابش جمع شده بود و م یکوچکش در جا

ت و را گرف شیگذاشت از پشت سر بازو زیم یرا رو کیتـ ـخت نشست و ک یپشت سرش بر رو

ا بند و خواهرش تنگ شده بود خودش را به آروشا چسبا یوادارش کرد تا بلند شود دلش برا

 گفت:  یابغض بچگانه

 ! یآبج -

 : دیسرش دست کش یرو

  یکرد هیتو بازم که گر یفدا یآبج -

 غض گفت:دستانش گرفت که با همان ب انیاز اشکش را پاک کرد و سرش را م سیخ یهاگونه

منو  اونا یعنی یکنیم یمثل تو که باهاشون زندگ نمیمامان و بابامو بب خوامیمنم م یآبج -

 ! ؟یدوست نداشتن؟! نکنه من زشت بودم هان آبج

 نداشتن  اقتیفقط اونا ل یخوشگل میلینه قربونت برم تو خ-
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 اقتیل که یمادر قلب آروشا را به درد آورد لعنت به پدر و شتریشد که ب لیبه که تبد هقشهق

 دار شدن را ندارند بچه

 گفت:  یرا پاک کرد و پر انرژ شیهااشک

 کنم  تیمعرف یکیبه  خوامیم ایب -

 گفت:  حالیشانه آروشا گذاشت و ب یرا رو سرش

 ؟یک -

  رونیب زنهیچشماش مثل قورباغه م نهیتورو بب یکه وقت یکس هی-

 به خاطر شهیهم رفتیم سهیقلقلکش داد او هم از خنده ر یدر آورد و حساب شیبرا یشکلک

  کردیدل کوچکش را فراموش م یهاآروشا غصه

 و آرام گفت:  ستادیکنارش ا ندا

 نیکنیتعجب م یکه حساب نینیبینفرو م هیاالن  -

 کنجکاو نگاهش کرد:  پوالد

 ! ه؟ینفر ک هیاون  -

 پوالد -

 جسم داشت یاز تعجب پشت سرش را نگاه کرد آروشا سع یآروشا بود برگشت و با اخم یصدا

 د؟! شده بو میبچه که بود که پشت سر آروشا قا نیبکشد ا رونیرا از پشت سرش ب یکوچک

 آقا غوله خجالت نداره که  هیبابا  یا نایلحظه ش هی-

 نیا نش افتادکه لرز بر جا اشیمشک شانیپر یموها انیاز م دیچشمان دختر بچه را د یالحظه

 دختر بچه  نیسخت شدند ا شیهاسها ضربان قلبش باال رفته بود و نفچشم

 یوا را جل دست آروشمالرا بر پوالد باز کرد اما نه کا شیکم رواز آروشا فاصله گرفت و کم یکم

 رت داد ا قورآب دهانش  یناتوان شد به سخت دندیپوالد لرز یاز صورتش گرفته بود زانوها یمین

 شاد گفت:  یبا لحن آروشا

 عشق بنده  نایش کنمیم یمعرف -
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 ندیبباش را کامل را گرفت تا چهره نایکوچک و تپل ش ینشست و بازو شیدو زانو یبررو پوالد

  نبود؟! را نفرستادند؟! مگر جسم کوچکش غرق خون جانشینه! مگر عکس تن ب کردیباور نم

 بار نگران شد:  نیا آروشا

 ! دایرنگت پر ،یشد یجور هی یپوب -

را  اش را نشان پوالد داد و دوباره صورتشچهره یاهم تعجب کرده بود دخترک در لحظه ندا

 کرد  میپشت دستانش قا

 : کردید را تماشا مگرد پوال یبا چشمان آروشا

 راشب اریب یزیچ یآب قند هیامشب زده به سرش  دهیکش یخوابیاوه اوه ندا فکر کنم از بس ب -

 گفت: کالفه

 ! آقا پوالد، شما حالتون خوبه؟! ریعه آروشا زبون به دهن بگ  -

 نشسته بود، به زحمت نگاهش را به آروشا انداخت  اشیشانیپ یرو یسرد غرق

 بچه  نیا نیا-

 دهیحرف زدن نداشت آروشا واقعا نگرانش شده بود و البته ترس توان

 خالفکار نجاتش دادن مشت هیاز دست  ناس،یاسمش ش نیا شما،یپوالد دارم نگران م-

 ا کامالرختر دو  دیاست تنش لرز دهیپر نیچه رنگ از رخ پوالد آهن نیحرف را آروشا بب نیا نزن

 یداندا ص یآن هم جلو زندیریدانه دانه م شیهااشک کردینم یخودش قرار داد توجه یروروبه

اش منفجر هنبود؟! بغض مردان ای! رود؟یدیخواب نم دیشنیبود که م یزیضربان قلبش تنها چ

ا ر شیایودا ربار خ نیاول یبود برا یو دختر کوچک را در آغـ ـوش گرفت نه خواب نبود واقع دش

دختر  ردندک دایبحث را پ نیشتریپوالد و تمنا ب نشیا دزدکه ب یبود کس ناینابود نکرد آرم

خفه  نایاش را در شانه آرمهق مردانهشده بود هق دهیتمنا دزد یدقتیکوچکشان که به خاطر ب

انش مهرب یسمت خدا ییهمان جا سجده شکر به جا آورد اما با چه رو خواستیکرد دلش م

ه بودش را از وج یاهمه گناه کرده بود اما خدا باز هم تکه نیهمه کفر گفته بود ا نی! ارفت؟یم

 او برگرداند 
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هق هق طور نیا یهر کس یپوالد جلو دانستیو ندا ماتشان برده بود مخصوصا آروشا که م آروشا

 را با دو دست کوچکش پاک کرد: شیهااز پوالد جدا شد و اشک نایآرم کندینم

 ؟یه نه آبجکنن مگ هیگر دیها نباآقا غوله  -

 ؟یشناس  یرو م نای! نکنه ش یکنیم هیگر یاین طورچت شده  یپوب-

 منا بودمان تبرابر اصل چش یکه کپ یاو چرا فراموش کرده بود؟! رنگ چشمان دینداشت بگو زبان

ده شبخشنده غافل  پروردگار نیچطور از لطف ا آوردیهمش نام خدا را م شیهاهقهق انیرا م

رفها ح نیاز ا ترمیاو رح یول گفتیرا فراموش کرده بود و مدام بدش را م اشیبود؟! بخشندگ

 بار گفت:بغض یرا گرفت و با زهرخند نایبود دستان کوچک آرم

 نجاتت بدم اما نتونستم؟ خواستمیم سین ادتیبابا؟ ادینم ادتی= منو 

امردش ا شکست پدر نوشمانده بود بغض آر رهیبه پوالد خ یزدگبا مات خبریجا باز همه دخترک

 هم آن ژاله پست  دیهم داشته؟! شا یزن سوم

 :دیکش غیبغض ج با

 واقعا که پوالد خجالت بکش از سنت   -

 را پاک کرد: شیهاو اشک دیبغضش خند انیم

م هعد از تو ب سین ادتیبود  یمشکل من و مادرت سر چ نیاول ادیب ادتی! آروشا ؟یگیم یچ  -

م جات بدنبدزدنتون تورو تونستم  خواستنیکه م یاومد؟! همون موقع رمونیگ گهیدختر د هی

  کرد یرو نه همون موقع مشکالت منو مامانت شروع شد که چرا حواس پرت نایآرم یول

 *** 

 آروشا؟!  یرو به من نگفت یمهم نیموضوع به ا هیتو چرا -

 نگاهش کرد: هانهیاندر سف عاقل

بود  کیکوچ یلیهم خ ناینبود! آرم شتریسالم ب ۷، ۸زمان  ! بابا خودم اونگفتم؟یم یخو چ  -

 دایپ یمشکل کار یبا پوب دیبودن به اسم جمش یکی یاز آدما نشیکه دزد ییاونا ادمهیفقط 

جنازشو فرستادن برامون اونجا بود که  یبعدشم که عکسا دمیاز صحبتاشون فهم نمیکرده بودن ا
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عمو اتابک باهاشون حرف زد مامانم  گهید کردنیطالقم رفتن از بس دعوا م یمامان و پوالد تا پا

 یدرمان یجلسه روح رفتیو م خوردیطور قرص اعصاب م نیتا چندسال هم

الد مثل پو یرا به پدر احمق نای! چرا خدا آرمبیسکوت کرده بودند چقدر عج شانیهردو

 نکرده بود  یبرگرداند؟! او که جز گناه کار

 دا ن گمیم-

 نگاهش کرد  منتظر

عد از ب یطورحاال چ میجلو چشماش بود نکهیمارو نداشت با ا یپوالد که اصال هوا نیا گمیم-

 ومدینم ود دلشبانقدر مغرور  نی! اصال اکرد؟یم هیگر یطور نیبود ا دهیرو د نایچند سال آروم

 ! ه؟یگر ریتو زد ز ینگاهت کنه حاال جلو

 نگاهش کرد:  یعصب

ده ر بابات اومس ییچه بال گفتمیمن بهت م یکردیم فیرو برام تعر زایچ نیا یهمهاگر تو  -

دم آبه  یادیز یروان یفشارها هیسخت یمرحله یلی! خستین یآروشا از دست دادن بچه کم درد

 حساساتواراز راه اب یول شهیوابسته م دیشد یلیتو که خ یمثل بابا یاونم واسه مرد شهیوارد م

ده شوارد  شیکه تو زندگ ییهااسترس نیبا ا یول سوونهیبگم اون د خوامیآروشا نم ستینبلد 

 یوقت کرد،یدرمان به مشاور مراجعه م یبرا دیاحساس بشه اونم با یمرد ب هیبوده حق داشته 

روع شانسان  نیبنابرا شهیقابل تحمل م ریهم انباشته شه هضم کردنشون غ یانسان رو یهاغصه

فاصله  شیاصل تیاز شخص یلیکه خ یجور شیض کردن خودش و سبک زندگعو هب کنهیم

ه ل کنندخبر خوشحا هی یاما جا ده،ینشون م یالیخ یو نسبت به اتفاقات اطرافش ب رهیگیم

 میکنیان مدرم شویاز پوالدخان باش منو تو تمام مشکالت روح دیجد یرو هیوجود داره منتظر 

  شهیشما، تمام مشکالتتون حل م یبه زندگ نایمطمئن باش با وارد شدن آرم

مه و ه دیایباال ب شیکه گند کارها یآن هم وقت شدیوقت حل نم چیمشکل ه کیکرد  بغض

زود  ای رید که یابانیهمان دختر خ گفتیشده است که پوالد م یبفهمند که او همان دختر خراب

ر ا با سرآروشا  دهیدوست خوب قطره اشک چک کیمانند  دیشنیندا حرف دلش را م شدیآواره م

 گفت: یمهربان باانگشت گرفت و 
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 واسه مشکل توهم راه حل هست   -

 شد: رهیزد و به قهوه خ یصدا دار پوزخند

 که پوالد سرمو ببره شهیحل م یمشکل من وقت  -

 ،یکرد رکایپدرت خودش بفهمه تو چ نکهیقبل از ا نهیراهش ا نیدختر خوب! بهتر رمینخ-

  شهیحداقل کمترم نم یول شهینم ادیطور حس اعتمادش ز نیخودت بهش بگو ا

 

 یز روا زیم نگاهش کنند، ناگهان نکهیافتاد اما قبل از ا زشانیم یبلند قد رو یشخص یهیسا

 یغیو ج بلند شدن شانیبر خورد کرد ندا و آروشا با وحشت از جا نیبلند شد و به زم نیزم

رت آروشا را قو اشیگرد شد آرشام بود که با چشمان وحش شانیناگهان چشمان هردو دندیکش

  دیچیشاپ پ یکاف یدر فضا یاهمهمه یصدا دادیم

 گفت: یعصب یرفت و با پوزخند جلوتر

ل اره خون ددآروشا مامان بدبختت اونجا  نی! آفریگرفت ادی یکارا رو از ک نیپس بگو ا  -

 واسه تو  خورهیم

 : ر رفتچه بود؟! ندا بغض کرد و جلوت شیحرفها ی! معنگفت؟یماتش برد آرشام چه م آروشا

 آرشام  -

 زد:  ادیگذاشت و فر اشینیب یرا رو انگشتش

 سراغ خودم  یومدیم یریانتقام بگ یخواستیشو فقط م! خفهسیه -

 چه بود؟!  هی! قضشناختند؟یرا از کجا م گریکدیو ندا  آرشام

 آروشا را گرفت و به چشمانش زل زد: یبازو

ود بحقت  یردخودتو نابود ک ندهی! آیاهیاز بق ترالیخیچقدر نگرانت بودم آروشا اما تو خودت ب  -

خراب  اتدهنیبفهمن و آ یزیچ هیبق خوامینکبتو اما گفتم نم یهم خودتو بکشم هم اون پسره

 با نفرت به ندا نگاه کرد: مچتو ابونایبود حق من؟! که بازم تو خ نیشه حاال ا

 رم؟یبگ یعوض یمچتو با آدما  -
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 نرویم برا از دست آرشا شیداشت بازو یکرد، سع ی! اخم کمرنگکرد؟یم نیبه ندا توه چرا

 بکشد

  ینیه همه بدبب ،یکه با همه مشکل دار یی! آرشام تو؟یدیچرا به ندا فحش م-

 برداشت و به حرف آمد: ختنیدست از اشک ر ندا

مو بده خود فرصت هی یقصد من فقط کمکه تو از من دلخور میآرشام توروخدا بذار حرف بزن  -

 ثابت کنم 

 :دیخند زیآم تمسخر

 فرصتم بهت بدم  هی نکهیچه برسه به ا کنمیفرصت؟! من تورو آدمم حساب نم  -

 گرفت: اشهیدو نفر؟! آروشا هم گر نیا گفتندیم چه

 آرشام   -

 به چشمانش نگاه کرد:  انهیو وحش ستادیندا ا یروبهبه آروشا رو توجهیب

 یتو چه عوض دونمیمن م یول فهمهیس نمخودش بچه نمیاطراف آروشا نب تویسا یحت -

 ! یهست

 یصحنه ندیا دوقت بگذراند اما ب یشاپ شد امروز هم قرار بود با برادرش کم یوارد کاف برسام

ه آرشام ک! جلوتر رفت کرد؟یچه م نجایآروشا ا یماتش برد باز هم ندا؟! ول شیروروبه

 با زجه ه نداکشاپ برد انگار نه انگار  یآروشا را گرفت و به سمت درب کاف یپرخاشگرانه بازو

  زدیصدا م رااسمش 

 شانه آرشام گذاشت و به آروشا اشاره کرد:  یدستش را رو برسام

 ! کرد؟یم کاریچ نجایا نیا -

 گفت: یعصب یو با حالت کردیتقال م آروشا

 دارم؟! ولم کن  کاریچ نجایبه شماها چه من ا  -

او در  یتقال بردیو م دیکشیباز آروشا را به دنبال خودش م شانیبه صحبت هردو توجهیب آرشام

 نیشعقب ما هیصندل یبود او را رو ریش کیدر مقابل  یابرابر آرشام مانند راه رفتن مورچه

 :دیسام غرانداخت و خطاب به بر
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 سوارشو   -

 *** 

 زد: ادیفر تیگذشت با عصبان یم هانیماش گرید انیاز م یادیسرعت ز با

 ! ؟یشناختیاون کثافتو از کجا م  -

 کرد و چشمانش را در حدقه چرخاند: یاخم

 مشاورمونه  -

 هه! مشاور! -

 آرام کننده گفت:  یبا لحن برسام

 نشده که حاال  یزیداداش چ -

 ست ندا ا سر ریچند وقت آروشا ز نیا راتییتغ یهمه دیفهمیبرسام که نم نیاحمق بود ا چه

 گفت: یبلند و عصب یصدا با

که  حرفاس نیتر از اانقدر عوضش کرده؟! بچه یک یکنیشده؟! آروشا رو نگاه کن فکر م یچ  -

 رهیگتقام بکارش از من ان نیخواسته با ا دونمیسر نداس م ریکرده باشه همش ز رییخودش تغ

ا اون باره کرد که دوب یاونه که کنترل آروشا از دست ما در رفته اون کثافت کار ریهمش تقص

 رابطه داشته باشه الیدان

اک روشا پآ ی! مگر وجود نحسش را از زندگال؟یدان ستادیقلب برسام از حرکت ا یاهیثان در

 نکرد؟! 

 برسام زد؟! برسام که مثل خودش یرف را جلوح نیآروشا خشک شد چرا آرشام ا یگلو

ر دلش را انداخت و شا نییبرسام را و با ترس سرش را پا یدست مشت شده دینبود د رتیغیب

 چنگ گرفت 

 زد: ینظر گرفت و پوزخند عصب ریآروشا را ز نیخشمگ یبا نگاه برسام

که مطمئن شم  یکنیم یکار هی یبابا همش درسته دار یحرفا یکنیثابت م یآروشا دار  -

! ؟ینک مونیاراش پشبابا رو از ک یخوا یچرا آروشا؟ م یابونیدختر خ هیبه  یشد لیکم تبدکم

 نکن یرو قربان هیحرفاس حداقل بق نیتر از اکه سفت و سخت یدونیم
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است  یقربان نیاول اشوانهیخواهر د دیفهمیبرسام درد داشت کاش م یحرفها دیترک بغضش

 را پاک کرد و بدون نگاه کردن به اسم جواب داد: شیزنگ خورد اشک ها لشیموبا

 الو؟!   -

 سالم عشقم-

 آرام شدن نداشت؟!  الیخ اشیو نفرت به جانش افتاد زندگ لرز

 ! ؟یخوایم یچ-

 شکنهیطور حرف نزن دلم م نی! ازمیآخ عز-

 به برسام توانستیزد که فک آروشا از بغض و خشم منقبض شد کاش م زیتمسخر آم یاقهقهه

 سکوت کرده بود دیترسیاز او هم م یول دیرا بگو زیهمه چ

 خوب بدم؟!  یلیخ هیهد هیبهت  شمیپ یایب یخوایتولدت مبارک خوشگله! نم-

ث حرص مگر که بود که انقدر باع کردینگاهش م دی! برسام با تردد؟یکشیحقارت م چقدر

 خوردنش شده بود؟! 

 ! زمیخداحافظ عز یکنار خودم باش دیبا گهیتا دو ساعت د-

رشام آ نیا انداخت حاال چطور با فشیرا درون ک لشیموبا یعصب یرا قطع کرد و با حالت تماس

 من و من کرد: ی! کمزد؟یحرف م یوحش

 کن ادهیپ...« »ابونیمنو سر خ زهیچ گمیم  -

 را نگفت تا آرشام به او شک نکند  یاصل ابانیخ اسم

 گفت: یعصب

 دهنتو ببند آروشا رو اعصاب من راه نرو!   -

 شد:  کالفه

 اونه!  شیدوستم! کتابام پ یخوام برم خونه یم -

 را باال داد: شیابرو یتا کی برسام

 میمونیما منتظرت م یریگیکتاباتو م یریخب تو م  -

 کرد: یظیغل اخم
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 !  مونمیمن اونجا م  -

 امروز تولد تو و آتوسائه  شهینم-

 *** 

در  پشت یتگا خسبرود ب الیکه به آرشام و برسام نگفت تا اجازه دادند به خانه دان ییدروغها چه

 خوشحال وشاد  در باز شد و ظاهر ندیدهن لق او را نب ریو زنگ را فشرد کاش باز آن ام ستادیا

غـ آدر  آروشا را یضیعر شخندیسرش گذاشته بود و با ن یرو یکاله کاغذ شد انینما الیدان

 تولدت مبارک!  زمیگرفت: سالم عز وشـ

 گفت:  زیآم دینفرت او را به عقب هول داد و وارد شد در را بست و تهد با

 ! یکنیغرورمو خورد م یکه دار نی! از االیانقدر به من دست نزن! ازت متنفرم دان -

 شد:  رهیاز صورتش به چشمانش خ یکم یرا باال داد و با فاصله شیابرو یتا کی

که  نیبا ا کنمیمنم دارم کمکت م ایرم؟بیاز بابام انتقام بگ خوامیم گفتیبود داشت م یک -

 التیخیتم بنتونس گهیبار دست آوردنت د هیبا  یول یریانتقام بگ یاین طور خواستمیخودم نم

  کنمیشده تا آخر عمر مجبورت م یبشم حت

 ر حالاشک حلقه زده در چشمان دخترک را روح و جسمش د دیو به آشپزخانه رفت ند دیخند

 یالتح! با تا کمکش کند؟ دیبگو یشده بود چرا زبان نداشت که به کس ریبود چقدر حق شیفرسا

از  یک فیخفهق کرد اما صورتش گذاشت، هق یکاناپه نشست و دستش را رو یبررو یعصب

 ! کرد؟یم داینجات پ طانیش نیدست ا

*** 

به  یدگیتمنا نبود، احتماال مشغول رس دیدرب اتاق را باز کرد و به داخل سرک کش یآرام به

جشن تولد امروز است چراغ را روشن کرد و بعد از بستن درب اطراف را نگاه کرد چه  یکارها

 کیبهتر بود  یاانیاز تست د ریدخترشان است؟! به غ نایداشت که نشان دهد آرم یمدرک

 دیشا دیحس ششمش او را سمت کمد تمنا کش دادیم تامیخانه ا ریهم نشان مد گریمدرک د

و  دیناام زیچ چینشد ه رشیدستگ یزیکند تمام کمدها را گشت اما چ دایدر آنجا پ ییزهایچ

 گذاشتیکرده بود نم شیدایما حاال که پمرده است ا نایکه آرم کردیبود تا االن فکر م یعصب
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باشد  یزیهم آنجا چ دیرا باز کرد شا یکشو نشست و اول یروروبه انداز او دور بم گرید یالحظه

کاغذ مانند خورد که ته کشو قرار  یزیکه دستش به چ زدیرا کنار م لیوسا ظیغل یبا اخم

کرد  اشیخال نیزم یدر آورد و رو شیکشو را از جا ی! با کالفگست؟یزیچه چ یعنیگرفته بود، 

چشمش بود آن را برداشت و پشتش را  یعکس جلو دیاما پشت سف دیرا د یکه تکه عکس

 وار خواند زمزمه

 «والدپ. دوست دارم کنهیم یسالش شده و آروشا همچنان به او حسود ۱کوچولومون  دختر»

 ینامه نگار گریکدی یابر یزد روز یشده بود، زهرخند دهیبزرگ در کنارش کش یقلب و

 دیش لرزآن عکس تن دنیشد؟! عکس را برگرداند با د لیتبد یچطور عشقشان به پوچ کردندیم

را  پوالد یمشک یکه موها یینشسته بود و آروشا شیپا یبود که بررو نایخودش بود آرم

 داخل عکس انداخت  نایبه آرم یبغض کرد و زهرخند اشاز حسادت بچگانه دیکشیم

دا تو خ میانجام داد که منو مادرت یبه خاطر گناه گفتمیم یتو هنوزم زنده باش کردمینمفکر -

عث شد هرت بارو عوض کرد خوا زیهمه چ یاما چرخه زندگ گردونهیبر نم گهیرو از ما گرفت و د

ه یدخترا  تو و خدا روح منو هم بهم برگردونه و بتونم با یطور نیا دیشا نمیمن بازم تو رو بب

 خوب بسازم  یزندگ

اند خواستن گفته میاشک چشمش را پاک کرد کاش بتواند خودش را اصالح کند، از قد نم

  دیاین شیپ شانیبرا یتوانستن است اما اگر باز هم مشکل

  نایآ آرم-

بود؟!  ال مدرکه دنبب! چرا االن که او د؟یایاتاق ب نیبه ا دینه! چرا حاال با ستادیاز تپش ا قلبش

و  زدیو مکه دو د یبرگشت و پشت سرش را نگاه کرد تمنا با چشمان یبه آرام ستادیا شیسرجا

 یهاخمز خواستیعکس بود؟! مگر م نیبود چرا دنبال ا رهیبه پوالد خ دیلرزیسرد که م یدستان

 ت؟! وجود داش ییکذا یدر آن روزها یخوب زیبازهم سر باز کند؟! مگر چه چ اشانیمیقد

ن آ؟! پس بود امدهیموضوع کنار ن نیتمنا ماتش برد مگر با ا یدهیرنگ پر یچهره دنید با

 یلصند یشده را رو روحیب یچه بود؟! تمنا یبرا کردیکه به روانشناس مراجعه م ییهاجلسه

 نمناک اما مهربان نگاهش کرد:  یزانو زد با چشمان شیپا نیینشاند و پا
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 هشیموم متا داره م یکرد کابوسا دایده، آروشا اونو پزنده بوده تمنا دخترمون زنده بو نایآرم -

  ینیبیبعدش دخترمونو م رنیگیازمون م یاانیخوشحال باش! فقط چندتا تست د

 دنید! خودش بود که بعد از دیرا د نشی! امکان نداشت خودش عکس جسد خوند؟یشنیم چه

از او  یاند که ردجسد دخترکش را نابود کرده ینگفتند جور سهایشد! مگر پل وانهیها دآن عکس

 رهیوالد خشمان پ! با چشمان ناباور به چ کردیباور نم زدینمانده؟! قلبش نامنظم م یباق یبرجا

 دهان باز کرد:  یسخت بهشد و 

 جسد جسدش دروغه اون مرد اون عکسا ج  -

 را گرفت و فشرد: دستانش

 اما خودش بود  کردمیمنم باور نم دمشیخودم د یاس خودم با چشمانه! زنده  -

 شدند و ادامه داد: ختهیر شیکرد که اشکها یاخنده تک

وئه! ت یایبچگ هیتوئه همون صورت معصوم که شب یرنگ چشما هیرنگ چشماش کامال شب  -

 نگاه انداخت  هیحرفمو باور کن بالخره خدا هم به ما 

کرد  یاتک خنده کردیرا حس م یخوشبخت نیریلـ ـبش آرام آرام باال رفتند، مزه ش یهاگوشه

 شد  رهیخ ینامعلوم یو به نقطه دیبا صدا خند

 اس دخترم زنده نایبچم آرم-

د لش گرم شاو، ته د یشاد دنیشدند که بعد از سالها پوالد با د ریسراز اشیشاد یهااشک

 خوب گفت: یهااز حس یخوشحال بودند با بغض شانیهردو

  ششیامشب منو ببر پ نیهم نمیدخترمو بب خوامیم نمشیبب خوامیپوالد م  -

 :دیرا بـ ـوس اشیشانیدستانش گرفت و پ انیرا م صورتش

 ندهیآو  میوش کنتلخمونو فرام یکل گذشته میفراموش کن زویهمه چ ایتمنا ب برمت،یباشه م  -

  میرو خوب بساز

 *** 
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ه کبود  رهیخ ییبه تمنا نایآرم وفتدین نیزم یشل شدند که پوالد او را گرفت تا بررو شیزانوها

ش اش آشنا بود عطر تنرا نداشت چقدر چهره اشییتوانا یول دیبگو یزیداشت چ یانگار سع

 شدیم دهیدر آن د یمهربان ،یزدگکه در اوج مات ینگاه

 زمزمه کرد: اریاختیب

 مامان م  -

د تا خوب حسش کند ضجه ز دینشست و تن کوچکش را به جان خودش کش نیزم یبررو تمنا

 ماندیم ادشی به شهیمادر هم ردیاگر فرزند بم یاو را فراموش کرده است اما نه حت کردیفکر م

به اندازه  رفت،یاش مو قربان صدقه ختیریحاضر نبود او را از خودش جدا کند فقط اشک م

را  پست فطرت دیآن جمش کردیم نیبود نفر دهیرا ند دنشیکه قد کش سالچند  نیتمام ا

 تگذاش یو مادرانه برجا یدستانش گرفت و هزاران مهر مهربان انیرا م نایصورت آرم

چه ب یلیخ برات که مری! بماد؟یم ادتیقربونت برم مامان چرا خدا تورو ازم جدا کرد؟ منو  یاله-

  یبود

 ۹ یار بچهدخت یرابهمه شوک آن هم  نیببرد ا نجایرا از ا نایکرد تا آرم یابه ندا اشاره زیپرو

 نیمز یز رورفت و اتمنا را گ یهابرد.پوالد شانه رونیرا از دفتر ب نایساله اصال خوب نبود آرم

 یروروبه نشست یادار یهاکاناپه یبررو کردیرا پاک م شیبلندش کرد همان طور که اشکها

 نبود؟!  ایرو نیا یعنی کردیدر بدنش نداشت هنوز هم باور نم یرمق زیپرو

 ت:گذاش زیم یرا در آورد و رو نکشینشسته بود، ع شیروبه پوالد نگاه کرد که روبه زیوپر

دستم  وابش رو بهو ج نیمراجعه کن شگاهیبه آزما یاانیگرفتن تست د یلطفا فردا حتما برا  -

 دیشدنشو بگ دهیدزد لیدل شهیفقط جسارتا اگر م میتا کامال مطمئن ش دیبرسون

 ! گفت؟یاز چه م دیکش قیعم یآه پوالد

 یکردم از من خواسته بود که تو دایمشکل پ رانیسرشناس ا یاز دکترا یکیبا  شیسال پ ۹-

بدن قبول نکردم که  یاعضا یقانون ریو فروش غ دیکمکش کنم مثال خر اشیقاچاق و خالفکار

بار حرفاش نرفتم،  ریاما بازم ز کنهیم جادیکردن که واسه خانوادم مشکل ا دیشروع کرد به تهد

 یرو تو نایها آروشا و آرمروز مادر بچه هیمحافظت کنم اما نشد  هیاز بق تونمیم کردمیفکر م
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رو قفل کنه همون  نیکنه فراموش کرده بود در ماش دیگذاشت و خودش رفت تا خر نیماش

 نیبا آخربا سرعت کنارش ترمز کرد و رفت سراغ دخترا،  یون مشک هیاما  دمشیموقع از دور د

چاقو گرفت سمت آروشا  هی شونیکیتا نجاتشون بدم اما  دمیدو تونستمیکه م یسرعت

رو ول کردم و خواستم آروشا رو نجات بدم که هم خودم  نایکنم فقط آرم کاریچ دونستمینم

 رو بردن  نایچاقو خوردم هم آرم

خب او  ه بودکرد دایبا تمنا پ یدیآوردن آن روزها که اختالفات شد ادیاز به  دیکش قیعم یآه

 کرده بود  یاطیاحتیب طیهم مقصر بود که در آن شرا

 به تمنا نگاه کرد که بغض کرده بود  دیکش یقینفس عم زیپرو

 *** 

مروز امد که آ ادشیبودند؟!  دهیوارد عمارت شد چراغها روشن بود چرا نخواب رمقیب یقدمها با

و را اتولد  یاما چه کس گرفتندیداشتند تولدش را جشن متولد او و آتوسا است حتما هنوز هم 

 واب برخانواده خ یاعضا دنیشد که با د ییرایوارد پذ اشی! از حس کنجکاوگرفت؟یجشن م

 بودند هدیوشتولد پ یکه برا ییبود با آن لباس ها دهیخواب ییجا یتعجب کرد هرکس اناپهک یرو

و امنتظر  هم دیدست نخورده بود شا ستاد،یا کیبه خواب رفته بودند؟! باال سر ک نجایاما چرا ا

و ق کرد افر زیچنبود اما امسال همه  نیطور نبود انقدر غمگ نیشد تولد پارسالش ا نیبودند غمگ

را  آن یسرخ داد که اگر ک یشدند اما اتفاق یگریکرد همه جور د رییکرد، پوالد تغ رییتغ

 روشا کرد که آ یآن هم فقط به خاطر اشتباه شدیاشان تباه مدهخانوا دیفهمیم

  یبالخره برگشت-

 یه سختببود که  دایاز چشمانش پ کردیکفشش له م ریرا ز گارشیسمت پوالد برگشت که س به

 دهیراش نگاه کرد چرا رنگش پو به چهره ستادیآروشا ا یروروبه کندیرا کنترل م تشیعصبان

 د؟یرسیو شکننده به نظر م فیبود؟چرا انقدر ضع

د شده بو در بدبود که توان نگاه کردن به چشمان پوالد را هم نداشت انق دهیرس ییبه جا آروشا

 که نسبت به او هم عذاب وجدان گرفته بود

 شد: هریش خنافذ به چشمان یچانه آروشا گذاشت و سرش را باال آورد با نگاه ریرا ز انگشتش
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و هم انواده رخ نیا یدل اعضا شهینم لیدل ی! ولیدار یبه قانون شکن یدیعالقه شد دونمیم  -

 همشون منتظر تو بودن یبشکن

 آهسته گفت: ناخودآگاه

 ؟یمنتظرم بود ؟یتو چ  -

 ی! چرا هربار سعد؟یپرسیم ربطیب یهاشد، چرا انقدر سؤال رانیصورت پوالد و یجد حالت

 بکشد؟!  رونیزبان پوالد ب ریرا از ز شیهاداشت جواب سؤال

ب خنداشت  اشیدر زندگ ییجا چیدستش زد ه ریشد و ز یعصبان دیکه سکوت پوالد را د آروشا

 د؟! گردانباشد تا احساسات او را باز یبه درک! چرا انقدر غرورش را له کند و دنبال راه

 و پر بغض گفت: یعصب یحالت با

 من دخالت نکن!  هینه دل تو رو! پس تو زندگ شکونمیرو م نایمن دل ا  -

 ت:د گفقلبش بود خطاب به پوال یشدند گل بانو همان طور که دستش رو داریبا وحشت ب همه

 ! ؟یکرد اشیباز عصب  -

 : ردیرا بگ شیهاآروشا کرد و خواست شانه یبه چهره ظیغل یاخم پوالد

  نیبب -

 :دیکش غیرفت و ج عقب

تظر فقط من دخالت کنه میحق نداره تو زندگ گهیکس د چینه تو و نه ه گهی! دنینه تو بب  -

 همتون فرار کنم! از همتون متنفرم! مخصوصا از تو پوالد!  شیکه از پ امیروز

ه بو  دیمبهوت دو یهقش را خفه کند، از کنار تمناهق یدهانش گذاشت تا صدا یرا رو دستش

رخ چشمانش س دیلرزیم یدر جا یااتاقش رفت تمنا به پوالد نگاه کرد که با دستان مشت شده

 که انقدر تند نرود؟  گرفتیدختر را م نیا یشده بود و فکش منقبض، چطور جلو

 گفت:  یپوالد را از پشت سر گرفت و به آرام یبازو تمنا

 شهیدرست م -
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تش آروشا از دس دادیاجازه نم گریخوب شود به خدا قسم که د زیبود کاش همه چ شیخدا از

ام و آر یدگزن کیاشتباهات تمنا را تا  یحت کرد،یروشا را فراموش مناراحت شود اشتباهات آ

 خود بسازند  یبرا هیجدا از بق

*** 

 نگاهش کرد:  یاشک یپوالد را گرفت و با چشمان قهی ژاله

 

 موندم  کنارت هشی! اون به تو نارو زد من بودم که هم؟یدیم حیپوالد تو تمنا رو به من ترج -

 کند؟!  رییتغ خواهدیکه م دیفهمیجدا بمانند؟! چرا نم دیکه با دیفهمینم چرا

 گفت: تیجدا کرد و با جد اشقهیاو را از  دستان

گه خودم ا یم حتمنا بسازدوباره رابطتمو با ت دیبابتم ازت ممنونم! اما من با نیآره، واقعا از ا  -

 میشیدر واقعو ما باور کنه ما پدر نایکه آرم نیا یبرا نی! ایکن درک کن ینخوام مجبورم ژاله سع

ه ش فرتناز من م وشایمثل آروشا و ن خوامینم کنمیم یمنم واسه اون هرکار هیضرور یلیخ

 خداحافظ ستیهم مهم ن یاگه نبخش یحت ،یمنو ببخش دوارمیام

و  رفت رونیاش باز خانه شیهم رو نیهمه دل شکانده بود ا نیرا پشت سر گذاشت ا شیهاضجه

وشا و دن آربود راه بازگردان یدیراه، راه جد نیشد، به سمت پارک حرکت کرد ا نشیسوار ماش

 دیکش شیبه موها یزد و دست یقیلبخند عم نایبا ورود آرم دشانیجد یزندگ

*** 

 یوشها را به فرامکه گذشته یبود شروع شانیهردو یدوباره برا یشروع ستاد،یا مکتین پشت

و  گذاشت چشمان او یاز همان پشت سر دستانش را رو کردیم یها را بازسازو رابطه سپردیم

 درد گوشش نجوا کرد: 

 لحظه بودم نیمنتظر هم -

و عوض  کردیم رییداشت تغ زیهمه چ شد،یکرد هنوز هم باورش نم یاتک خنده یآرام به

 نایمبه آر کرده بود به سمتش برگشت و رییتغ یلیخ شیهفته پ کیرفتار پوالد از  یحت شد،یم

 رهیگیگرم م هیاشاره کرد: مثل تو زود با بق
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 دیدین مکه بعد از سالها عشق را در آ ینگاه کرد چشمان اشینشست و به چشمان آب کنارش

 اش بگذاردشانه یدستانش را کنار سر تمنا گذاشت و او را وادار کرد که سر رو

 پوالد -

 جان -

 :دیکش یآه

 نفر مونده هیهنوز   -

 متعجب شد: لحنش

 ؟یک  -

 چشمانش نگاه کرد: به

 دمیهت حق ممنم ب یخودتو کنترل کن یتونینم ینیبیبدشو م یکارا یوقت دونمیآروشا م  -

 یلیت خز رفتنبه تو وابسته بود و بعد ا یخب اون از بچگ یول کنهیاشتباه م یکارا یلیاون خ

 شهیم مونیخودش از کاراش پش یعوض شد لطفا کمتر سرش داد بزن، اگه بهش محبت کن

که  کردیماما چکار  گفتیشد تمنا راست م لیزانو گذاشت و به جلو متما یرا رو شیها آرنج

مه هچندسال مقصر بودند  نیاتفاقات ا نیخشمش را کنترل کند؟! همه در ا توانستینم

 یمانیشنشان داده بود و حاال احساس پ یالیخ یمخصوصا خودش که انقدر نسبت به آروشا ب

  کردیم

 *** 

 و به شدیل نو مسا گریشد چند روز د رهیداد و به ماه تابان آسمان خ هیبالکن تک یهانرده به

 دجدا کن از هم کس آنها را چیه دادیاجازه نم گرید یبار واقع نیا کردیم رییهمراهش او هم تغ

 زد  یکمرنگ لبخند

تا بتونم  یاجازه داد گهیبار د هیبه من،  یحت یدیفرصت دوباره م هیهات بنده یتو به همه-

خانوادمو  یکدوم از اعضا چیوقت ه چیبه بعد ه نیکه از ا خورمیاز نو بسازم قسم م مویزندگ

 یشد هر کار یخودمو تمنا بدم هرچ نیبه عشق ب گهیفرصت د هی خوامیناراحت نکنم منم م

 وشاین ندهیدوباره خنده رو به صورت آروشا مهمون کنم خودم آ خوامیم میرو فراموش کن میکرد
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 یکه مشکالت آرشامو با خودم حل کنم ول کنمیم یرو بزرگ کنم سع نایرو بسازم و آرم

 امیمشکالت هر چند سخت بر ب نیاز پس ا دیفرصته، با نیآخر نیکه ا دونمیم

ر رکش دبفهمد که دخت یروز دیبه ظاهر خوب بود شا زیکه همه چ فیرفت ح رونیاتاقش ب از

ه اکنشش چواگر بفهمد  ردیگیقرار م یلعنت دیشهر مورد آزار پسر آن جمش نیاز هم یاگوشه

فته د چند هواب بوبست خدر اتاق آتوسا را باز کرد آرام به داخل رفت و در را  ی! به آرام شودیم

 پست مانند ژاله  یشد که از دختر صبورش فاصله گرفته بود؟! آن هم به خاطر زن

 انیاو گذاشت معصوم بود درست برعکس م یموها یکنارش نشست و دستش را رو یآرام به

 ییهاشد، از دست خودش و کار یکند؟! عصب یچطور دلش آمد که انقدر به دخترکش کم محل

ا جادو راو  شیپزد انگار چند هفته  شیبه موها یچنگ یبا کالفگ دادیانجام م ینادان یکه از رو

 ده؟! بهش داریاش نشست نکند آتوسا بشانه یبررو یشده بود دست الیخ یب درکرده بودند که انق

 به نشایچشمانش نگاه نکرده بود؟ بغض هردو نیسمتش برگشت چند وقت بود که کامال به ا

هق از هق دیلرزیشد و پوالد او را به حصار امن خودش دعوت کرد، تن آتوسا م لیاشک تبد

ر اگ دیشا گفت،ینم یزیمانده بود اما چ یدوست داشتن یهاپدرانه نیمنتظر ا یلیخ فشیخف

  بودیحالش بهتر م دیدیپدرش او را نم

 :دیرا بـ ـوس شیموها

 بهت بد کردم  یلیببخش بابا خ  -

 اش نگاه کرد و با بغض گفت: چهره به

 ! کنن؟یآدما اشتباه م یگینکن مگه خودت نم ینه بابا معذرت خواه -

 فرستادیم نرویرا ب گاریکه دود س یبسته در حال یباز شد و آروشا با چشمان هوایاتاق ب در

 گفت:

 ! میپاشو حرف بزن برهی! خوابم نمیآت  -

 گارشیه سب ینگاه یالد کنار آتوسا وحشت کرد و با نگرانپو دنیرا که باز کرد با د چشمانش

 د وپوال نیباز نگاه خشمگ ستادیا شیانداخت و صاف سرجا نیزم یرو عیانداخت او را سر

 : دیکوب اشیشانیکشدارش آتوسا با کف دست به پ یهانفس
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 من!  یوا یا -

ور ط نیر اد شهیپوالد هم گریبود د یلیچشمانش بسته شد، منتظر س ستادیا شیروروبه پوالد

  شدیم نیمواقع دستانش سنگ

 ترانهویان دپوالد سکوت اتاق را شکاند چشمان هردو دختر گرد شد پدرش یقهقهه یصدا ناگهان

نخ  کیرد و در آو بشیخودش را از ج گاریپاکت س دیخندیشده بود؟! همان طور که م وانهیاز د

 ه سمترا سهم خودش دانست با فندک آن دو را آتش زد و خودش ب یگریدست آروشا داد و د

را از  رگایود سکند د تا آرام آرام او را عوض بودیم هیبا آروشا به اصطالح پا یکم دیپنجره رفت با

 فرستاد: رونیب اشینیب

 هیالگ زودرس عتوقع داشته باشم که دخترم نکشه اتفاقا واسه مر دینبا کشمیخودم م یوقت  -

 چه گفت؟!  قایانداختند دق ینگاه گریکدیباز به  یو آتوسا با دهان آروشا

 فت:فته گتا بناگوش در ر شیو با ن ستادیآروشا شد پشت سرش ا دنیاز پوالد نوبت خند بعد

 ! یپوب یباحال شد یلیخ یواقعا؟! او ام ج  -

 کرد: زیچشمانش را ر آتوسا

 ! نیجنبه نداشت یبابا باحال بود اما جنابعال  -

 گرفت و انگشتش را سمت آتوسا اشاره برد: گاریاز س قیعم یکام

رز د یرد الدبابات، به  نیمارو با ا ی! کشتیزنیدل همه حرف م زیبا آروشا عز یدار یه  -

  خورهینم وارمید

 را باال انداخت و به آروشا نگاه کرد:  شیابرو یتا کی پوالد

 کن بچه!  یچند حرفه بعد واسه من زبون دراز وارید ریبگ ادیتو برو اول  -

 ت:نده گفپوالد بود آتوسا با خ آوردیکم م یکه از زبان دراز یتنها کس یگرفت جلو حرصش

 بابا!  ولیا  -

 بود  رهیجز آروشا که با غضب به پوالد خ دندیخندیم شانیهردو

 کرد:  یاسرفه تک

 آتوسا بابا  -
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 ؟ییبله بابا-

  خوادیدلشون قلقلک م ایفکر کنم بعض-

م نش آن هک دادکند او را کنار آتوسا پرت کرد و شروع کرد به قلقل یکه آروشا کار نیاز ا قبل

 که روبه را قلقلک دادند چارهیب انقدر دخترک رفتیاشان به باغ هم مخنده یبا کمک آتوسا صدا

  دندیبود همان موقع پوالد و آتوسا عقب کش یهوشیب

 :دیگونه آروشا را کش پوالد

 دارم هم انبر دست یچی! تکرار شد هم قاینکن یواسه من زبون دراز گهید  -

خواست    ینشست دلش م شیرا پاک کرد و سرجا شیهادرد گرفته بود دردمندانه اشک دل

 شکمش گذاشت و دردمندانه گفت: یپوالد و آتوسا را با هم خفه کند دستش را رو

 مامان دلم!  ی! وان؟یکرد نیچرا همچ  -

 خودش و انیم یهاپل خواهدیمانده است انگار که واقعا م مشیتصم یبار پوالد رو نیکه ا انگار

ه ه افسردک یطیشرا نیکردنش در ا یاریبا  حیآروشا را از نو بسازد آن هم با ابراز احساسات صح

 شده بود 

 *** 

 تعجب نگاهش کرد: با

 پوالد؟!  هیمنظورت چ  -

 گرفت: گارشیاز س قیعم یشد و کام رهیخ شیروروبه به

ز کشور خارج ا یرفراموشش کنم و اجازه بدم ب تونمیکه نم یزیچ یبالخره تو به من نارو زد  -

 یاریدست ببدوباره اعتماد منو  یکه بتون نهیا یانجام بد دیکه تو با یتنها کار ،یکار کن

 تاد: قب فرسرا به ع شیزد و موها یاکالفه شخندیلحن؟! تمنا ن نینبود؟! آن هم با ا نیتوه

 ! ستم؟یائن نخ! پوالد چندبار بگم من ؟یمنو باور نکرد یتو هنوز حرفا یعنی یعنیصبر کن  -

 نگاهش کرد:  نیخشمگ ی! با چشمانکرد؟یشد چرا تمنا کارش را انکار م یعصب

 ه اتابکممشکل فقط از تو نبود ه بود؟! البتهخان گرم گرفتپس عمه من بود اون طور با اتابک -

 چطور باشه دیشما دوتا با نیرابطه ب دیانقدر رذل بود که نفهم
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بول طور مسائل حرف دلش را ق نیشکاک بود و در ا شهیپوالد هم کردیبهت نگاهش م با

 نه عقلش را  کردیم

 من -

 گفت: تیرا باال آورد و با جد دستش

ه االن همون آش و همون کاس میمزخرف دوباره بش یبحثا نیبا ا خوامیبسه تمنا نم  -

 یمسائل رو نیا دمیمن اجازه نم ناسیفقط آرم میروش تمرکز کن دیکه با یزیچ نیمهمتر

 بذاره ریاونم تأث ندهیآ

 حرص جواب داد:  با

 نایاطر حرف مخکه من بهت کلک نزدم تو فقط به  یباور کن دیتو با یول خوامینم نویمنم ا -

  یتهمت خائن بودنو به من زد

 یگیباور کنه که تو دروغ نم یهست که پوب یراه هی-

 ! دند؟یآمد و آنها نفهم ییرایآروشا به پذ یگرد شد ک شانیهردو چشمان

 شد و خطاب به تمنا گفت:  رهیزد و جلوتر رفت به پوالد خ یکج شخندین

 و اعتراف کنه یپوب شیپ ادیخودش ب نایکه م میکن یکار دیبا -

 اده بود سبه همان اندازه  کرد،یم طنتیکه ش یادخترک به اندازه نیپوزخند زد ا پوالد

 یتو مسائل بزرگترا دخالت کن دیبرو تو اتاقت نبا-

والد پپوزخند  حرفها بود، به نیتر از ادخترک سمج نیکه به باال برود اما ا کردیهم اشاره م تمنا

 شد: رهیخ

 شیآت روغ گفتهدکه مامان بهت  نیاگه من تو مسائل شما دخالت نکنم تا آخر عمرت از فکر ا  -

  یریگیم

 با پدر و مادرش حرف بزند  دیچطور با دیفهمیوقت نم چیکرد ه اشیعصب

 گفت: نیبه طبقه باال اشاره کرد و خشمگ پوالد

 برو!  یعنیبرو اتاقت  گمیم ینکن وقت یآروشا با اعصاب من باز  -
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داد زه ناجا گریپوالد هنوز هم ممکن بود که به سرش بزند د د،یرا خطرناک د تیموقع تمنا

 کرد و شیها رهابرد کنار پله رونیب ییرایو دستش را گرفت و او را از پذ دیبگو یزیدخترکش چ

 گفت: یعصب یآرام ول

 ! ه؟یعصب یدونیکه م نی! با ا؟یچطور با پدرت حرف بزن ینگرفت ادیتو هنوز   -

 را در حدقه چرخاند: چشمانش

و تور کنه که با میکن یکار دیبهت بگه خائن؟ما با یپوب یاجازه بد یخوایم یمامان! تا ک یوا  -

 وم؟ه نیموضوع از هم جدا شد نیسر هم گهیبار د هی دیشا میدونیما چه م ،یستیخائن ن

 ه درک شدیانقدر گنگ م شانیوقتا زندگ یمشکالت بعض نیدانست سخت بود درک کردن ا ینم

  کردیم دایگذراندنش مشکل پ

 *** 

 خواستیکارها را انجام دهد، نم نیا خواستیآروشا گذاشت خودش نم یموها یرا رو دستش

 خواهر انیرماست که آ یکه پدرش کس یکند که آروشا از او متنفر شود اما مجبور بود وقت یکار

دن شاش شد، معلوم است که بعد از رو خانواده دنیو باعث از هم پاش دیکوچکتر او را دزد

 ماندینارش مک دیبا شدیهرطور که م خواستیرا نم نیو او ا شودیآروشا از او دورتر م قتیحق

را از  او توانستینگاهش را از چهره غرق در خواب آروشا گرفت و کنارش نشست کالفه بود نه م

 یاشتندچه دوست  گرید نیاو را عذاب دهد، ا انقدر توانستیچنگال خودش رها کند و نه م

هم  او دیگوروشا بپس فردا خواست از احساساتش به آ ای! اگر فردا ؟یوانگیو د نبود؟! از نوع جنو

! ماند؟یم یباق شیبرا یاست؟! چه راه یچه جور دوست داشتن نی! اپرسد؟یسؤال نم نیهم

 ! چیه

 شیکه خودش پ شدیم یعنیپر از آب را به صورتش زد  یهارفت و مشت یبهداشت سیسرو به

پدر من  دیکه با دخترکش نکرده؟! برود و بگو ییتا االن چکارها دیبرود و بگو یآن پوالد تعصب

اتان شد؟! نه آنوقت او را قبول که خانواده ییجدا یاصل لیاست که دل یلعنت دیهمان جمش

همه  دیبا ی! بالخره روزکرد؟یپس چکار م ممکن بود از خشم آروشا را بکشد چ،یه کردینم

شده بود و مشغول بستن  داریو به اتاق برگشت آروشا ب ختیها رقهوه را در فنجان دندیفهمیم
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را به  الیو قلب دان کردیم دادیکه بغض در آن ب یبه او انداخت نفرت یبود با نفرت نگاه شیموها

 را حفظ کرد: ثشیآن چهره خب شهیمثل هم ماا آوردیدرد م

 ! اوه نکنه باز بابات مزاحممون شده؟؟یریم یزود نیبه ا  -

 یکنار صندل یعسل زیم یرا رو ینی! سخواست؟یکه فقط صالح دخترکش را م یمزاحم چه

اال از که ح دخترک را عذاب داده بود نیگذاشت و دستانش را دور کمر آروشا حلقه کرد چقدر ا

خترک د قهیشق یرا رو شینداشت که او را کنار خودش قرار دهد لب ها یاما راه دیلرزیخشم م

 گذاشت:

 ؟یذاریچرا انقدر زود تنهام م  -

 او را پس زد و به سمتش برگشت: تیعصبان با

گاه نکس  چیتو چشم ه تونمیکه نم یکن  یباهام م ییکارا هی! چون الیچون ازت متنفرم دان  -

 پوالد! یکنم حت

 تر گفت:کرد و آرام بغض

ا ام ،یقعانواده واخ هی شهیخانوادمون تازه داره م ادیسرشون م ییبفهمن چه بال یوقت دونمینم  -

 همش به خاطر من شنیکردم، همشون داغون م کاریبدونن من چ یوقت

ش هقش کل اتاق را پر کرده بود سرسر خورد هق واریصورتش گذاشت و کنار د یرا رو دستش

 گذاشت و با بغض گفت: شیزانوها یرا رو

 یول کنهیرابطه نم رو مجبور به ی! حداقل اون کسیتریازت متنفرم، تو از پوالدم عوض الیدان  -

 تو 

خوده  یفقط کارها لشیدل دانستیم نکهیبا ا ندیرا بب شیهاشد دوست نداشت اشک نیغمگ

نارش ض کرد کاجازه دهد آروشا از او دور بماند، بغ توانستی! نمکرد؟یاحمقش است اما چه م

قاومتش بالخره م دادیاما دخترک اجازه نم اوردیکرد سر او را باال ب یزانو نشست، سع یبررو

 او را در آغـ ـوش گرفت  الیتمام شد و دان

 زد و با بغض گفت:  الیدان یبه شانه یمشت
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 شهیمتنفر م پوالد واقعا ازم رهیبرومون مبفهمه آ ی! اگه اگه کسیخراب کرد مویتو زندگ -

 نکن  تمی! توروخدا انقدر اذالیکنه دان دایبازم با مامانم مشکل پ خوامینم

 بگذارم تو را کنار توانمینم دیبگو گفتینگفت چه م زیچ چیرا محکمتر به خودش فشرد اما ه او

 کرد؟ی! چکار منم؟یتو را بب دهدیچون پدرت بعد از آن هرگز اجازه نم

*** 

 گذاشت و با دقت به پوالد نگاه کرد  زیم یرا رو نکشیع مشاور

 نیبه دخترتون وارد کرد یاکه با اون رفتار چه صدمه نیدیحتما تا االن فهم-

 قیعم یهشود آ رید نکهیحل مشکلشان چه کند قبل از ا یکه برا دانستیبود اما نم دهیفهم

 : دیکش

ش از هم ریه اخما کی نیمنو منو جادو کرده بود تو ا یکیدونم دکتر انگار که اون زمان  یم -

ز همشون ا تونستم رابطمو با حاال هم رمیهام فاصله بگچطور تونستم انقدر از بچه پرسمیخودم م

 یون حتاصله گرفته اون به من وابسته بود االن ازم فا میقدر که قدنو بسازم جز آروشا همون

ز ا فتمویاون روزا م ادی یکه نکنه بازم گول بخوره وقت نمیدوست پسر داشت همش نگران ا

 خوامیمندوست دارم برم هردوشونو بکشم اما دنبال راه درسته شم  رمیگیم شیآت تیعصبان

 آروشا رو از دست بدم  نیاز ا شتریب

د که آمده بودن ششیهم پ یگرید یآدمها کردیپدر شکست خورده را درک م نیو روز ا حال

 ه ن اید مرد آن مشکالت را دار نیکه دختر ا دانستیداشتند اما نم نیمشکالت بدتر از ا

ردن آن ک فیبا تعر کردیهم بغض م دیپوالد ثابت ماند با یگلو بکیس یرو اشرهیخ نگاه

  شدندیاشان نابود مهمه گرفتندیرا نم شیتلخ و سخت که اگر االن جلو یگذشته

 : دیکش یقیعم نفس

 رو هروقت از آب یماه گهیالمثل هست که مضرب هی نینش دیوقت ناام چیبزرگمهر ه یآقا -

 اس تازه یریبگ

 زد:  یزهرخند
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 میخوایرش مماد ایهروقت من  رهیمیم رمشیمن آروشا باشه هر وقت که از آب بگ یاگر ماه -

 به خودش صدمه زدن کنهیشروع م میریکاراشو بگ یجلو

 زد:  یکمرنگ لبخند

 ن؟یکردیاستفاده م دیریجلوشو بگ نکهیا یبرا یخب شما از چه روش -

 با کتک و حبس کردن  دینداشت که بگو یشرم چیچشمان نافذش نگاه کرد ه به

 گفت: یسرد با

 نداشت یریتأث چیاما ه ادیکردن و داد و فر یکمربند، زندان  -

 :دیکش یفیخف یپوف

 دیتون بابا توجه به گذشت کنهیم مونیزود اونا رو پش یلیهاست که خمشکل اکثر خانواده نیا  -

که  دینک یکار ،دیاریب که اعتمادشو دوباره بدست نهیا دیاز اون باال بر دیکه با یاپله نیبگم، اول

صله با حو وشدال درد و دیبش کیکامال بهش نزد دیبعد از اون با دیکنینم رییباور کنه دوباره تغ

ر ه آخکه هم نهیمن ا هیداره توص یچه مشکل دیحرفاش بفهم زیاز ر دیکن یو سع دیگوش بد

 عوض بشه  اشهیتا روح دیگردش هم داشته باش کیها هفته

 *** 

به خانه  وشایشب فاجعه بود که ن مهین ۳۰: ۱۲ماند  رهیخ وارید یبه ساعت رو اشیجد نگاه

 دیکه نبا شدینم اشیگذاشت ظاهرا زبان خوش حال شیجلو زیم یبرنگردد کتابش را بست و رو

 گفت: یو به آرام ستادیباشد تمنا پشت سرش ا کینزد النیانقدر به م

 پوالد   -

 نداده بود یبه آشت تیسکوت منتظر حرفش ماند، هنوز سر آن بحث رضا در

 پهنش را گرفت و با همان لحن گفت:  یهاشانه

چرا  فهممیآخه نم دنیهم زنگ زد گفت رس وشاین یریگیبخواب دوباره سردرد م ریپاشو بگ -

 هیخوب پسر النیاگر هم باشه خب م ستیاونا ن نیب یزیچ ،یحساس شد النیانقدر نسبت به م

 رابطشون تالش نکنن؟ شرفتیچرا واسه پ

 بلند شد و نگاهش کرد: شیاز جا نیخشمگ
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 فکر یحت وشاین دمینباشه! در هر صورت من اجازه نم خوادمیباشه م یپسر خوب خوادیم  -

 مشون باه خوامینم دمید وشاین هیواسه زندگ یادیز یاالیازدواجش با اونو بکنه! من خواب و خ

 نویا !ناسیاز ا شتریب اقتشیل ستیبه باد بره اون پسر مناسب دخترمون ن النیازدواجش با م

 بفهم! 

 :دیکش یقیعم نفس

 یزندگ هیمثل ما  گهینذار اون د یکنیخودمونو م یاشتباه پدر و مادرا یپوالد تو هم که دار  -

 سخت داشته باشه

اخل و د رفت دیبه خانه وح النیبود خوب شد که م رهیباز به پدر و مادرش خ مهیدهان ن با

 عشق فیحرفها را بشنود بغض کرد و کاسه چشمش پر از اشک شد پس تکل نیتا ا امدین

 نزد؟!  یحرفها را واقع نی! پوالد که اشد؟یچه م انشانیم

 و آهسته گفت:  یسخت به

 بابا  -

ت از ش رفبه سمت یمحکم و عصب یبود با قدمها نیبا تعجب نگاهش کرد اما پوالد، خشمگ تمنا

 :دیاش غرقفل شده یدندانها انیم

 ! ؟یحد خودتو فراموش کرد وشایبه تو هم تذکر بدم ن دیبا کردمیفکر نم  -

گره  بهم اشانندهیآ دانستیرا دوست داشت م النیانداخت اما خب او م نییشرم سرش را پا با

 خورده است 

 تکان داد:  وشایصورت ن یجلو زیآم دیاش را تهداشاره انگشت

ر ت انتظاکنم از یریبهت سختگ دی! ظاهرا بایبا اون پسر رفت و آمد کن یحق ندار گهید -

 ! وشاین یحرفامو پس بزن یاین طورنداشتم 

 و ملتمس نگاهش کرد: یاشک یچشمان با

 رو دوست  گهیهمد النیبابا من منو م  -

 ه بود د داددخترش را بر با یایعشق و عالقه پوچ ح نیپوالد حرفش را قطع کرد انگار ا یلیس

 گفت: ظیغل یسکوتش را شکست و با اخم تمنا
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 ! ؟یکنیم کارید چپوال  -

 شد: رهیخ وشایبه ن نینگاه کردن به او دستش را باال آورد و با چشمان خون بدون

! چون ینکزودتر فراموشش  یآره؟! اما بهتره هر چ ینشنوم! دوسش دار یحرف چی! هسیه  -

ر به خاط که یدسر ش رهی! انقدر خوفتهیاتفاق حتما م نیو ا یازدواج کن دیتو با وح خوامیمن م

 ! ؟یسیمیکه باباتم وا یمن یاون پسر آشغال تو رو

 ! ر کند؟حرفش را باو خواستینم وشای! چرا نگفت؟یماتشان برد پوالد چه م وشایو ن تمنا

 *** 

قط به ف یعنیاش بعد از چندسال باطل شد؟! بود چرا نقشه رهیبا حرص به تمنا و پوالد خ نایم

 است؟!  نایخاطر آمدن آرم

 پوالد نشست و به تمنا اخم کرد: یپا یرو نایآرم

 سر به سر بابا نذار!   -

 گرد به صورتش چنگ زد: یچشمان با

ه ماه ن! دختر من ذاره؟یاون سر به سر م ای ذارمیخدا خاک به سرم! من سر به سر بابات م ای  -

  نیتورو تو شکمم نگه داشتم نه ا

 کرد: یاتک خنده ثانهیخب پوالد

 ! منم کم تالش نکردم یـــــهــ  -

آروشا همان  دیچیرا م زیو م کردیوار غرغر مپوالد زمزمه نیاش رفت از دست اچشم غره تمنا

 آمد:  ییرایبه پذ کردیکار م لشیطور که با موبا

 شاپ ممکنه شب برم خونشون یکاف رمیدارم با سحر م یپوب -

ود. به ب یمتیپوالد غن یبرا دادیکه خبر م نیکرد، هم یرا مخف اشینگاه براق شده از دلگرم 

  آمدیبا او راه م یکم دیگفته مشاور با

 نگاهش کرد: تیجد با

  ریتماس بگ یدیهوم رس  -

 جمیگوگول بوج عج یآرم یمامان با ،یاوک-
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 خداحافظ دخترم-

 فرستاد شیهوا برا یرو یتکان داد و بـ ـوسه ا یدست نایآرم

 اسمش را صدا زد یرارادیبرگشت تا برود اما پوالد غ آروشا

 آرو !-

 تعجب به سمتش برگشت و نگاهش کرد:  با

 هوم؟ -

 تعلل کرد  یکم

 مواظب مواظب خودت باش -

 ست سرش راچرا باز هم نسبت به پوالد عذاب وجدان گرفته ا دانستیشد نم نیغمگ اشچهره

 گفت: یانداخت و با لحن آرام نییپا

 باش   -

 الیاندوقت است که خورده شده بود توسط گرگ  یلیرفت نه مواظب نبود خ رونیعمارت ب از

 شده است یبود که همه بفهمند عجب دختر بد یفقط منتظر آن روز د،یکش یآه ینام

ه رست گفتدامال کروانشناس  کردیم یباز نایبود که با آرم رهیبه پوالد خ یبا نگاه مهربان تمنا

 خترکش،خودش برگردد اما حس درون چشمان د تیکه پوالد به شخص کندیم یکار نایبود آرم

 با اخم ! پوالدفاصله گرفته است؟ یقبل یاز آروشا شتریب کردیچرا حس م کردیآروشا را درک نم

 از تعجب به تمنا نگاه کرد: یمرنگک

 تو فکر  یباز که رفت  -

 : دیکش نایآرم یموها یو دستش را رو دیکش یآه

  بایالبته تقر شهیتر مداره خوب و خوب زیهمه چ نایبرگشتن آرمبا  -

 بود؟ یواسه چ بایتقر-

 شماشه؟! تو چ یمونیحس پش هی هیکه  یکنیتو حس نم نهیغمگ یلیآخه آروشا خ-

 ! مگر چه شده بود؟! ؟یمانیاما چرا حس پش گفتیفکر فرو رفت تمنا راست م به

 د: پوزخند ز یسکوتش را شکاند و عصب نایم
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 تو ریقصته فقط تبشه، الب یابونیخ دیبا چارهیاون دختر ب یپدر نیهمچ هیمعلومه که با وجود  -

س ک چیه زمیعز هاریدختر رو خانم و با وقار بار ب هی دیپوالد، تمنا هم بلد نبود چطور با ستین

 شهیدار شدن مادر نمفقط با بچه

از  شتریتا ب کردیم یچیزن را ق نیزبان ا دیدار باکرد و تمنا را غصه نیپوالد را خشمگ شیحرفها

 دخالت نکند  شانیدر کارها نیا

 :دیاما آرام غر یو عصب ستادیا شیخشم سرجا با

 ! ؟یزر زر کرد یچ  -

 گفت: ظیغل یرا در آغـ ـوش گرفت و با اخم نایسر آرم تمنا

 پوالد!   -

 گفت:  ردیبگ ناینگاه سرخش را از م نکهیا بدون

 ببرش باال  -

 ؟!  چه ک نیا-

 گفتم ببرش! -

د تند حاز  شیب یکم مانده بود که حرفها نیبرد، هم رونیب ییرایاو را از پذ یناچار یرو از

  ردیبگ ادیپدرش بشنود و 

بود  رفته ادشی شدینم دهید شیدر چشمها یهراس چیکه ه ستادیا نایم یروروبه پوالد

  ستیچ گاهشیجا

 را باال فرستاد: شیابرو یتا کی

 ! ؟یابونیخ یبه دختر من گفت  -

 گفت: یعصب

ه ستت خستد! پوالد از ؟یابونیخ یکه بهش گفت ینفر خودت بود نیاول یآره! فراموش کرد  -

 یکه باز گولشو نخور گمیشدم چقدر بگم تمنا تورو گول زده؟! من به خاطر خودت م

د و شچشمانش گرد  شیحرف نزند با درد گلو نیاز ا شتریرا گرفت تا ب شیبرد و گلو دست

 گفت: دهیبر دهیبر
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 ! ؟یکنیکار م یپوالد چ  -

 یهانداند انیفشار داد و از م شتریرا ب شیکاش گلو ردیروش جانش را بگ نیبا هم شدیم کاش

 :دیاش غرقفل شده

 یول گمیبهش م خوامیکه م یمن پدرشم هرچ کردمیم دیبا شیکه چندسال پ یهمون کار  -

 نمیبیالن که ممدرک جور کن تا حرفت بهم ثابت شه ا شتریب یتونی! در ضمن اگه میابهیتو غر

 تویواقع از خشم نتونسته بودم شیخائن باشه، چندسال پ تونهیساده و معصوم من نم یتمنا

 نیاز ا دیبا ایجور کن  یمدرک درست و حساب یتونی! حاال هر طور که م فهممیم ناما اال نمیبب

  یخونه بر

 نیزم یومادرش که بر ر دنیآمد با د ییرایپرتش کرد که برسام هراسان به پذ نیزم یبررو

 نگران شد کنارش زانو زد و گفت: کردیافتاده بود و سرفه م

 االن  ارمیشده؟! بذار برم آب ب یمامان! چ  -

 دست برسام گذاشت و دردمندانه گفت: یرا رو دستش

 پسرم من خوبم خوادینم  -

 زد: یپوزخند صدا دار پوالد

 ! یزن عوض  -

 یکفاره اسالم نیبه پوالد نگاه کرد در د تیگرد از عصبان یشد و با چشمان زیبرسام ت یهاگوش

ر چنگ دپوالد را  یقهیبا خشم بلند شد و  کردیگرفتن جان پدر چه بود؟! هر چه بود را قبول م

 گرفت: 

  مونمیساکت نم گهید یتحمل کردم بابا ول یلی! خ؟ین بلند کردمادر م یدستتو رو -

 که از خونش بود؟!  یبود؟! کس دهیرا چسب اشقهیطور  نیبرد پسرش ا ماتش

 مرد که زدیبر نداده بود اشک ادیوقت به برسام  چینه ه دیحلقه زده در چشمان برسام را د اشک

 یبررو محکمش یلی! سبهیغر ایپدر و مادرش باشد  خواهدیکند م هیگر گرانید یجلو دینبا

ا بوالد صورتش گذاشت و با بهت به پوالد نگاه کرد پ یصورت برسام فرود آمد دستش را رو

 صورت برسام تکان داد:  یجلو دواریبود، انگشتش را تهد اشرهین خیچشمان خون
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 ! نهینفر اشکتو بب هی یگذاشت نکهیواسه ا نیا -

 شد یعصبان نایزد که م یگرید یلیس

 ! یکه به پدرت احترام بذار نیواسه ا نمیا-

  ستادیا رحمیمرد ب نیا یروخالص برسام را کنار زد و خودش روبه یتیبا عصبان نایم

! از کنهیبچش بلند نم یرو دستشو یسادگ نیبه ا یپدر چیپدر؟! ه یتو اسم خودتو گذاشت-

لت با و مشکتمسائل نداره  نیبه ا یربط چی! اون ه؟یبا پسرم چکار دار ،یهست یدست من عصبان

 یدیفهمنکه  یکه بهت ثابت کنم تمنا خائنه؟! هه! پوالد تو انقدر احمق بود یمنه دنبال مدرک

 کار من بود  وناا یهمه

 و ادامه داد: دیخند یو عصب بلند

است و قتویحق بذار یول رمیخونه م نیبه هرحال من که از ا یمنو خورد یسال گول حرفا۸تو   -

م کو با هاتاب وکه تو تمنا  یاون روز ش،یسر من بود چندسال پ ریکنم تمام اون اتفاقا ز فیتعر

رو ن توچو دمیفهم زویهمون روز من با هردوتون تماس گرفتم و گفتم که همه چ قایدق یدید

 بودم  کرده بیتعق

 بار بغض کرد: نیا

که مثل خواهرم دوستش داشتم، خودم  یاونم با کس یکرد انتیآشغال به من خـ ـ یتو  -

فاصله  شتریهام بشدم تو هر روز از منو بچه یعصبان یلیداده بودم خ ادیبهش راه رفتنو 

 هیخوب فکر کردم  یبکشم تا تورو از تمنا جدا کنم وقت ویلعنت یحق داشتم اون نقشه یگرفتیم

اتابک رابطتونو بهم بزنم اون روز با اونم تماس گرفتم گفتم  قیکه از طر نیا دیسراه به ذهنم ر

من خبر  لهیاز ح چارهیاونم به عنوان شاهد حضور داشته باشه مرد ب خوامیتمنا چون م بره خونه

من پشت در  یدیکه تو رس میتمنا وقت یبره خونه یکه تو برس نینداشت و قبول کرد قبل از ا

اتابک اونجاست  نیو بعد گفتم ماش یبرگرد یخوایاشته تو مکه تمنا خبر ند فتمبودم بهت گ

شد که من انتقاممو از هردوتون  یطور نی! ا؟یدیگفتم که با هم تو خونه هستن حاال فهم

تمنا حق  یکارو بکنم ول نیشبانه آتوسا رو ازتون گرفتم من حق داشتم ا یهاهیگرفتم انتقام گر
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اونطور  یرگش کرده بودن کلک بزنه تو هم حق نداشتکه چندسال بز یادهنداشت به منو خانوا

 ! یحق نداشت یریرو از من بگ یحق زندگ

 یاندهیاست لعنت به آ اهیمامش سکه ت یزندگ نیهق سر داد لعنت به اافتاد و هق نیزم یبررو

 چه نابود شده  یبرا ستیکه معلوم ن

را تر شده بود چباز به پوالد نگاه کرد او هم ماتش برده بود چشمانش سرخ مهین یبا دهان برسام

 کردیم! چرا حس زده؟یخودش را گول م یول دانستهیرا م نایاالن م یحرف ها کردیحس م

ا باور ر شیفهارا با تمنا نابود کرده است؟! او را عذاب داد و حر اشیزندگ شیخودش چندسال پ

برادرش بود هم شک کرد  یدوستش که جا نیتریمیبه صم یتشکاک بود ح شهیهم ردنک

 اشیتنها قربان دیدیسال نابود کرد و اگر با دقت م۸خودش را  یکرده بود و زندگ یاعتمادیب

  زندیشب پرسه م یکیآروشا است تنها آن دخترک تنها که حاال در تار

 *** 

ع ز شرورا کمتر با دقت نگاهش کرد خودش بود، آروشا با نیرا عوض کرد و سرعت ماش دنده

 بود؟!  یابانی! مگر خابان؟یکرده بود به پرسه زدن در خ

ه ک ییآروشا یآن هم برا کردیباد م رتشیمنقبض شد چرا انقدر رگ غ تیاز عصبان فکش

بران م عازد که تما ینگه داشت و بوق طوالن ابانیخودش، خودش را تباه کرده بود؟! کنار خ

آروشا  قط بهنثارش کردند اما مهم نبود ف یبرگشتند و فحش یاز آنها عصبان یماتشان برد بعض

شم از با خ شنوندیکه نم یمانند کسان شدیو دورتر م داشتیخودش قدم بر م یابود که بر رهیخ

تر دخ نیا چرا دیو محکمش را سمت آروشا کش عیسر یهاقدم دیشد و در را کوب ادهیپ نیماش

رد به گ یمانرا گرفت و او را سمت خودش برگرداند ماتش برد و با چش شیآدم بشو نبود؟! بازو

 :گفت یبه عقب هل داد و عصب یرا در آورد او را کم اشیزفرآرشام نگاه کرد و هند

آشغال  یسرهبازم اون پ یگی! نم؟یکارات بردار نیکه دست از ا ینیبب بیآس دیچندبار با  -

 ؟! خفتت کنه

 مبهوت گفت: یلحن با

 بخورم  ییهوا هیپارک  رفتمیخو داشتم م  -
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 ینتلع یزد سرش داغ بود بعد از آن ماجرا شیبه موها یخورد و چنگ یتکان شیگلو بکیس

رش او را خواه خواستینم نیکه تا قبل از ا یدخترک حساس شده بود کس نیا یرو یلیخ

 دوباره ه آروشاک یاز روز دیترسیبود و م مانیپش شیهایکه حاال از سرد کردیبنامند اما چه م

 کند  یکار اشتباه

 یه روزکبود  یهمان برادر نیبود، بغض کرد ا رهیبه آرشام خ دیباریکه غم از آن م یچشمان با

عذاب  و ناراحت بود نسبت به او هم یقدر به خاطرش عصب نیاما حاال ا گذاشتیمحلش نم

و  دیگورا به همه ب قتیحق توانستیاو م ند،یرا بب اشیناراحت توانستیوجدان داشت نم

 دستانش و دیرکتآروشا خراب نشود بغضش  ندهیکل نابود کند، اما سکوت کرد تا آ هاعتبارش را ب

و  کردندیهق کرد مردم با تعجب نگاهشان مو آرام هق ختیرا دور کمر آرشام حلقه کرد اشک ر

 ادر خبرهر و برخوا نیا هیو از غم واقع بافتندیم الیجور فکر و خهزار  گذشتندیاز کنارشان م

از اش، همان دخترک زبان درخواهر افسرده نیا شدیهم بغض کرد، باورش نم رشامنداشتند آ

 او گذاشت: یموها یاش را روباشد او را به خودش فشرد و چانه

 گهیه آروشا دادامه دار یزندگاما بازم  یکردیقبلش خوب فکر م دیکه شده، با هیبسه کار  -

 ! یانجام بد یکار اشتباه دینبا

 هایبد یهر روز قاط دانستیرا پاک کرد آرشام که نم شیهااو جدا شد و با پشت دست اشک از

 که بفهمد  دادیاجازه هم نم شودیو اشتباهات م

 نگاه کرد: شیروو به روبه دیکش یقیعم نفس

 ؟یهوا خور یبر یخواستیم  -

  خوامینم گهید-

 دیکش نیرا گرفت و او را سمت ماش دستش

 سوار شو  میبر خوامیاما من م-

 *** 

 نه! -

 به خودش گرفت و ساعد دست آرشام را فشرد:  یاکودکانه حالت
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 خواهش خواهش خواهش!  شمیبعد بلند م ریتوروخدا زود عکس بگ -

 به آروشا انداخت:  هانهیعاقل اندر سف ینگاه

 اره! د یسن هی یزیهر چ گهی! بسه د؟یکن یتاب باز یخوای! مکننینگات م همه دارن -

 داد: اشینیبه ب ینیچ

 کنمیم یمن تاب باز یول ریخب به درک عکس نگ  -

صورتش  یمحکم بر رو یتاب نشست و خودش خودش را هل داد آرشام دست یعجله رو با

ا حرفه نیتر اپررو یبود تا از رو برود ول رهیفکش نگه داشت همان طور به آروشا خ یو رو دیکش

 ها ذوق کرده بود که ناخواسته لبخند را مهمان چهره آرشام کرد بود مانند بچه

 نگاهش کرد: زیآمطنتیهم ش آروشا

 هل بده!  هیمغرور! حداقل  یآقا یهو  -

 :دیخند

 از دست تو!   -

 هل داد که اعتراض کرد: یو او را به آرام ستادیسرش ا پشت

 آرومه یلیخ  -

 گوشش زمزمه کرد: در

 جلو مردم پس غر نزن!  یجور هلت بدم کتلت ش هی خوامینم  -

 را باال فرستاد: شیابرو یتا کی

  یکنیکتلتم م یچطور نمیعه؟! هل بده بب  -

 فرستاد:  رونیو نفس را با صدا ب ستادیا صاف

 پس ریخب خودتو بگ لهیخ -

  دیکش یغیرا با شتاب به جلو هل داد که حس کرد تا آسمان رفت ج او

 افتادم!  یوااا-

که آرشام  یواقع یااش بلند شد خندهخنده یو باز با همان شتاب هلش داد که صدا دیخند

 نیا یچند هفته بود که صدا شودیم یبدنش تماما سرشار از خوش یسلولها کردیحس م
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مواظبش نبود کاش اجازه  شتریکه چرا ب خوردیبود اما باز هم افسوس م دهیرا نشن شیهاخنده

 انداخت؟یرا پشت گوش م ریام یکند چرا حرفها یگانقدر ساد دادینم

همه  نیود امهم نب ستدیبا شیدرست سر پا توانستیآمد از قهقهه نم نییتاب پا یاز رو آروشا

ود و شآرامتر  یطور نیا دیشد، شا لشایخ یآرشام هم ب یحت کنندیچشم با تعجب نگاهش م

  دیایب رونیب یاز حالت افسردگ

 یاتهو پر از بهت هف یاشک یشد با نگاه رهیاش را خورد و به پشت سر آرشام خخنده ناگهان

 ! ؟ندیا بباو ر دادیبود که آرشام اجازه نم نشانیب یبود بغض کرد، مگر چ دهیکه او را ند شدیم

 آرو ؟-

د ندا افتا هیرگو آرشام را پس زد خودش را در آغـ ـوش باز او انداخت که به  دیلرز اشچانه

کمرش گذاشت  یو دستش را رو دیمشاور خند کیدوست خوب بود تا  کی شیبرا شتریب

 بار شد و نگاهش کرد:چشمانش بغض

 ! نمتیبودم امروز بب دوارمیدلم برات تنگ شده بود آروشا ام  -

 :دیخند شیاشکها انیم در

 طور  نیمنم هم  -

 :دیآروشا را کش یهارا پاک کرد با نگاه مهربانش گونه شیاو جدا شد و اشکها از

 ! طون؟یش یکرد کارایچ  -

 آروشا -

ش کرد با حرص آرنج آروشا را گرفت و خود خکوبیرا م شانیآرشام بود که هردو یصدا

  ستادیندا ا یروروبه

 اما آرام گفت:  یعصب یلحن با

 ! نمتیدور و بر آروشا بب خوامینم بهت گفتم -

ا ررشام چشمانش و لحنش آ یرا پاک کرد اما نگاهش ملتمس نبود سرد شیبار ندا اشکها نیا

 متعجب کرد
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 نیکتربه ما کوچ یکه بخوا نمیبینم یلیلدنه با من  یداشت یتو تا االن نه با آروشا نسبت-

 یبد یدستور

ندا  یکند ول ش را باورشت باز هم از او خواهش کند تا حرفبود انتظار دا رهیبه ندا خ یزدگمات با

 گفت: تیدست آروشا را گرفت و با جد

م بازم کرد یهربراش خوا یاز تو که برادرش شتریباشه آرشام من ب یاگر بحث خواهر و برادر  -

 ! یبد صیخوب و بد رو واسه خودت تشخ یتونینم یکه پشتش باشم! چون تو حت خوامیم

 ! زدیندا بود؟! چقدر جسور حرف م نیا کردیگرد نگاهش م یبا چشمان آروشا

*** 

و اونه با گ نیکرد که ا جایبه اتاقش رفت ندا ب یظیوارد عمارت شدند آرشام با اخم غل شانیهردو

 ندیبب یاصدمه دادیاجازه نم گرینکرده بود اما د یآروشا برادر یحرف زد، درست است که برا

 و حال  ندهیفقط آ ست،یگذشته مهم ن

 زدندیم یبیعج یکه حرف ها کردینگاه م الیو سه نایبا تعجب به م آروشا

ه به ش افتادخانواد وکه واسه پوالد  یچندسال هر اتفاق نیبگم تو ا دی! بایکرد یتو بد کار نایم-

 خاطر انتقام عجوالنه تو بوده 

 ! م؟یخانوادش؟! مگه ما خانوادش نبود-

اس ا احس! چرده؟یرا فهم زینکند پوالد همه چ دیفهمیاز آنها نم یزیکه چ ییحرفها بازهم

و مطمئن  ستیکه ماجرا چ دیپرسیاز تمنا م دی! اما اول باکرد؟یم یحد ازشیب یخوشحال

شت پده بود ش شهیها باال رفت انگار که راه اتاق تمنا دور تر از هماز پله عیسر یهابا قدم شدیم

الد منا و پوماتش برد ت شیروصحنه روبه دنیکرد و بدون در زدن وارد شد که با د یمکثدرب 

وشا آر کرینجوا م ییزهایبود و چ دهینشسته بودند پوالد در آغـ ـوش تمنا خز نیزم یبررو

 سرش آمده بود؟! کنارشان نشست و دست پوالد را گرفت: یینگران شد، چه بال

 ! یپوب  -

 شیاز دخترکش دور شده بود تمنا از جا یعوض یناید به خاطر آن مکرد با غصه و در نگاهش

خودش غرق کرد چشمانش  یحصار پر از دلتنگ انیبلند شد و در را بست که پوالد آروشا را در م
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 انیفکش منقبض شد سر آروشا را م ختیقطره هم اشک نر کیاز اشک سرخ شده بود اما 

 او چسباند یهیشانیرا به پ اشیشانیدستانش گرفت و پ

 آرام بود:  لحنش

ه تو ک یآروشا هر چ خوامیمعذرت م یوقت بد نشه قول واقع چیه گهیکه د دهیبابا بهت قول م -

 اتفاقا اون گهیبه خاطر حماقت من بوده اما به جان خودت قسم که د نیدیکش وشایو مامانت و ن

 بهم اعتماد کن  گهیبار د هیفقط  وفتهینم

 تمنا آزاد شد کاش آروشا هم مانند قبل شود بغض

 تخیر بدتر اشک یبد مانده بود حت یاو همان آروشا یهم بغض کرد پدرش عوض شد ول آروشا

تا  خواستیماتاق را پر کرده بود، دلش  فشیهق خفشانه پوالد گذاشت هق یو سرش را رو

 پدرش! کی نیهم شیبماند پ شیپوالد زندگ کی نیکنار هم شهیهم

اش از بود انگار غصه یرعادیغ یلیهق دخترک خشدند هق رهیخ گریکدیو تمنا با بهت به  پوالد

 گفت:  یزدگگذاشت و با مات شیموها یپوالد دستش را رو گرفتینشأت م یگرید یجا

 ! ؟یآرو تو خوب -

وقع آن م شودیاز او سلب م تیپناه و امن نیزود ا یلیخ دانستینگفت، فقط سکوت م زیچ چیه

 را بفهمند  شیکه همه تمام کارها

 ینا لحو ب دیآروشا کش یموها یبغضش را فرو فرستاد و همان گوشه نشست دستش را رو تمنا

 آرام گفت:

 کنه؟یم تتیداره اذ یچند وقت چ نیا یبگ یخوایآروشا مامان، نم  -

ر ما چطومخصوصا پدر و مادرش ا بردیم ییبو نیکوچکتر دینبا یلرزش متوقف شد نه! کس از

 ! کرد؟یم یموضوع را مخف نیا

 در همان حالت و با بغض گفت:  کردینگاهش م یاز کنجکاو ظیغل یبا اخم پوالد

 شدم  یمن خوبم فقط احساسات -

 کند یکار توانستیگرفت اما حاال نم  یکمک م یپشت دروغ کاش همان اول از کس دروغ

**** 
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 زد:  ادیبلند شد و فر شیاز جا یعصب یبا حالت الیدان

 سم! به آروشا بر خوامی! چون من میکن یخودتو به دادگاه معرف دی! تو بادونمیمن نم بابا

  داده بود جز عشق ادیرا به پسرک نادانش  یزیهر چ دیو بلند قهقهه زد جمش یعصب

حمق ااون پوالد  یکنیم تازه اعدامم شدم فکر مکرد یحاال من رفتم خودمو به دادگاه معرف-

 ! پسرم خوب فکر کن کنه؟یتورو به عنوان داماد قبول م

 ندارد؟!  یاحساس چیپدرش انقدر نامرد است؟! چرا ه چرا

 :دیپرس تیبغض اما جد با

 ؟یدیرو دزد کهیچرا دختر کوچ  -

 گفت: انهیدقت نگاهش کرد و موذ با

 باباش که درخواست مارو رد کرده بود  یهایگوشیصرفا جهت باز  -

 تا االن ننداختت زندان؟!  یچه جور-

 دمیبچه رو دزد نداشتن که ثابت کنه من اون دختر یزیچ چیمدرک پسرم مدرک ه-

 رونیب پدرش اتاق را پر کرد طاقتش تمام شد با خشم از اتاق زشیقهقهه نفرت انگ یصدا بازهم

با  و ستادیبالکن ا یهاهر طور که بود کنار نرده دیرسیبه آروشا م دیاو با دیرفت و درب را کوب

 زد: ادیبغض فر

 دم خدا! راه بذار جلو پام! خسته ش هی ای! خداارم؟یآروشا رو بدست ب یپس من چطور  -

ه چ! با رفت؟یآن پوالد مغرور م شیرا پاک کرد چطور پ شیبا ساعد دست اشکها دیترک بغضش

 ام؟! عاشق دخترت شدهکه من  گفتیم ییرو

 گفت: تیبا جد زدیلرزان پسرش را از پشت گرفت تا اشک نر یهاشانه بهاره

  الیدان  -

 را پاک کرد و به سمتش برگشت:  شیهااشک

 بله مامان؟ -

 رادیهدوم دوستت اومده منتظرته  کنمیم ادیکه از دستم بر ب ینکن هرکار هیاول انقدر گر-

 هم همراهشه  گهینفر د هیبگم و برم،  یزیچ هیاومدم  گهیم
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 :دیکش یقیعم نفس

 باشه  -

ه ب ظیغل یممحکم و اخ یهازد و رفت با قدم الیدان یکمرنگ و مهربانش را به چهره لبخند

ه بود سر کپکنارش آن  یکاناپه نشسته بود و پسر یبر رو تیبود که با جد رادیرفت ه ییرایپذ

 ! گر؟ید

 به او دست داد: یزد و بلند شد به سمتش رفت و با سرد یپوزخند رادیه

 دمتیوقته ند یلیخ الیسالم دان  -

کرده  عتماداکه آروشا به او  ستیهمان پسر نیکرد ا الیبه دان یظیاخم غل ستادیپسر هم ا آن

 ! ند؟یگویکه لش م افهیو ق ختیر نیاست؟! آن هم با ا

 را باال فرستاد:  شیابرو یتا کی

 ! ؟یکنینم یمعرفاوهوم  -

 : دیغر اریاختیدراز کرد و ب الیرا سمت دان دستش

  النمیم -

 وقتم خوش-

 گفت:  یآن دو نفر نشست و به سرد یروکاناپه روبه یرو

ونو چندسالم یآروشا انقدر واست مهم باشه که به خاطرش دوست کردمی! فکر نمداریمشتاق د -

  یخراب کن

 زد: یکمضح شخندیو ن النیکرد به م رو

 حالم باهاتون آشنا شدمخوش  -

 منقبض شد:  فکش

 ! یهنوز آشنا نشد -

قدر ان یپسر نیآروشا به خاطر چن شدیباورش نم ستادیا الیبلند شد و پشت سر دان شیجا از

 فرستاد: رونیب یعصب ینفسش را با حالت زندیاش را دور مخانواده

 ! ؟یکنیم کاریاگر بگم برادرشم چ  -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

390 
 

اش شانه یبر رو النیبلند شود که دست م شی! خواست از جاکرد؟یچه م نجایاما ا! برادرش؟

شد  رهیخ الیمبهوت دان به چهره ستیکمتر هم ن ینبود ول اشینشست و مانعش شد برادر واقع

 گفت:  نیو خشمگ

ن اال دمیمحاال هم فه هیداده ک بیکه آروشا رو فر یبدونم اون پسر خواستیدلم م یلیخ -

ا ج نیرم همکامال حق دا یبهش برس یاز ظهر آروشا هم تو خونه توئه تا بر ۶:۳۰چنده  ۰ساعت

برش  دور و اگر بازم رمیبعدش م گمیرو م یزیچ هی! فقط کنمیکارو نم نیا ی! ولزمیخونتو بر

 خودته!  یخونت پا گهید یش یآفتاب

ور ط نیه اک گرفتیحال آروشا را هم م دینگاه کرد اشاره کرد که بلند شود با رادیبه ه تیجد با

 کرده است  یباز گرانیخودش و د یبا آبرو

 : دیرسپپر از حرص  یبا لحن ستادیپشت سرشان ا دیکشیم یکشدار و عصب یهانفس الیدان

 ! ن؟یدیشماها از کجا فهم -

 زد و نگاهش کرد:  یپوزخند صدا دار رادیه

 نه  ایردشو گرفته  یکس نهیبب کردیبهتر بود آروشا پشت سرشو نگاه م -

و  ارانهدویکس! تهد چیه ردیحق نداشت آروشا را از او بگ یکس چیه د،یلرزیاز خشم م تنش

 گفت:  النیخطاب به م

ردونم گ یم برمخود شیاونو دوباره پ دمیاما بهتون قول م شمیم الشیخ یباشه! من از االن ب -

 یبرا شیقت پو یلیاو فقط بهانه بود وگرنه دل پوالد و تمنا از خ زنمت؟یکه شده م یبه هر در

شت گه دان شیپا یجلو ینیماش دیمعلوم بود آخر کوچه که رس شانیاز رفتارها دیکشیهم پر م

ته بود د نشسکه سمت شاگر رادیکرد با بهت سرش را باال آورد ه جادیا یترمز وحشتناک یاو صد

 زد:  یرا باال فرستاد و پوزخند صدا دار نکشیع

 ! نجاستیهنوزم ا الن،یگفتم م یدیبه! دبه -

 دهن لق رادیه نیا یعنی! د؟یآیم نجایبود که به ا دهی! او از کجا فهمالن؟یآتش گرفت م وجودش

ه او بنسبت  النیکم مانده بود که م نی! همشد؟یگفته بود که دنبالش کند؟! حاال چه م

 شود اعتمادیب
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 لرز بر تن دخترک انداخت اشیسرد و جد یصدا

 سوار شو -

ترس و  با زدیم! سرش را د؟یفهمی! اگر پوالد مند؟یهم بگو هینکند به بق دیلرزیم شیو پا دست

 نینگسو  رهیرا باز کرد و سوار شد بغض کرده بود، نگاه خ نیعقب ماش یدلهره درب صندل

نده ا حرص دبجرأت نگاه کردن به چشمانش را نداشت او هم  کردیجلو حس م نهیرا از آ النیم

ه عقب را ب تأسف تکان داد و نگاهش یاز رو یسر رادیباال رفت ه نیرا عوض کرد که سرعت ماش

 کردیم دادیب شیبرگرداند نفرت در چشم ها

 برات متأسفم آروشا -

 کرد خکوبیرا م شانیهردو النیم ادیفر

 ! رادیشو هخفه-

الد هم ! درست است پوفیکه خرج آروشا کرده بود ح ییهابرادرانه فیح زدینفس م نفس

 آن پسر شد؟!  یداشت اما او چرا حماقت کرد؟! چرا خام حرف ها ریتقص

 با بغض گفت:  آروشا

 چه مرگم شد  دونمیبخدا بخدا دست خودم نبود نم النیم -

رت ن عماآاهل  هی! نکند به بق؟کردیشدند چطور خودش را ثابت م ختهیدانه دانه ر شیاشکها

 ییداجباعث  به بار آورده؟! نکند ییاست و چه رسوا کردهیم ریگزارش دهد که دخترشان کجا س

 دوباره تمنا و پوالد شود؟! 

 با حرص گفت:  النیم

تقاعد مانواده رو ختازه داشتم  یایاز پس خودت بر م گفتمی! میانقدر ساده باش کردمیفکر نم -

ا تمام ب یدار بوده چقدر تو رو یهمش الک ی! اما ثابت کردیکه تو هنوزم دختر خوبشون کردمیم

 ییه بالچعمو پوالد بفهمه  یوقت ینگفت یکنیتو چشم آقاجون نگاه م یکه کرد ییکارا نیا

  فهممیکرده آخه من نم یوسط چه گناه نیخاله تمنا ا چارهی! باد؟یم شسر

اما حاال چکار  گفتیراست م دیلرزیهق ماز هق شیهاصورتش گذاشت شانه یرا رو دستش

 ! کرد؟یم
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 ماجرا خبر داره؟!  نیاز ا یک گهید-

 بغض جوابش داد: با

 آرشام و آتوسا   -

  شیهایرتیغیب نیاز نفرت جمع شد خاک بر سر آرشام با ا اشچهره

**** 

 از جا برخواست: دنشیبا د یخشم از آسانسور خارج شد منش با

 نره دنشونیبه د یدکتر جناب بزرگمهر گفتن که کس یسالم آقا  -

ه ک نیحواسش را جمع نکرد با ا شتریاز آرشام بپرسد چرا ب خواستینکرد فقط م گوش

 در را دیایبال به سرش ب نینکرد تا ا یکار چیه رودیآن پسر م آروشا بازهم به خانه دانستیم

 :مبهوتش زد یبه چهره یکه برگشت پوزخند عصب یوقت ستادیو پشت سر آرشام ا دیمحکم کوب

 نه؟!  یدار کتویکوچ یآبج یسالم خان داداش! خوب هوا  -

 :ستادیا شیروکرد و روبه ظیغل یاخم

 ! الن؟یم یکنیبلغور م یدار یچ  -

 :دیخفه کش یادیرا گرفت و فر اشقهیخشم  با

 ته؟! رابطه داش مدت با اون پسره نیتمام ا یدونیآروشا کجا بوده؟! م یدونیخاک بر سر م  -

ه سر رابطا آن پباز هم ب توانستینه! آروشا نم کردیگرد نگاهش م یباز و چشمان مهین یدهان با

ما نشسته بود ا اشیشانیپ یرو یشود غرق سرد یداشته باشد او قول داده بود که دختر خوب

 جدا کرد شاقهیرا از  النیباره خشم تمام وجودش را گرفت و مشت م کی

 اه ببر صداتو! -

 بود  النیم یزدگبار نوبت مات نیا

 گفت:  تیخشم و عصبان با

 یس تو چنداره پ باهاش رابطه گهیبه اون پسره فکر نکنه! گفت د گهیاون به من قول داد که د -

م ه تو سردا زد! من بدبخت خ؟یکارشیوسط؟! امکان نداره منو دور زده باشه اصال تو چ نیا یگیم

 شدم داداشش نه تو! 
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 یعصب یالتحفرو برد و با  شیدستش را درون موها شدیدار مو خش رفتیباالتر م شیصدا

 آروشا باز هم با آن پسر؟!  یعنیهم گذاشت  یرا رو شیچشمها

 تادهاتفاق اف نیوقت است که ا یلیشد پس آرشام را هم گول زده بود پس خ نیغمگ النیم

 آرشام را گرفت:  یکرد و شانه یالعنت به آن دخترک نادان لعنت! تک سرفه

 که  دونستمیداداش نم دیببخش -

 آرام گفت: ینشست و با لحن یچرم ادار یهاکاناپه یحرص حرفش را خورد بررو با

 یکیبه  دیابکرد  فیتعر زویبعد از ظهر آروشا واسم همه چ نیپسره مجبورش کرده بوده هم  -

  کنهیما رو قبول م تیاما االنم دادگاه شکا میکه کمکش کن گفتیاز ماها م

  دادیعالم شود؟! نه! اجازه نم یهم بفهمند و آروشا رسوا هی! تا بقت؟یکرد شکا وحشت

 ! ؟یگیکه نم ی! جدت؟یشکا یگفت یگفت ؟یچ-

 ؟! شود لمایحق خواهرش پا دادیبود که اجازه م یچه برادر نیگرد نگاهش کرد ا یچشمان با

 ! ره؟یازش باج بگ لمایا اون فپسره بازم ب یساکت بمون یخوای! نکنه مامیاتفاقا کامال جد-

 کرد: ظیغل یاخم

اسه ونه  مونهیمبا هم ازدواج کنن وگرنه نه آبرو واسه ما  کنمیاگه شده مجبورشون م یحت  -

 آروشا 

 و مبهوت گفت: ستادیا شیروروبه

براش  حکم مرگ رو یواسش بساز یخوایکه تو م یزندگ نی! ا؟یگیم یچ یفهمیمآرشام   -

 داره

 !سهیپاش وا دیخواست اون غلطو نکنه! حاال هم که کرده با یم-

**** 

از  کبود که خودش هم پر از غم بود تمام بدنش نیآروشا را در بر گرفت با تمام ا آتوسا،

هق قه الیبزرگترها در عمارت نبود جز سه یآرشام شده بود خداروشکر که کس یهاکتک

 گفت:  یبا بغض و عصب الیکرد سه ترنیآتوسا را غمگ فشیخف
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دواج اهات ازب شهیحاضر م ی! ک؟یبفهمه چ ی! حاال اگر کس؟یبوده که کرد یآخه اون چه کار -

و رو تش حرص کردن هم یچه گناه زبونتیب یدختر! اون مامان و بابا نیاز دست ا ااهللیکنه؟! 

 داشته باشن؟! 

را  تقیکه حق یکسان ستیبه ل شدندیرا در شانه آتوسا خفه کرد روز به روز اضافه م اشهیگر

همد بف یوقت کشدیتمنا چه م ینفرات پوالد و تمنا بودند وا نیبودند احتماال آخر دهیفهم

 حماقت را کرده است؟!  نیدخترکش ا

 نگاه کرد: الیهبه س یبا چشمان اشک آتوسا

 مونهیجون لطفا خودشم پشمامان  -

 باالتر رفت:  شیصدا

 هراب خانسفقط خودشو رسوا نکرده ما رو هم بدنام کرد دلم واسه  نی! ا؟یکه چ مونیپش -

 دوردونش آبروشو برده  زیبفهمه نوه عز سوزهیم

 یختبه س دوخت، خدا به دادش برسد فقط خدا نیرا به زم انشیآتوسا جدا شد و چشمان گر از

 زمزمه کرد:

 دمیدست خودم نبود به خدا نفهم دونستمینم  -

ا بدش دخترکش را خو یآروشا نبود آن پوالد عوض ریاش هم تقصبه درد آمد همه الیسه قلب

انش دست انیرا م انشینشست چهره گر نیزم یبر رو شیروروبه الیخودش کشت سه یدستا

 یهاشکادخترک  نیا یگرفت از ناتوان اشهیخودش هم گر دیرا بـ ـوس اشیشانیپگرفت و 

 گفت: بغضآروشا را پاک کرد و با 

ر عفت دخت دوباره به دستشون آورد شهیم یاز دست برن، به سخت یوقت زایچ یبعض زمیعز  -

 آرو؟!  یچرا قبل از اشتباهت فکر نکرد شهیاون بدنام م دنیاگر رفت و همه فهم

 گفت: یاگرفته یبا صدا دیلرزیم اششانه

 خودم داغون شدم رمیاز پوالد انتقام بگ خواستمیم  -

 کرد کینزد الیوحشت کرده خودش به سه نییآرشام از طبقه پا ادیفر یصدا با

 ! رونیدر بذاره ب نیپاشو از ا کنهیغلط م گهید-
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 پوالد دردناک بود  یهاآرشام به اندازه ضربه واروانهید یهاضربه

 به آتوسا نگاه کرد: الیسه

 همه رو خبردار کنه؟!  خوادیمگه م گهیبرو بهش بگو بسه د  -

 جونچشم مامان-

 تیصبانآرشام مانند پوالد در ع دانستیو م سوختیدخترک م نیرفت دلش به حال ا آتوسا

ن آ دیوبه پوالد نگ که کاش کردیفقط دعا م ریجبران ناپذ ماتیتصم گردیم یسخت ماتیتصم

  کردندیآروشا جهنم م یرا برا یزندگ شانیوقت هردو

 گفت: یآشفته دخترک و با مهربان یزد به موها چنگ

  نهیرو بب ایکبود نیا دینبا یلباساتو عوض کن کس میپاشو بر  -

***** 

 دستش را دور شانه او انداخت  یینشست و با خوشرو وشاین کنار

  شنومیآروشا رو نم یخوشگل بابا؟ سر و صدا یچطور-

خترک د دیفهمیکه اگر پوالد م یفرو رفته بود فکر قیعم یدر فکر وشایانگار ن دینشن یجواب

 ! شود؟یرا انجام داده چه م یاشرمانهیکار ب نیاحمقش چن

 به خودش فشرد  یرا کم وشایکرد و ن یاخم

 ! یه-

 که اشک در آن جمع شده بود نگاهش کرد: یچشمان با

 بابا   -

 نگران شد:  لحنش

 ! وشا؟یشده ن یچ -

 باشه؟ میش مونیکه پش یانجام ند یکار یشیم یعصبان یبابا قول بده وقت-

 چشمانش شد: یرهیاز تعجب خ یاخم با

 نه؟!  ایشده  یچ یگیم وشاین  -

 وار گفت:کرد و زمزمه یااشاره وشایبه ن تمنا
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 دونهیشده خدا م یبلندشو کمک کن اون آروشا هم که رفته بخوابه باز چ  -

 گرد گفت: یبا چشمان پوالد

 اتاقش  مشیفرستادیبه زور م دیبخوابه؟! اونو که با  -

 باال انداخت: یاشانه

 ادیبم مگفت خوا ومدین رونیکردم از اتاقش ب یچش شده دختره هر کار دونمیواال نم  -

 بلند شد: شیو از جا دیکش یپوف

 باز باهم دعواتون شده؟!  وشاین  -

 نه -

 ؟یچ نایآرم-

  ششیرفته پ-

  هیچ هیقض نمیخب برم بب لهیخ-

که  ه بودامشب آرشام هم دقت کرد یبه حالتها یپر سر و صدا را ترک کرد حت یخانوادگ جمع

نگشت با پشت ا ستادیااتاق آروشا  کمرنگ پشت در یها باال رفت و با اخماز پله زدیم یعصب

 به در زد: یاچند ضربه

 ! ؟یداریآروشا دخمل ب  -

 :دیرا از پشت در شن اشحوصلهیب یصدا

 هوووووم؟!   -

 نگاهشان کرد:  یکیاتاق را باز کرد و از همانجا در تار در

 ! ؟یتو چ یآرم نایبدبختتون بد یبه بابا دیخسته نباش هی نیایسالم ن کیعل -

د اش به گونه پوالو خودش را در آغـ ـوش پوالد انداخت گونه دیو با خنده دو کشانغیج

 چسباند:

 ! ییعاشقتم بابا  -

ندان را د انیآرم یبازو یو به آرام دیذوق مرگ شود خند توانستیپدر هم م کیبود که  نجایا

 گرفت 
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  یفسقل شتریمن ب-

 ! یمنو نخور ییبابا یوا-

 بخورمت!  خوامیچرا اتفاقا م-

 :دیکش غیکه جلوتر برود آروشا ج نیاز ا قبل

 درو ببند!   -

  دنیفهم هامهی! همساواشیخب  لهیخ-

 د پوالدشده بو در خودش جمع یاکنار آروشا نشستند مانند گربه نایاتاق را بست و با آرم درب

 انداخت  شیهابه لباس ینگاه

 تا حاال دختر من با حجاب شده؟!  یاز ک-

 ! شیا-

ود خدا بشده  بیاش عجبا چهره یقیو به پوالد نگاه کرد که لبخند عم دیکنارش دراز کش نایآرم

 که خانوادشان باز هم سر پا شده است  کردیرا شکر م

 گاریس انیرمآ یگرفت باز هم خشم پوالد بارها گفته بود که جلو یآتش زد و کام یگاریس آروشا

 یوبپوالد را به خ یهاچند وقت حالت نیبعد از ا انی! آرمکرد؟ینکشد اما مگر حرف گوش م

 اش را گرفت:کرد و دست مردانه یاشناخته بود خنده

  که ستمین یدختر بد یبده من مثل آبج یکار دخترا دنیکش گاریس یگفت ییبابا  -

 زبانش را نگرفت؟!  یبا بهت نگاهش کرد چرا جلو پوالد

 شد:  رهیزد و به پوالد خ یپوزخند صدا دار آروشا

 ! میمن دختر بد یگیپس هنوزم م یخوبه پوب یلیخ -

 نگاهش کرد: ظیغل ی! بدتر از بد بود پوالد با اخمزد؟یخودش را گول م چرا

مه ه خودت صدبفقط  ستیبد ن یعنیبده  یکنیکه م ییاز کارا یلیاشتباه فکر نکن آروشا! خ  -

 یکنارش بذار دیزودتر با یکه هر چ دنیکش گاریس نیهم شمیکی یزنیم

 گفت:  ینشست و با گستاخ شیجا سر

 میشیم یاون وقت مساو یبکش دینبا امیعه؟! پس جنابعال -
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 ! دانست؟یخودش را با پدرش برابر م یعنیدخترک؟!  گفتیم چه

 تکان داد: دواریرا تهد انگشتش

 ! یگذریاز حد خودت م یدار  -

 تـ ـخت پرت کرد و پشتش را به آنها  یخودش را رو یعصب یحالت با

 ان ینره ج ادتونیدر  رونیب نیرفت-

ش را ستاند نایرا گرفت در اتاق را که بست آرم نایاز تأسف تکان داد و دست آرم یسر پوالد

 سمت او دراز کرد 

  ییبابا-

 :دیبلندش کرد و خند نیزم یرو از

 ؟یکرد کاری! امروز چطونیش  -

 یزوالد باپ یر که با موهاهمان طو نایآرم شدیم کترینزد هیبق یصدا رفتیکه م ترنییها پاپله از

 گفت: کردیم

 یاخونه و اومدن ادریو آرو با ه النیداداش م هویبعدش  میکرد یباز وشاین یبا آبج یامروز کل  -

با هم  رشامو داداش آ النیآرو هم بعدش دوباره داداش م یناراحت بود! آبج یلیخ النیخدا! م

رو آ یبجآ غیج یبعدشم که صدا یو بردش تو انبار دیسر آروشا داد کش هویاومدن که آرشام 

  کردیم هیهم همش گر الیبسته بود مامان سه یدر انبار یول ومدیم

رده کبلند  آروشا یدستش را رو یبود؟! آرشام به چه جرأت قتیحق ای گفتیبرد داستان م ماتش

 بود دایسرخش پ یاست؟! خشم از چشمها

 وار گفت: به صورتش زد و زمزمه یبود چنگ دهیرا شن نایآرم یحرفها الیسه

 ! یوا یدختر! ا یریبال نگ -

 گرفته بود  استرس

 زد: یمضحک شخندیرا از پوالد گرفت ن نایرفت و آرم سمتشان

آرشام  کنهیم فیداره اونو تعر دهیخواب د دمیشا گهیاس واسه خودش داستان مپسرم بچه - 

 نداره بخواد روش دست بلند کنه!  یاصال با آروشا کار
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 جون! چرا درو عه مامان-

 اش رفت: گذاشت و چشم غره نایدهان آرم یرا رو دستش

 دیبات رسقبل از با قهیچند دق نی! داداش آرشامت هم؟یزنیکه م هیچه حرفا نیدخترم ا -

 بدم ینیریمن بهت ش میرب ایخونه ب

 هاهیقض نیو ا هم نداشت، بچه بود یریبردش تقص هایخوراک زیرا از پوالد دور کرد و سمت م او

 رد: کبه چشمانش نگاه  یخم شد با نگران شینگهش داشت و بررو زیکنار م دانستیرا نم

 قول به مامان جون بده  هیلطفا  زمیعز یآرم -

 چشمانش گذاشت:  یاش دست روکودکانه یمهربان با

 حاال؟!  یچه قول یچشم مامان -

 نیراز بوده ب هی نیا ینکن فیتعر یواسه کس یچیه یدیکه امروز د ییزایقول بده از چ-

 خودمون، باشه؟

 ! اما بعد گفت: د؟یبگو یبه کس دیفکر کرد که چرا نبا یکم

 باش فقط به خاطر شما -

 : دیرا کش نایآرم یکرد و گونه یاخنده

  نیآفر -

**** 

ق فکار غرادر  شهیاز هم شتریکرد و کنار پوالد نشست امشب پوالد ب زانیروبدوشامبر را آو تمنا

 دست او گذاشت و آرام گفت:  یبود دستش را رو

 پوالد  -

 با همان اخم گفت:  ردینگاهش را از کتاب بگ نکهیا بدون

 هوم؟ -

 گفته؟!  یزیباز آروشا چ یتو فکر یلیخ-

 رد: زد و به چشمان تمنا نگاه ک یکنارش گذاشت زهرخند یعسل زیم یرا بست و رو کتاب

 اس ساده یلیآروشا خ -
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 : دیخند یبود؟! کم لیهم دل نیا

 ! ؟یتو فکر نیفقط به خاطر ا -

 نگران گفت:  یاو حلقه کرد و با لحن یهارا دور شانه دستش

  هیسخت طیشرا یلیترسم بازم گول بخوره خ یم -

 شانه پوالد گذاشت: یو سرش را رو دیکش یآه تمنا

که بهش  کنهیفکر م شهیناراحت م یریم یبا ک یریکجا م پرسمیازش م یاوهوم منم وقت  -

  میاعتمادیب

م بزرگ را باه شانیهاپدر و مادرها از اول بچه گریمانند د شدیچه م خوردندیغصه م شانیهردو

 تا آخر؟!  کردندیم

**** 

 رگیت دچند وق یعنی د،یکش یآه شدیم لیشد فردا سال تحو رهیپنجره نشست و به ماه خ لبه

تنگ  الیصحبت با دان یکه دلش برا کردی! چرا االن حس م فهمدیاشان را مرابطه هیپوالد قض

االن دل تنگش شده است،  شیهایاست که با تمام بد بیعج یلیبود خ یبیاس؟! حس عجشده

ت چشمش گرف یرا جلو لشیفرشته ساخته در ذهنش صفحه موبا کیاز او  یبه هر حال روز

 شتریب دیبانه! ن نبود، بود؟! اما یزیکه چ یتماس تلفن کیهمه با او رابطه داشته است حاال  نیا

 دانستینادان نم به درد و دل دارند دخترک ازیها ن! چرا؟! انسانکردیخودش را کوچک م نیا

مان باشد ه ر بدانقد الیرا باور نداشت که دان نیهنوز هم قلبا ا ست،ین لآن آدم مناسب درد و د

ود بماسش ! انگار او هم منتظر تالیگوشش را پر کرد خودش بود دان لیزنگ موبا یموقع صدا

 رد و بهک تیرا پر از جد شیشده بود صدا بیکرد؟! چقدر عج یاخنده اریاختیچرا آروشا ب

 تماس پاسخ داد: 

 هوم؟ -

 رد گوش فلک را ک الیبلند دان خنده یبعد صدا یول آمدیسکوت از آن طرف خط م هیثان چند

 ! ؟یستیسالم بلد ن س-

 شد:  یعصب
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 ! ؟یمزاحم شد یکوفت تو خواب ندار -

 را خورد: اشخنده

 ! ؟یخب حاال من زنگ زدم تو چرا جواب داد لهیخ  -

 ! داد؟یشد چه جواب م یچیق الیبار توسط دان نیکرد زبان درازش ا سکوت

 خب من  خ-

 گفت: یرا قطع کرد و به آرام حرفش

 دلت واسم تنگ نشده؟  -

 خواهدیم کردیپر از احساس شده بود؟! چرا حس م الیدان یسرد و گرم شد چرا صدا جانش

 ! د؟یبه او بگو یزیچ میمستق ریغ

 باز شد: از هم یبه سخت دهانش

 نه فقط حوصلم سر رفته بود  -

 :دیکش یآه

 طور آرو نیمنم هم  -

 هوم؟-

  مینیتا چند وقت همو نب خوامیم-

 وات؟! چرا؟! -

 همان آروشا است؟!  نیمعترض شد؟! ا چرا

لو چشمت منه آشغال ج افهیو ق ختیاز خدا باشه چند وقت ر دی! تو که بام؟ینیهمو بب یخوایم-

 نباشه 

 د؟! ده بوش! چه مرگش اورد؟یدر م یقورت داد چرا انقدر تابلو باز یدهانش را با نگران آب

 .یدست از سرم بردار یخواینه فقط کنجکاو شدم چرا م-

**** 

 شیموها یدستش را رو شهیتر از هماش معصومکنارش نشست غرق خواب بود و چهره پوالد

اش با چهره یآروشا نشست و بالفاصله زهرخند یشانیپ یگذاشت و احساس اعماق قابش رو
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 نیدر ا نایآرم یاو شاهد بزرگ شدن آروشا نبود و حت یول شوندیها زود بزرگ مشد بچه نیعج

در  دیرا به خودش وابسته کند اما آروشا را هنوز کامال موفق نشده بود شا نایچند روز توانست آرم

که درک کردنش  یزیشود تنها چ یمیبا او صم شتریبتواند ب دیع التیسفر شمال و تعط نیا

 ختیریاشک م یحرف نیآروشاست با کوچکتر هیتر شدن روحاو سخت بود، شکننده یبرا

 گریاما او د شدیم تیپوالد اذ یناگهان راتییهم از تغ دیاش ترفیضع یشده بود و حت تریعصب

او را  دهدیدخترکش را آزار م یچه موضوع دیفهمیم دیداشته باشد با یکه مشکل دادیاجازه نم

 یخواب صبحش را بهم زده بود؟! حت یخوابالودش باال رفت چه کس غیج یدر بر گرفت که صدا

 نفس بکشد  یبه درست توانستینم

 :دیخند پوالد

 ! ؟یاز خواب دل بکن یخوای! نمریظهر بخ  -

 : دیکش غیج

 یآت اون یحت ایمنگل  یوشاین شیبرو پ! ام؟یمن دختر بد یگیولم کن! من با تو قهرم مگه نم -

 سوسول 

 گفت: تیکرد و با جد یاخم

 ! ستنیکه ن بهی! در مورد خواهرات درست صحبت کن، غریه  -

 :دیکش یاز تقال برداشت و با حرص آه دست

 اه ولم کن دماغم له شد!  گهیبذار بخوابم د  -

 برات دارم  خبر خوبم هیضمن  ؟دریباش شیکه تو دوم کنهیبا باباش قهر م یحقته! ک-

 درشت و کنجکاو نگاهش کرد: یچشمان با

 ! ؟! ؟یچ  -

 : دیرا با دو انگشت گرفت و خند اشینیب

 گهیشمال سه چهار روز د ایکنار در میریم دیع التیتعط -

 گفت: یضیپوالد را پس زد و با لبخند عر دست

 عاشقانه هوهو!  یهاهکنار و پرس ایو در سیچتر خ هیمنگوله؟! هورا!  یتیصفا س  -
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گ ه آهنکدخترکش را بشنود  یغویج غیج یاگر صدا ونیحامد هما یآقا چارهیکرد ب یاخم باز

  خواندیاو را م

 بسه کر شدم! -

 داشت  یارا در حدقه چرخاند چه پدر کسل کننده چشمانش

 بخوابم؟!  شهیخب اوووف! حاال م لهیخ-

 ! سازدهی! ساعت یبخواب! بخواب که مرد-

 اد و دردکان تتأسف  یاز رو یبود سر دهیکنارش بلند شد و به آروشا نگاه کرد که انگار نشن از

 گوشش زمزمه کرد: 

  ارمینخواب قرصاتو ب -

**** 

شدن  طر روچرا؟! نکند به خا یکه در خودش بود ول شدیم یچند روز دید قیبرسام را در آالچ

شد  قیآالچ به خود گرفت و وارد یزیآم طنتیبود؟! چهره ش دهیکش نایکه م یاو نقشه قتیحق

 کرد  زانیوآکرد و خواست از کنارش رد شود که آروشا خودش را از گردن او  ظیغل یبرسام اخم

 بچگانه شد  یرا کم شیصدا

 ! ؟یحلفیخر چال باهام نم یسالم بر -

ا به و رخراب شد با خشم ا شانیزندگ شیهاشد فقط به خاطر وجود نحس تمنا و بچه یعصب

 عقب هل داد و پر حرص گفت:

مان ما یدبختامانت! شما عامل ببه من نچسب چون ازت متنفرم! از تو، از اون م گهیبرو کنار! د -

 ! فقط شما! اه! دیمن چارهیب

وقت  چیشت، هحرفها را بزند سابقه ندا نیبرسام ا شدیباورش نم کردیگرد نگاهش م یچشمان با

 کیناراحت شده است نه  یمیدوست صم کیاز دست  کردیچرا بغض کرده بود؟ چرا حس م

در پاز آن  خوردیبهم م یزندگ نیبرادر؟! برسام با خشم از کنارش رد شد و رفت حالش از ا

اضر ح نایچرا م ییهرجا یاز آن تمنا دیهمه را به گند کش یزندگ سالکه تا چند  یخائن

 انسان نماها دور شوند؟!  نیتا از ا شدینم
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**** 

 دشده بو نیرا گرفت و او را به سمت خودش برگرداند باز هم نگاه سبزش آتش شیزوبا

 کجا؟! -

 چشمانش را در حدقه چرخاند و دستش را پس زد  مردمک

 ! ه؟یتو دردت چ رونیبرم ب دهیاجازه م یپوب یوقت -

 :دیرام غآر یول یبرد و عصب کتریسرش را نزد اطیاحت یآن اطراف نبود اما باز هم برا یکس

 نکن ی! کارزدیکرده وگرنه خودش گردنتو م ییدخترش عجب غلطا دونهیجونت که نم یپوب -

 تو خونه  ینیشیآدم م نیبدم دستش! ع اتویکارکثافت یکه گزارش همه

 دار بود جلو رفت و شانه آرشام را گرفت لحنش طعنه نیغمگ یابا چهره وشاین

 یجلو یخوایس مپاز دست داده،  زشویکه کل حد و مرز رو رد کرده همه چ نیولش کن ا -

 ؟یریبگ ویچ

ر ا آخت دیخواهی! آرشام تو چه؟! انگار که م؟یگرفت المذهب مگر خواهر بزرگتر نبود دلش

  شد هریخ شانیشده بود به هردو انیکه گر یآروشا با چشمان دیزخمش بپاش یعمرش نمک رو

ون چ سیمعلوم ن ینالیم شی! از صبح تا شب پ؟یخودت چ وشایداره! نن یربط چیبه شماها ه-

 ! نیکه نکرد ییچه کارا دنینم ریبهتون گ یکس

را  شیجلو یجور دیپس با گفتیم آمدیآرشام صورتش سرخ کرد هر چه از دهانش در م یلیس

  گرفتیم

گر مخورد  یلیمتقلب س یوشاین نیصورتش گذاشت ماتش برده بود به خاطر ا یرا رو دستش

 که باال نرود  کردیکنترل م یرا به سخت شیدروغ گفته بود؟! آرشام صدا

شه که با ادتی! آروشا ینیبی! هه! چقدر خودتو خوب م؟یکنیم سهیرو با خودت مقا وشایتو ن -

منه  یگر خنبه خاط یینجای! اگر االن هنوزم اینداشت ییخانواده جا نیتو ا شیوقت پ یلیاز خ

  مونهیپش یکاف ی! به اندازهیکرد کاریبدبختمون بگم چ یبه اون بابا ادیکه دلم نم
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 را وشاینرل بود ! اگر بحث کنتشدند؟یاو م چیچرا فقط پا پ ختیریبود که اشک م رهیخ وشاین به

تر از گستاخ گرفت و به آرشام دوخت وشاینگاه پر از نفرتش را از ن کردندیکنترل م دیهم با

 شده بود  شهیهم

 رمی! مکنمیخونه فرار م نیخودم از ا نیبد ریبهم گ یه نیبرو به همه بگو! بعدشم اگه بخوا-

 اه!  نمیشمارو نب ختیتا دوباره ر شمیگم و گور م

فقط  و ندیبرا ب الیدان خواستیرد شد و به اتاقش برگشت حاال که نم نیکنار آرشام خشمگ از

 تـ یا رورزوم کرده در اتاق را محکم بست و خودش  شیداشت، آرشام بر رو یروادهیقصد پ

 ـخت پرتاب کرد.

  دیکش یحرص آه با

 خدا جون!  -

**** 

ا رو حرف دلش  کردیدو دل بود چطور در چشمان پدرش نگاه م ستادیدر اتاقشان ا پشت

 کامل کند؟!  النیرا با م شیزندگ خواهدیکه دلش م گفتی! چطور مزد؟یم

 از چند رش راعط یاو بو کردینگاهش م یدرب اتاق باز شد پوالد بود که با نگاه خندان ناگهان

 دوخت لکنت گرفته بود نینگاهش را به زم وشاین کردیحس م یمتر

 خب من  زهیآم بابا من چ-

ه ر شانو مچ دستش را گرفت او را به داخل هل داد و بعد از بست درب دستش را دو دیخند

 حلقه کرد  وشاین

 خنده گفت: با

 ! نم؟یبیخوابشو م یکنیکه تو م یکه من قبل از هر کار یفراموش کرد -

 دل کند و نگاهش کرد  نهیاز آ تمنا

 ! شمیم وونهیتت دمن از دس ندهیدر آ یدیدی! اما کاش مگهید ییگوبیهان آره! غ -

هم  یگرید یاز جا یاش کل اتاق را پر کرد خوشحالزد اما پوالد قهقهه یمضحک شخندین وشاین

 ؟! بهتر نیکرد چه از ا یخاستگار دیپسرش وح یرا برا وشایبالخره پوران، ن گرفتیم شهیر
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 با استرس زدیطور حرفش را بهتر م نیا دیاز پوالد جدا شد و به او پشت کرد شا وشاین

 بود!  اشندهیبحث آ گفتیم دیهم گذاشت با یچشمانش را رو

که  یزیچاون  هیهم اصال اون شب! بعدشم هنوز سال اول دانشگاکنمینمازدواج  دیبابا من با وح-

 میتصم دیابخودمم  ندمهیآ هیزندگ نیلطفا درکم کن بابا! ا ستیتوقع دارم ن امندهیمن از شوهر آ

 رمیبگ

بود  شده هم منتقل وشایگرد به صورتش چنگ زد انگار آن جسارت آروشا به ن یبا چشمان تمنا

 پوالد؟!  یطور حرف زدن آن هم جلو نیا

ر دخت توانستیبچگانه چطور م یهاعشق نیامان از ا کردیخشمش را کنترل م یبه سخت پوالد

مت را س وشایندارد ن یدرست و حساب یشغل یکه حت یاش را دست آن پسر دهد؟! کسنازپرورده

  دیخودش برگرداند و با خشم غر

! اگر فکر زنمیباره که دارم حرفمو م نیآخر نی! اوشایرو خوب تو گوشات فرو کن ن یزیچ هی -

ه اون ! فکر نکنم بکنمیباهات برخورد م دیشد یلیخ ینکن رونیرو از سرت ب عرضهیب اون پسره

 خوامیا نمنکردم ام یبرات پدر ی! درست و حسابرمیبگ میکه نتونم برات تصم یباش دهیرس یسن

 تره مخودمم برام مه یندهیاز آ یتو حت یندهیشم! آ مونیبدم که بعدش پش یکار تن به ازمب

 جلوتر رفت  یپر استرس شخندیبا ن تمنا

  !م؟ینینشه که بعد ضررشو همه بب یطور زمیعز گهیراست م وشایپوالد ن یول -

 کرد  یکمرنگ اخم

  خوامیو صالحشو م ریتمنا من خ -

 زد  یپوالد نگاه کرد، زهرخند یبه چشمان جد انیگر یبا چشمان وشاین

اما  یخوایهمه مارو م و صالح ریکه تو خ دونمیبابا، م کنمیرو قبول م یکه تو بگ یمن هرچ -

  یمنو ببخش دوارمیقبول کنم ام تونمیرو نم نیفقط ا

**** 

که نامش آروشا بود نوه گل بانو  یآن دخترک یکه پسرش واقعا عاشق و دلداده شده بود برا انگار

 یکاناپه نشست باز هم متوجه حضورش نشده بود بشکن یزد و کنارش بررو یلبخند کمرنگ
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او  شکیآمده بود؟! ب یخورد و با بهت نگاهش کرد بهاره ک یچشمش زد که تکان یجلو

 ا است یمادر دن نیتربیعج

 یتگآشف ندیاست که با د یتنها مادرگفت او  دیزد با شیبه موها یو چنگ دیکش یپوف الیدان

 گفت: یدستانش را گرفت و با همان مهربان یبه گرم خنددیفرزندش م

  نمیکه تونسته دل پسرمو بدزده رو بب یدوست دارم اون دختر یلیخ -

  دیدیممکن م ریرا غ شیاهایشد رو نیعج نشیبا چهره غمگ یزهرخند

 گفت: یآرام به

 یلو اسیدختر دن نیشادتر یگفتیم یدیدیاونو م یببندم که وقتمامان حاضرم باهات شرط  -

 ازش گرفتم ارویمن تمام اون شاد

 چنگ زد  الیکوتاه و روشن دان یموها به

که  دونمیه معشق بود یتو از رو یکه تمام کارا دونمیرو هم م نیدلم و ا زیعز فهممیم -

 شه بتنفر که ازت م یکرد یراهش نبوده تو کار نیاما ا یخودت نگه دار شیاونو پ یخواستیم

ت ز دسهم از ترس ا دیگرفته بود؟! شا میانداخت چرا زود تصم نییسرش را پا یشرمندگ با

 دادنش 

 کرد  نگاهش تیاش را گرفت و باال برد با جدچانه بهاره

ر به آخ اینهنوز د ! امایشرمنده باش دیاون دختر و خانوادش با یمن شرمنده نباش! جلو یجلو -

 ه؟درست یازش سوءاستفاده کن لماشیعکس و ف قیاز طر یخواینم گهید یگفتیم دهینرس

 بهاره شد  یکرد که باعث خنده بعد نییسرش را باال و پا نیغمگ یاچهره با

 بشه؟ تیاون اذ نکهیبدون ا شینیبازم بب یخوایم الیدان-

 دنی! آروشا از دگفت؟یفضا را پر کرد مادرش چه م الیدان ی! قهقهه بلند و عصبد؟یشن چه

 بغض کرده بود  شدند ختهیر شیهاداد که اشک انیاش پابود به خنده یهم فرار اشهیسا

 رو ساختم  ایآدم دن نیزتریانگاون از خودم نفرت شیمامان من پ-

د ! تا چنینیهر روز اونو بب یتونیتو م یچهره خوبتو هم به اون نشون بد یتونیتو م یآره! ول-

 یو خودتو بهشون ثابت کن یکن یوقت کنار خودشو و خانوادش زندگ
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 یدگد زنباز نگاهش کرد چطور امکان داشت؟! بر فرض مثال کنار پوال مهین یبهت و دهان با

 آن وقت؟!  شدی! چه مکردیم

 شد  تریجد لحنش

گ ن مادر بزرم اشونیاز مهمون یکی یوباباته ت کیشوهرش شر ؟یشناسیخانم رو که م هیسم -

دوست مشترک  هیبانو منو گل شناختمیمن اونو م یول شناختیاون منو نم دمیآروشا رو د

 تو نه،یبزنم ا خوامیکه م یحرف کنهیم یزندگ هیترک یدوستم با خانوادش تو نیماهرخ، ا میدار

ار کنه کپروژه  هی یرو خوادیبرگشته و م رانیبه ا دایعنوان پسر بزرگ ماهرخ که جد به یتونیم

  برمینم یساز ک یاسم یول کنهیرو به ماهرخ خانم بگم قبول م طیاگر شرا یبه خونه اونا بر

رد؟! دست آو داشت تا بتواند دل آروشا را به گرید یفرصت یعنی کردیگرد نگاهش م یچشمان با

 دوباره؟!  یکند؟! شانس فیپوالد ماجرا را تعر یکند و برا دایپ یتا جرأت

 شد  رهیبه چشمانش خ یبار با مهربان نیا بهاره

  یچندتا شرط رو قبول کن دیکه من با ماهرخ صحبت کنم با یخوایاگر م -

شد  لیدار تبدو بغض قیعم یاباال رفت باز هم باال رفت تا به تک خنده یلـ ـبش کم یگوشه

 ! د؟یرسیآروشا بود م دلش که یخواهد شد؟! به آرزو ریتعب شیایرو

 دایپبغض  شیقطره اشک فرود آمده از چشمش را پاک کرد و دستان بهاره را گرفت صدا دو

 کرده بود

 داشته باشم تا تا یاگهیفرصت د هیرو فقط  یهر شرط کنمیباشه من قبول م یمامان هرچ-

 آروشا رو به خودم وابسته کنم 

س پاز  الیهمراه با دقت نگاهش کرد هنوز هم شک داشت که دان تیو با جد دیکش یقیعم نفس

 نه  ای دیآیشرط ها بر م نیا

 یدی! دوم، اول کار خودتو لو نمیش کیبازم به اون دختر نزد دیخب شرط اول، تو نبا اریبس-

که  دیزودتر از وقتش فهم یچهارم، اگر کس میدینقشه رو کش نیبفهمه که ما ا دیسوم، پدرت نبا

! چون تو یحق بحث کردن و باال بردن صداتو هم ندار یکرد کاریبا دخترشون چ یهست یتو ک
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نه  یکن یسع دی! پنجم، بایکنینم یهم کار کشتنتیاگر داشتن م ی! حتیرو گرفت وناا یآبرو

 مخصوصا پوالد!  یاریتنها دل آروشا رو بلکه دل خانوادش رو هم به دست ب

 که به یکس دادیرا از دست م شیاهایوگرنه دخترک رو داشتیم دیرا داشت؟! با شییتوانا

 گرفت ا در براره ربه یخندان و اما باران یبا نگاه دادیدر دلش جا گرفته بود را از دست م یتازگ

 به قرآن کنمیچاکرتم مامان جبران م-

 دستانش گرفت  انیرا م الیو صورت دان دیخند

 فقط کارتو خوب انجام بده  ستیبه جبران ن یازین -

 را بسازد  اشندهیاش آطرفه کیکه عشق  اگر

*** 

اب معصومش را مهت از چهره یمیکنار زد ن اشیشانیپ یآروشا را از رو یو موها دیکش یآه

از  یدرست خودش بود که به ریبود؟! تقص محبتیپوشانده بود چطور آنقدر نسبت به دخترکش ب

فطرت  پست دیمحبت رفته بود آن هم از پسر آن جمش ییاو مراقبت نکرد و آروشا به دنبال گدا

دامش بار اع نیباشد تا چند یجالد خواستیدلش م آمدیکه هر وقت اسمش م ینام الیدان

 کند.

 که حس کرد دستانش را محکم در چنگ خودش دیآروشا کش یشانیپ یانگشتش را رو پشت

 پر استرس زمزمه کرد: یول یکمرنگ کرد و به آرام یگرفته است اخم

 بابا  -

اک خور دنیکابوس د زدیبه ساعد دست پوالد چنگ م شتریو ب دادیرا آرام آرام تکان م سرش

 شد ملتمس شیو صدا دیلرزیپدر و دختر بود بدنش م یشبها

 خوب باشم بابا دمیول مق ستمین یبابا منو ول نکن من دختر دختر بد-

 که از بغض گرفته بود گفت:  ییدستانش گرفت و با صدا انیرا م رتشصو

 بابا  زیعز دارشویب نجامیمن ا -

شده بود اما  لیبه زجه تبد شیو صدا ختندیریدر عالم خواب م شیهااشک شدینم داریب

 غینداشت ناگهان با ج یادهیاما فا زدیم یپوالد به صورتش ضربات آرام دیفهمیخودش نم
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بود و اشک  شیگوش ها ینشست دستانش رو شیشد و سر جا دارشیاز خواب ب یفیخف

 شیزانوها یکه پوالد در کنارش است فقط سرش را رو دیهمنف یبا چشمان بستع حت ختیریم

درد  یبا کس خواستیسر دخترکش آمده بود که نم ییچه بال دیکش ریقلب پوالد ت دادیفشار م

دستانش را  تعللی! بکرد؟یرا باور م نشیدروغ یچطور لبخندها! د؟یفهمیو دل کند؟! چطور م

کند و آروشا  تیتا احساس امن فشردیاو را م کممح یواریدور جسم آروشا حلقه کرد مانند د

بعد از  خواستیچطور م کردیهقش را در آغـ ـوش پوالد خفه مهق پناهیگنجشک ب کیمانند 

 یبماند؟! چشمان پوالد سرخ شده بود خودش هم هوادور  تیحصار امن نیرو شدن ماجرا از ا

که  یاز قبل و هرکار ترشکنندهشده بود،  فیدخترکش ضع یبه موها زدیداشت چنگ م هیگر

به  شیمرحله زندگ نیسختر طیشرا نیاو در ا دنیآروشا حاضر به گفتن مشکلش نبود د کردیم

 قتیحق دنیداشت پوالد بعد از فهم یفیهق خفآروشا آرامتر شد اما هنوز هم هق امدیحساب م

را با  شی! نکند او را از خانواده طرد کند؟! نکند باز هم آن پوالد قبل برگردد؟! موهاکرد؟یچه م

 گفت:  یمحبت مهر کرد و به آرام

داره،  یحد هیصبرم  گرده؟یدختر من برم یآروشا؟ ک میحرف بزن یگیچرا مثل قبل نم -

 ر بابا دخت یانقدر افسرده باش خوامینم چهیخونه بپ نیتو اخندهات  یبازم صدا خوامیم

چه  شودیآن دختر قبل نم گریبفهمد که دخترش د یوقت صدایاما ب ختیهم اشک ر باز

 ! کند؟یم

  دیلرز اشچانه

 بابا  -

  دیکش یآه

 جان بابا؟ -

 نگاهش کرد  انیگر یرا باال برد و با چشمان سرش

 والد بداخالق؟اون پ یشیبازم م ای؟یبخشیکار بد کردم تو منو م هیروز  هیاگه من  -

 کرده باشد؟!  یاالن هم کار نیبود؟ نکند هم یچه سوال گرید نیکرد ا تعجب
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 هقش باال رفت وهق ی! باز هم صداکرد؟یپس چکار م دیبخشینم کردیم تشیپوالد اذ سکوت

  دیپرس

 ! ؟یبخشینم -

شک طور ا نیا توانستینم یپدر چیه دشیبخشینفسش رفت معلوم بود که م یالحظه در

 و او را نبخشد  ندیفرزندش را بب ختنیر

 گفت:  تیرا قاب صورت آروشا کرد و با جد دستانش

خودم  همون دختر شاد و شنگول یشیفقط بهم قول بده که م ختنیبسه اشک ر بخشمیم -

 باشه خوشگل من؟

 غرور بودنپدرش در کنار م دانستی! مد؟یبخشیکه کرده بود را م یارهرک یعنی! د؟یبخشیم

 کرد و به چشمان پوالد نگاه کرد  یباردارد خنده بغض یقلب مهربان

  ادیکه تو بدت ب کنمینم یکار گهیهمون آروشا د شمیبه خدا م -

 شانه او گذاشت یرا دور گردن پوالد حلقه کرد و سر رو دستانش

 بابا دمیقول م-

  دیکمر آروشا کش یرو یپوالد رنگ آرامش گرفت و دست نگاه

  کنهیمارو قتل عام م ادیه خودش مک میبزن یسر به آرم هی میبر ییحاال هم بلند شو دوتا -

***** 

 نایود قلهراب دآن هم خانه آنها س آمدیم رانیبانو تماس را قطع کرد پسر ماهرخ داشت به ا گل

 فوت کرد رونیرا به ب

 بود خانم؟ یک-

 لبخند گفت:  با

 ما  شیپ ادیتم بتنهاس گف چارهیب رانیا فرستهیداره پسرشو م گفتیماهرخ جون م -

 ه؟یکدوم؟ اول-

 ه؟یاسمش چ یدونیخانم م الیآره سه-

 فکر کرد  یکم الیسه
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 سردار  کنمیواال فکر م -

 گرد نگاهش کرد  یبا چشمان آروشا

 واقعا؟مگه سردار اسمه؟!  -

  دیاش را کشو گونه دیخند الیسه

 خوده مامانت یشیم یکنیتعجب م یبله که اسمه قربونت برم که وقت -

ر ه مثل دختک یآن دختر کردیفکرش را هم نم وقتچیاما غصه بر دل نادر رخنه کرد ه دیخند

راه  ا را ازتمن یطور به او نارو بزند از کجا معلوم که آن پوالد عوض نیخودش بزرگش کرده بود ا

 ودهپوالد ب یهاهبه در نکرده باشد؟! از گوشه چشم به آروشا نگاه کرد معلوم بود که همه از نقش

ک شکشد؟ انقدر عذاب ب دیسن و سال با نیاست وگرنه چرا دخترک نادانش آروشا آن هم در ا

  ردیگیندارد که خدا به واسطه او دارد انتقام تمنا و خودش را از پوالد م

 گفت:  غیو با ج دیآرشام را کش یموها نایرمآ

 ! زنمایدارم حرف م یداداش -

 یجلو واردیتهد داده بود انگشتش را ادی نایرا به آرم یغیشد از دست آروشا که هر نوع ج کالفه

 تکان داد  نایصورت آرم

 حرفتو بزن یبزن غیج یریبگ ادیازش  خوادینم گهیآروشا بس بود تو د -

ر اشت ددبرادر داشتند او هم برادر  هیانداخت بق نییکرد و دست به کمر سرش را پا یاخم

 گفت:  یو عصب ستادیکاناپه ا یآروشا بر رو انیم نیهم

  ادیبگوشت حال  نیهمچ میخوایبزنه اصال م غیج دیها خو چته؟! با -

و  کردندیم یرا سالخ گریکدی یآروشا که با ارتباط چشم اشان گرفت جز آرشام وخنده همه

 نیمگت که غبه او انداخ یداشت آروشا نگاه ظیغل ینشسته بود و اخم یابرسام که ساکت گوشه

 تر از آرشام بود اخالقخوش یکه برسام روز آمدیم ادشیشد 

ن وان در آکه سه دختر ج یاآن هم در خانه بهیپسر غر کی دیرا در هم کش شیاخم ها پوالد

 ! کرد؟یم یزندگ

 اد؟یم یاصال ک مونه؟یم یتا ک-
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 گفت:  یحالت چیه ینگاهش کرد و ب آروشا

 تو حلقم  تیمهمون نواز -

ا با که تمن کاناپه نشست یبررو شدیکه آب م یاغره پوالد حالش را جا آورد مانند کره چشم

 به پوالد گفت:  ظیغ

 طیاالن بل نیهم یکن اومد شلوغش یوقت یخوای! پوالد به خدا اگه مگهید گهیخب راست م -

 باش گهیجا د هیکه اون بره  یتا وقت ریبگ

 نگاهش کرد  تیعصبان با

 ! عجبا ؟گهیدست شما درد نکنه تمنا خانم! امر د -

ا در ر شیااستفاده کرد و اد تیچرخاند و که آروشا از موقع یگرید یحرص سرش را به طرف با

  .شتکم ندا طنتیاز ش یزیدختر چ نیکارش باعث خنده جمع شد و تعجب پوالد ا نیآورد ا

**** 

 یچمان را در چنگش فشرد چشم ها یجا کرد و دستهاش جابهشانه یرا رو اشیپشت کوله

ود شده ب یمخف یا لنز مشکبکه  یینظر گذراند، چشم ها ریاش کل عمارت را زجست و جوگرانه

 یموها ت بادبزرگ صورت گرف ییاو و برسام دعوا نیکه ب یت، همان روزآمده اس نجایقبال هم ا

سمت درب  آرام و محکم به یها با قدم ختیریرا بهم م اشیشده مشک بلندو  رنگ کرده

وباره د ندیببکه آروشا را  یکاش وقت د،یایحرکت کرد و زنگ را فشرد کاش بتواند از پسش بر ب

  دیبانو را از شنشاد گل یصدا هینشود کاش بعد از چند ثان فیضع

 کنهیداخل االن نگهبان در رو باز م ایپسرم ب یخوش اومد -

 اد د رییرا تغ شیصدا یبا بهاره و مرب شیهانیکرد و مانند همان تمر یاخنده تک

 جون ممنون سالم خاله -

تر شد واضح که حاال نامش سردار بود یالیدان یباز شد و آن عمارت برا ریتوسط نگهبان پ در

 یبو دیشا دیکش یقیچشمانش را بست و نفس عم کردیمشامش را لمس م یبهار یهاگل یبو

 لبخند زده بود نیچن نیکه ا کردیآروشا را هم حس م

 «ر کن! تو هم قدم بردا یرا با تو قدم بزنم، فقط کار میزندگ دیفصل جد خواهمیم»
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ه هش را بب نگابرخورد کرد با تعج یبا کس فتدیخواست که به راه ب ینگهبان تشکر کرد و وقت از

ر درا  یآن حس شاد گریاما د کردینگاهش م ینگاه او دوخت برسام بود که با کنجکاو

 زد  یمصنوع شخندین کردیرا تحمل م یانگار که غم دیدینم شیهاچشم

 دنبالت  ادیفرستاده ب یسالم! مادرجون مأمور شخص -

 گفت:  زیتشکرآم شناختنشیهم نم گرانیدبرسام او را نشناخت پس  یوقت

 لطف دارن -

  ایهمراهم ب-

**** 

ه سمت شده بود که با برسام ب رهیخ دیفرد جد نیاتاقش نشسته بود و به ا پنجره لبه آروشا

 ش خند زدنشخص آشنا است؟! طرز راه رفتن و لب نیا کردیچرا حس م داشتندیعمارت قدم برم

  دیرا شن وشاین یبه در اتاقش خورد و صدا یاتقه

  نییپا ایزود ب -

 گفت:  ییرسا یصدا با

 باش!  -

 رشیز که یخاکستر شرتییسو کیشد  رهیخ شیو به لباس ها ستادیا یقد ینهیآ یروروبه

الد ام و پوه آرشرنگ ناجور نبود؟ که بعد بخواهد ب یآب نیبود و شلوار ج دهیپوش یرنگ دیتاپ سف

 جواب پس دهد؟! 

با دقت  خواستیدلش م رفتیم نییها پاو دوان دوان از پله بستیرا با کش م شیموها

 دیشنیم ییرایرا از پذ هیخنده و خوش و بش کردن بق یصدا ندیسردار را بب نیچهره ا یشتریب

 خودش را به آنجا رساند

  کردینگاهش م سیخ یدستانش گرفته بود و با چشمان انیورت سردار را مبانو ص گل

 سالت بود  ۶فقط  دمتیکه د یبار نی! آخریماشاال پسرم! چقدر بزرگ شد -

  دیخند یکم

  شنیخب آدما بزرگ م -
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 بانو به پشت سرش که آروشا بود اشاره کرد  گل

 سالم کن  زمیعز -

 رفت و از پشت سرش گفت:  کترینزد

 ! ؟یسالم پس تو سردار -

قلبش آرامش  کردیحس م گریآروشا بود د یحس کرد صدا شیتازه خونش را در رگها انیجر

 شد  نیدلنش یدارد ضربانش هرچند تند ول یشتریب

ت ن وقو کنجکاو تنگ شده بود اما اال گوشینگاه باز نیا یسمتش برگشت چقدر دلش برا به

 کرد  یانبود تک خنده شیسست شدن زانوها

 سالم! آره خودمم -

کرده  القاتم ییسردار را جا دیکه شا کردیاحساس او را رها نم نیزد، چرا ا یشخندیهم ن او

 باشد؟! 

 گفت:  تیمیشانه سردار گذاشت و با صم یدستش را رو سهراب

 خانم زحمتشو بکش یگل یخسته باش دیرو خونه خودت بدون با نجایاز االن به بعد ا -

 چشم-

*** 

و  است بارها دهید ییکه سردار را جا کردیپوالد گذاشت هنوز هم فکر م شانه یرا رو شسر

 بارها اما کجا و چطور؟! 

 نیا توانستیم یعنی کرد،یم یباز شیشد که با موها رهیخ نایو به آرم دیکش یقیعم نفس

شود ن دهیشده است، کش دهیکه آروشا کش ییکاش او به جاها اورد؟یدخترش را هم سالم بار ب

 یهنش جاذزننده آروشا در  یچون بچه بود و رفتارها بودیمراقب او م شیاز ب شتریب دیبا

 با هم واقعا مشکل بود  شانیهردو کردنکنترل  گرفتیم

 نگاهش کرد  یو کتابش را از او گرفت با کالفگ ستادیسر آتوسا ا یباال تمنا

ن ک داریب و هم آروشا رواما نه انقدر پاشو برو استراحت کن پوالد ت نیدرس بخون گنیدختر م -

 بره بخوابه
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رانش نگ شتریب کردیاز او مراقبت م نایاز م شتریبود در آن لحظه، تمنا ب یغرق خوش آتوسا

 پسر دوست بود  نایچون م دیشا شدیم

  دیآروشا گذاشت و با چشمان گرد و آرام پرس یموها یدستش را رو پوالد

 خوابش برد؟ -

 بلند کند گفت:  شیرا از جا نایداشت آرم یطور که سع همان

 مامان گهیهم هنوز شام نخورده پاشو د نایآره آرم -

 گفت:  تیکرد و با جد نایبه آرم یاخم کمرنگ پوالد

 دختر بابا االی ؟یغذاتو کامل بخور دیمگه نگفتم با -

 پوالد نشست  یپا یو رو دیکش یاازهیخم

 آروشا هم شام نخورد  یآبج -

  نایو هم به آرم زدیآروشا هم به خودش صدمه م راتیهم از تأث نیا

*** 

 سرش مرتب کرد و پوالد دسته چمدانش را گرفت  یرا رو شالش

 ؟یوسائل ندار گهید -

 سمتش برگشت و نگاهش کرد  به

 خوبه؟ پمینه بابا ت -

  میزودباش بر یعال-

 اوهوم-

ت خارج ز عمارپشت سر پوالد به راه افتاد و ا یفقط کم کردیحالش را بهتر م ایدر دنید دیشا

ا و کند؟ چرکار را با ا نیشد چطور توانست ا نینگاه کرد که غمگ اشیجد رخمیشدند به ن

مقش چه باز هم پدر بود؟! کاش هرگز نفهمد دخترک اح کردیکه م یپدر هر کار کی دینفهم

 آورده است  اربه ب ییرسوا

هم هنوز خواب  نایشدند که متوجه شد تمنا در حال خواندن سوره حمد هست آرم نیماش سوار

بود و باران به سقف و  یحرکت کرد هوا ابر نیماش گریکرده بودند د دارشیبود، صبح زود ب
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خودش را تباه کرده بود از باران متنفر  یروز باران کیدرست در  کردیبرخورد م نیماش شهیش

 است.

  نایداد و چشمانش را بست تا به خواب رود مانند آرم هیتک یبه صندل را سرش

**** 

گ ر از رنپبود و  بایز اشیشد مانند اتاق قبل ییایرو یالیو نیدر ا دشیوارد اتاق جد یخستگ با

 اطرافش را نگاه کرد و به سمت پوالد برگشت  یابا لبخند خسته یصورت

 یمحشره پوب یوا-

  دیاش را کشنگاهش کرد و گونه یهم با مهربان او

 قابل خوشگل بابا رو نداره  -

 باشد  طور نیکه حال آروشا بهتر شده بود کاش ا انگار

 ردپوالد را لمس ک یاش گوشهاخنده یتـ ـخت پرتاب کرد که صدا یخودش را رو یخوشحال با

 ! م؟یینجایا یتا ک-

 هفته  هی-

 شد چقدر کم!  ناراحت

 گفت:  یزانو نشست و با دلخور چهار

 کمه  یلیخ -

  دادیماعماق دلش را نشان  یکه خوشحال یاخنده ستادیسرش ا یو باال دیکش یقیعم نفس

 شهینم شتریب یول دونمیم -

ده ش کن ششد چقدر حرف گو شیبا ناخنها یتکان داد و مشغول باز دییتأ یرا به نشانه سرش

 پوالد بود  تیباعث رضا نیاشت و اآن دختر لجوج وجود ند گریبود د

*** 

 د و گوشش رهیخ ایمانند او به در ستادیشلوارش فرو برد و کنار پوالد ا بیرا در ج شیها دست

 دادیخ مر یگواراست اتفاقات نا الیکه او دان دیفمهیامواج سپرد اگر پوالد م نیدلنش یبه صدا

 نبود  ییقابل شناسا یقیطر چیاز ه دشیجد یو صدا چهره نیاما با ا
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 شد  رهیخ رخشمیبه ن یکمرنگ شخندیکرد و با ن یاهم

 ن؟یرو دوست دار ایدر -

 نگاه کردن به پسر جوان و با ابهت خاص خودش گفت:  بدون

 بله  -

ست د هب یآن هم برا نداشت جز مدارا کردن، یااما چاره آمدیلحن مغرورانه پوالد کنار نم نیا با

 آوردن آروشا 

 مضحکش را حفظ کرد  شخندین

 دهیبهم حس پرواز م ایموج در یدوستش دارم صدا یلیآره منم خ -

د ار پوالروشا کندهانش را ببندد؟! آ توانستیهم نم قهیدق کیپسر انقدر پر حرف بود؟!  نیا چرا

 تا بناگوش در رفته گفت:  شیو با ن ستادیا

 ! سالم سردار! یسالم پوب -

  دیخند یکم سردار

 ! طونیم دختر شسال -

 زمزمه کرد  دیبا ترد پوالد

 ! یمی! چقدر صمطون؟یسردار؟! دختر ش -

 ل گفت: حن قبدست از خوش و بش کردن با سردار برداشت و به پوالد نگاه کرد با همان ل آروشا

 جنگل؟!  میبر یپوب -

 ممکن بود  ری! غ؟یسرد و باران یهوا نیآن هم در ا جنگل

 گفت:  تیجد با

 نه  -

  دیکوب نیزم یرا رو شیپا

 ! یپوب -

 خودمو دارم  لیبحث نکن! دال-

 : اشان و روبه پوالد گفتکل بامزهاش گرفت از کلخنده سردار
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 ببرمش  تونمینباشه من م یاگر مشکل -

 ک بسپارد جوان نیرا دست ا اشوانهیکم مانده بود دخترک د نیهم کرد،ینگاهش م چپچپ

 شد  رنگیاش بنگاه بد پوالد چهره دنید با

 بود شنهادیپ هیآم فقط -

 ر بزند ا کنارحاضر بود به خاطرش پوالد  یآروشا دوست داشت که با او به جنگل برود؟! حت چرا

 به سردار نگاه کرد  طنتیش با

  ادیهم نخواست خب ن یهر ک ادیخواست ب یهرک شهیهم م یبود عمل شنهادیپ -

***** 

  زدیرا شانه م شیخشم موها با

 خدا  یهع یهع ازهندیمنو دختر خنگم تفرقه م نیداره ب ومدهی! نیپسره گل من گل -

 کند  خی یطور سنگ رو نیاز آروشا توقع نداشت او را ا ایدن کیپر بود  دلش

 گفت:  تیاتاقش به صدا در آمد با عصبان درب

 ها؟ -

 زد  یضیعر شخندیوارد اتاقش شد و ن یبا خوشحال آروشا

 ؟؟ییبابا میبر -

 را باال فرستاد  شیابرو یتا کیسمتش برگشت و  به

 رو حرفم حرف بزنه؟!  یو کوفت! مگه نگفتم دوست ندارم کس ییبابا -

  دیرا دور گردن او حلقه کرد و خودش را باال کش دستانش

 بهت خوش بگذره، مامان کو؟ دمیقول م یلوس نشو پوب -

  دیرا کش اشینیب

  کنهیم یبتون کارداره  -

  کردیم لیکه لولو را به هلو تبد یبود همان شیآرا منظورش

 نشست  یصندل یو رو دیخند آروشا

 بابا ؟ -
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  بستیرا م ساعتش

 هوم؟-

 ناراحت  یهم کم دیآرامتر شده بود و شا لحنش

 ؟یرو از هم جدا کن وشایو ن النیکه م یخوایواقعا تو م -

 فرستاد و چشمانش را بست رونیحرص نفسش را ب با

 اس آروشا موضوع حل شده نیا-

 کرد  ینشست و اخم کمرنگ شیسرجا

له و با خاکه ت خواستی! آقاجونم میکارو با دوتا عاشق بکن نیا یتونی! بابا تو نمسین رمینخ -

 شد؟!  یآخرش چ نیبه اجبار ازدواج کن نایم

 گفت:  ظیغل یسمتش برگشت و با اخم به

 یاراکدوما انقدر تو  یدب صیانواع دوست داشتنو از هم تشخ یکه بتون یهست یاز اونتر بچه -

 بزرگترا دخالت نکن 

 آمد و شالش را برداشت  رونیب یبهداشت سیاز سرو تمنا

 ال؟! چتونه باز شما دوتا صداتون رفت با -

 گفت:  یبا دلخور آروشا

  چیه -

ار تـ ـخت کن باز هم نگرانش بود پوالد لبه یرا نداشت ول وشاین دنیاست که چشم د درست

 اشییاخرم یموها ینگاهش کرد خوش خواب شده بود دستش را رو ینشست و با مهربان نایآرم

 وار در گوشش گفت: و زمزمه دیکش

 ؟یشینم داریمن ب یکوچولو -

*** 

 بود  رهیبرسام گذاشت که به سردار خ یشانه یرو یدست آرشام

  یتو فکر یلیپسر؟ خ هیچ-

 نگاهش کرد  یخونسرد با
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 ستین یزیچ -

ز هم را ا شیحالت ها توانستیداده حاال نم ادیبود آرشام خودش راه رفتن را به برسام  اما

 دهد؟!  صیتشخ

 برسام -

 حرفش آمد  انیم یکالفگ با

 داداش لطفا! حوصله ندارم -

است  نیهتر اببود؟! اما االن  شده حوصلهیدر هم رفت برسام پر نشاط حاال انقدر ب شیها اخم

سخره ن از مرفت که در حال عکس گرفت وشایتا آرامتر شود به سمت ن گذاشتیکه او را تنها م

ن وصا زبامخص یبر شوکه از خنده روده شدیواقعا باعث م شانیآتوسا و آروشا بود اداها یهایباز

  دیآروشا خند رونیب شهیهم

 ه؟یچ ایجفنگ باز نیا ریآروشا درست ژست بگ -

 نازک کرد  یبه کمر نگاهش کرد و پشت چشم دست

 ! نه؟یهست که بخواد منو بب یابهیجنگل آدم غر نیآخه تو ا -

 کرد  یکمرنگ اخم

 ال تورو با چشماش خورد! آره سردار، از صبح تا حا -

 یلید خوب بیشده بود عج رهیمشتاق به او خ یگوشه چشم به سردار نگاه کرد که با چشمان از

ا شخص لرز بر تنش انداخت ب« اهم» یچشمش را گرفت و صدا یجلو یکلیناگهان ه بیعج

 م داشت را ک نیرو شد همپوالد روبه یترس سرش را باال آورد که با چشمان برزخ

  دیغر یرا باال فرستاد و عصب شیابرو یتا کی

 جا بچرخه اصال خجالت نکش! عقاب همه نی! چشمت عیاریکم ن -

 وار گفت:مهاشان گرفت و آتوسا زمزخنده وشایو ن آرشام

 خاک بر سرت  -

 زد  یمصنوع شخندیرا گرفت و رو به پوالد ن وشایآروشا و ن دست

 میریبازم عکس بگ میما بر -

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

422 
 

 لرزان گفت:  ییبا صدا آروشا

 میآ آره بر -

 منا حرفته با پدر و پسر دور شدند پوالد به سردار نگاه کرد ک نیسه نفرشان با سرعت از ا هر

 یلیخ ینگ هانفرت داشت که ر شیهالباس نیاز همه از ا شتریب کردیم ینیریو خود ش زدیم

 بودند. یجلف

 کرد  یظیغل اخم

 احمق!  یگل من گل -

با  ت کردنممکن بود بعد از هر بار صحب ریداشت غ ادیکه  ییزد، تا آنجا یلبخند کج آرشام

 ییاهکه اکثر پدرها مانند دوست  دیشنیدر مدرسه م ردیصورت نگ انشانیم یپوالد بحث

 له گرفت سالش شد به کل از او فاص ۱۷که  یپسرها بودند اما او و پوالد وقت یبرا یمیصم

سالش شده  ۲۶ گریحاال د آرشام را اسکن گرفت ینگاهش را از سردار برداشت و سر تا پا پوالد

 شد با شغلش ازدواج کرده با خواستیم دهمیشا ایبود، از وقت زن گرفتنش نگذشته؟! 

  رمیمیحسرت به دل م کنمیفکر م-

 گرد منظورش چه بود؟ حسرت چه؟ یکرد با چشمان نگاهش

 ها؟! -

 دوخت  یکرد و نگاهش را به نقطه نامعلوم یاخنده تک

و تا شدست به کار  پسر نمتیبب یتو لباس داماد خوامیبازم م یکن یکنم، هر غلط یهر کار -

 وقتت هدر نرفته

ندا و  دایاش را غم گرفت؟! باز هم باز هم چهره ترعیسر یلیته دل آرشام گرم شد؟! چرا خ چرا

ا دا او رنفکار که هنوز ا یازدواج کند در حال خواستیرا گرفته بود، نم مشیکارش افتاد او تصم

 را هم خراب کند  ینفر سوم یزندگ تواستینم کردیل ممشغو

ست ا یچهره آشفته آرشام چه شکل دانستیکمرنگ از تعجب نگاهش کرد م یبا اخم پوالد

 گفت:  یشانه او گذاشت و به آرام یدستش را رو

 تو دلته؟ یکس -
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 دوخت  نیکرد نگاهش را به زم یوقت است اما او نمک نشناس یلیزد خ پوزخند

 باشه  خوامیبود، هست اما نم -

را  یکس یاهبخو نکهیحسش را ا کردیباز هم درک م یول داستیرا نم زیهمه چ نکهیبا ا پوالد

 دایپ بیعج یحس دنشیکه هنوز بعد از د یسخت است، آن هم کس یلیخ یکن رونیاز دلت ب

 ذاشتهگشانه آرشام  یکه رو یتجربه تلخ را داشته است با همان دست نیخودش هم ا یکنیم

  رداویب دلش را به زبان یدارد حرف ها ازیکرد معلوم بود که ن تیبود او را به جلو هدا

***** 

دنش زگذاشت و بعد از آتش  شیلـ ـب ها انیم یگارینشستند پوالد س یتخته سنگ یرو بر

نداخت ام اناراحت آرش مرخیبه ن ینگاه میپر از آرامش بود ن انشانیگرفت سکوت م قیعم یکام

 گفت:  یو به آرام

 هاشمیتو خوش و رهیم یوونگیآدم تا مرز د اشیداره تو سخت یداره خوش یسخت یدلبستگ -

ما  دوتا با هم باشن نیکه ا یتا زمان هیچ یسخت یفهمیکه نم یشیم یانقدر غرق خوش

 میدونستیما خودمون نم یبود بدون غم یوگرنه اگر تنها خوشبخت میکنیدرک م شونویمعن

 بوده  قحس مطل هیچون  هیچ یشاد

طعم  فقط گذشته یو ناخوش یاو کارش از خوش خوردیاما به درد آرشام نم بایز دیشا شیحرفها

 روزها  نیا چشدیغم را م

 مکث گفت:  یرا به آرشام داد بعد از کم گاریس پوالد

 یتااز دوس یکی قیو از طر خوندیدانشگاه ما درس م یبود تو ینیریدختر ش یلیخ -

  کنمیم دایدارم بهش عالقه پ کردمیمشترکمون باهاش آشنا شدم حس م

 زد  یزهرخند دیکه رس نجایا

 یدوست شنهادیبهش پ شدمیکنارش شاد م شهیبود که هم نیریانقدر حرفاش و رفتاراش ش -

 شیخجالت قاط کمیتعجب کرد خب فقط تعجب نبود  یلیخ دیشن شنهادمویپ یدادم اونم وقت

از قبل  شتریخوب بود هر روز ب زیجواب مثبتو ازش گرفتم همه چ یبود بعد از چند روز به بدبخت

 مونینه سه سال از دوست یمند شده ولاونم به من عالقه کردمیفکر م شدمیبهش وابسته م
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که ما رو  یاز من رابطه داره اسمش سپهر بود، همون ریبه غ یکیاون با  دمیکه فهم گذشتیم

همش نابود شد  ندمونیبافته بودم واسه آ ایرو یهر چ کردیکارو نم نیآشنا کرد که کاش اباهم 

 کرد  داغونقلبم بود رو  یتو یهرچ

د فراموشش کن توانستیشد، نم نیآوردن آن روزها باز هم غمگ ادیسکوت کرد با به  ناگهان

 تواستیهرگز نم

تر اخالققدر بدسه سال گذشته آرشام ان نیکه چرا در ا دیحاال فهم کردیبا بهت نگاهش م پوالد

 دییم ساه یرا رو شیچرا انقدر از جامعه فاصله گرفته با حرص دندان ها دیفهمیشده بود م

ارد د یادیزمرد تاوان  کیکردن با احساسات  یاز جامعه دور کرد باز دیرا با ییدخترها نیچن

  کندیماش را ابراز عالقه یمثل آرشام باشد که به سخت یاگر پسر همآن 

کش ن کوچدستا انیآرشام نگران شد، سرش را م روحیچهره ب دنیبه سمتشان رفت با د نایآرم

 گرفت و با چشمان معصومش نگاهش کرد 

 ! ؟یداداش -

 ز فکربود که حالش را بهتر کند، تا او را ا یروزها کس نیشد حداقل ا دیتجد زهرخندش

 که آروشا راه انداخت دور کند  یزیآبرور

  دیرا بـ ـوس انگشتانش

 جون داداش؟ -

 گفت: یاو با لحن بامزه یبه آرام دیایپوالد را هم گرفت تا او هم جلو ب دست

 نم! ک یمن باهاش باز ذارهینم کنهیم یبدزده همش داره با آرو باز مویآبج خوادیسردار م-

 پسر!  نیت اپوالد در هم رفت عجب رو داش یها اخم

***** 

را دوست داشت،  یسرد نیا یزد سرد بود ول رجهیش اچهیرا در آورد و درون در شیهالباس

 یتک زنگ گرید یکه حت بیافتاد چقدر عج الیدان ادیشب بود باز هم  مهیمخصوصا که االن ن

کامال به ! بدنش را دارد؟یهم نزده اما چرا؟! مگر نگفت که تا آخر عمرش دست از سرش بر نم

در حق پوالد انجام دهد؟! در حق تمنا که با تمام  یکار نیچطور توانست چن وآب برد ا ریز
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روبه راه شود چطور  شانیتا زندگ دیکوشیکه م یکرده بود در حق سهراب یمادر شانیوجود برا

 ردکیفکر نم نیبه ا یشده بود حت حواسیشود؟! ب دهیتوانست؟! چکار کند تا از جانب خدا بخش

 داشت  یندارد انگار که قصد خودکش یژنیاکس چیآب ه ریکه ز

آن  دست نکهیکه بود؟! قبل از ا گریاو را متعجب کرد او د گرید یشخص رجهیش یصدا ناگهان

 دیکش یقیآب رفت با صدا نفس عم یشخص به بدنش بخورد خودش را عقب برد و به باال

 داشت  یاحساس خفگ

  دیکش ادیآب رفت و ناخودآگاه فر یبر رو سردار

  !؟یاری! بزنم تو دهنت خون باال ب؟یکن یخودکش یخواستیخنگ خدا م -

  دیکش غیبا حرص ج کردیچه م نجایدر هم رفت او ا شیسردار اخم ها دنید با

 ! اچه؟یتو در یایگفت ب یک رونیبرو ب نجایاز ا -

 زد  ادیاز او فر بلندتر

 ! ؟یبود دهیوابخ ریاون ز ای یکردیم کاریحواست بود چاول تو جواب بده!  -

 چکاره بود؟!  نجایکند سردار ا یخودکش خواستیم اگر

تو  یدازبهت گفت شََپرَق خودتو بن یک رونیحاالم برو ب رمیبم خوامیاصال به تو چه؟! آره م-

 آب؟! 

 کرد  یعصب شتریحرفش او را ب نیا با

 نداره یربط چیه یبه کس مونمیم نجایتا صبح اچرا؟! مگه ارث باباته؟! فوقش  -

 چهل و چهار متر داشت  یپسر هم مانند او زبان نیزبان نفهم! ا چقدر

  دیکش غیج

  رونیچشماتو ببند من برم ب ای رونی! گمشو ب؟یدیحاال فهم دمینپوش یچیمن ه -

 چرا همان اول متوجه نشده بود؟!  کردیگرد نگاهش م یچشمان با

 را آرام کرد  لحنش

 واقعا؟ -

 ! گهید رونیبرو ب ینه پس الک-
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  یگفتیباشه رفتم خو همون اول م-

 آمدنش گفت: رونیرفت و آروشا قبل از ب رونیب اچهیدر از

 روتو کن اونورا!  -

 به او انداخت  ینگاه مین

 باشه  -

 انهویسر دپ نیخوش بگذراند اما ا یخواست کم دیپوشیرا م شیو لباس ها کردیغرغر م آهسته

 مانعش شد 

 گفت: کردیاش جمع مشانه یرا رو سشیخ یطور که موها همان

 اسکول! برگرد  یه -

  نقدرینه ا یآروشا پررو است ول دانستیگرد نگاهش کرد م یچشمان با

  گمیبهت نم یچیه ییچون آروشا-

  ستادیزد و مقابلش ا یکج شخندین

 ! ؟یبگ یخواستیم یمثال چ -

 ن؟؟یکنیم یچه غلط نجایشما دوتا امثال -

 شده نیگرد نگاهش کردند باز هم نگاهش خون یپوالد وحشت کرد با چشمان یصدا دنیشن با

 ! ند؟یایب نجایبه ا دیبود چرا او و تمنا حاال با

 است؟!  ختهیرا ر شانیخون هردو گرید هیثان کیکمتر  کردیپوالد حس م چرا

 مؤدبانه گفت: یجلو رفت و با لحن یقدم سردار

  نیپوالدخان بد برداشت نکن -

 حرفش آمد  انیخشم م با

 حد خودتو نگه دار!  رونیاز اون خونه پرتت نکنم ب یخوایاگر م -

 وار گفت:و زمزمه دیآروشا را کنار خودش کش تمنا

 ! ن؟یکردیم کاریچ نجایا -

 پر از استرس جوابش داد  یول یهم به آرام او
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  بردیاومد بازم خوابم نم نمیکنم ا یباز کمیاومدم  یچیه -

 گفت: یعاد یتکان داد و ساعد دست پوالد را گرفت با لحن یسر تمنا

  دنیرو د گهیهمد یاتفاق نایپوالد بسه! ا -

 زد  یهم لبخند کمرنگ سردار

 یوقت شه،یغرق م اچهیداره تو در یکیکه حس کردم  زدمیقدم م نجاهایراستش داشتم ا -

 دختر شماس فقط اشتباه متوجه شده بودم دمیش بدم دخواستم نجات

 مضطرب گفت: یهم با لحن آروشا

 بود  نیآره فقط هم -

 جه بههم گذاشت با تو یچشمانش را رو هیچند ثان دیکش یقیپوالد آرام نشد نفس عم اما

  دیاش غرقفل شده یهادندان انیگذشته آروشا هنوز هم اعتماد کامل به او نداشت از م

  فتهیم بهبه  تونیسا یحت ادی! خوشم نمنیریتا حد امکان فاصله بگ گهیشما دوتا! بهتر از همد -

 آروشا را گرفت و با خشم گفت: یبازو

 میتمنا! بر -

 را یفحر چیجرأت گفتن ه چارهیو تمنا پشت سرشان دخترک ب بردیرا به دنبال خودش م او

 نداشت 

  ستندیدست آروشا را گرفت و باعث شد باشد،  یهم از رفتار بد پوالد عصبان تمنا

 کرد  یکمرنگ اخم

 ! یاریشورشو در م یادیز یپوالد بس کن! تو دار -

 ! کرد؟یدرکش نم یتمنا؟! چرا کس گفتیم چه

 :دیکش ادیفر اریاختیب

 یو زهرمار دیکش گاری! سدیکه پر دیبد نپر یدخترت؟! با دوستا نیا ایمن شورشو در آوردم -

سرش دختر من بود! منه پوالد که کل  رینخورد که خورد! دوست پسر نداشت که داشت! خ

استرس  کشمیحرکت کوچ هیاز  یدرک کن! کم اشتباه نکرده، من حت کمی! شناسنشیتهران م
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خودش عقل نداشت خوب رو از بد  نیمگه ا یخوده احمقم بود ول ریتقص دونمیم رمیگیم

 بده؟!  صیتشخ

 جا خورده بود پوالد هم بالخره حرفش را زد  تمنا

 کیر ه خاطحاال فقط ب یکرده بود ول یخودش نادان گفتیبغض کرده بود، پوالد درست م آروشا

 ! شود؟یشده است چه م الیدان یشده، اگر بفهمد که او خام حرفها یشک انقدر عصبان

تش ور آط نیو جا داد کاش ارا دور کمر پوالد حلقه کرد و خودش را در آغـ ـوش ا دستانش

 خشمش خاموش شود 

 بغض گفت: با

 یبانعص یطور نیفقط ا یش مونیاومدنم پش اینکنم که از به دن یکار گهید دمیبابا قول م -

 در آوردم خب؟!  یمن بودم که خنگ باز ینداشت یرینشو تو اصال تقص

ز ان افرستاد، ام رونیقطره اشک فرود آمده از چشمش را گرفت و با حرص نفسش را ب تمنا

 سوختیدست پوالد دلش به حال دخترکش م

 گذاشت  روشاآ یموها یباز هم تند رفته بود دستش را رو د،ییهم سا یرا رو شیدندان ها پوالد

 نکن  هیبسه گر-

***** 

 گفت: بستیرا م شیطور که موها همان

واقعا تو  یعنی یکنینم فکر! انقدر که قبل از گفتن حرفات یشیم یزود شاک یلیپوالد تو خ -

 اریبه روش ب ی! حاال باز همونه؟یآروشا پش ینیبینم

رکش د ندهیکه قرار است تا چندسال آ یهم از تمنا کس نیسرش ا ریبود و دستش ز دهیکش دراز

 آرام گفت: یکند اما با حرص ول

اره ردا دوبففردا پس  ارمیوش نتمنا! اگه االن به ر یایمن راه ب یپا به پا کمی یخوایظاهرا نم -

 بفهم! کنهیهمون غلطو م

 کرد  زیرا ر چشمانش

 !یتو هنوزم بهش شک دار یعنی -
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 باال رفت  شیکرد ناخودآگاه صدا نیخشمگ شتریحرفش پوالد را ب نیا

 از آخر و عاقبت ترسمی! مترسمی! مستیور نط نیا غمبریبه پ ریبابا من بهش شک ندارم! به پ -

ته رف ادتیکثافت جلوش سبز شه مخشو بزنه!  الیبازم اون دان ترسمیاالن و قبلش! م یکارا

 ! ه؟یچقدر احساسات

  کندیم یظیو اخم غل شودیدستانش مشت م تمنا

اراته! فقط به خاطر تو و ک میکشیم ی! هر چیبود یخوب یفکر نکن خودتم تو اون مدت بابا -

! یدار بهش شک که بفهمه هنوزم یکنیم یکار هیو داره، به اعتماد ت ازیاالنم که آروشا ن یحت

 !یخردش کن یطور نیا دیپوالد اون دخترمونه نبا

وفتش م سرکشکست خورده بود چرا باز ه یمرد به اندازه کاف نیحرف را زد؟! ا نیتمنا ا چرا

 ! زد؟یم

  شد رهیبه چشمان تمنا خ یاانهیآخر به طور وحش یو لحظه دیخشم کتش را پوش با

 و تکرار نکنه!تا بازم گذشتش کنمیم یدخترمه! ماله منه! هرکار -

هم  نیرفت ا نرویب الیاز و شیهانسبت به صدا زدن الیخیخشم و عجله از کنارش رد شد و ب با

 که قرار بود حالشان را بهتر کند! یاز شمال آمدن

 **** 

وشش دند خبو یکه به اصطالح خاک ییاز آدمها کردیاز گوشه کتابش سردار را تماشا م آروشا

 مثل سردار  ییآدم ها آمدیم

 گرفت  نایچشم آرم یدستش را جلو یهاو مشت دیخند

 ! ؟یکنیخب حاال تو کدومو انتخاب م -

 گفت: یانگاه کرد و با لحن بامزه شیدقت به چشم ها با

 و داداش آرشام؟!  النیبهت بگم داداش سردار؟! مثل داداش م تونمیم -

 گفت: یمهربان اب

 میش یخواهر کوچولو که مساو گمیالبته! منم به تو م -

 گفت: اقیاو را داداش خطاب کند، با اشت توانستیشد که م خوشحال
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 آروشا هم بهت بگه داداش سردار؟!  یپس آبج -

 ! د؟یبه او داداش بگو خواستیکرد چرا دلش نم تعجب

 ! نه نه! عمرا اگه بهش بگم داداش سردار ؟یچ-

قه مند و عال! نکند که به است؟یچ لشیبود نگاهش کرد دل انهیکه موز یو با چشمان موشکافانه

 شده؟! 

 اداش د یچرا خوشگله؟! از خدات باشه به من بگ-

 کردیم حس مانداخت؟! چرا هنوز ه الیدان ادیگفتنش او را « خوشگله»لحن  نیبرد چرا ا ماتش

 ! ست؟ین بهیغر شیسردار برا

 لکنت گفت: با

 ادی... نمیخب خب بهت نم -

 سرش یی! چه بالد؟یکوبیم واروانهیقلبش چرا د نیبلند شد و به اتاقش رفت ا شیسرعت از جا با

 آمده بود؟! 

 الینبر داکه او را در برا یکرده بود همان حس دایپ یبینشست حس عج نیزم یدرب بر رو پشت

 ض کرد ووند بغشباز هم آن اتفاقات تکرار  خواستیکرد و بعدها باعث نفرتش از او شد نم میتسل

لک کآنها  دور از چشم پوالد و تمنا به گرید یبار خواستیگذاشت نم شیزانوها یسرش را رو

ر از پ یسرد سهراب حرفها یهااند نگاهتحمل شده رقابلیغ شیبرا زهایچ یلیروزها خ نیابزند 

 تیاسو حس انداختیراه م وشایکه ن ییبا تمنا بحث ها شانیوالد از گذشته و دعواهاشماتت پ

 ونریب الیونا از و آرام امروز باز هم پوالد به خاطر بحثش با تم صدایب ختیآرشام. اشک ر دیشد

دا جز هم اعمرشان شود نکند باز هم آن دو نفر  التیتعط نیبهتر التیتعط نیبود ا رارزد ق

 شوند؟! 

***** 

 آنها نشاند  یبررو یارا گرفت و بـ ـوسه نایدست م برسام

ا اونج کا،یآمر میریبا خودم م ایب ؟یحمل کنترو  زایچ نیا یخوایمامان قربونت برم آخه چرا م-

 ینیببد رو اون به اصطالح مر یکارا ستیواسه درس خوندن آتوسا بهتره هم الزم ن طشیهم شرا
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 پسرش زد  یبه رو یزهرخند

 هیجا  نیمه ایب یگرفت ادیوصله اتفاقات بعدشو ندارم تو برو انشاهلل کارا رو که حنه برسام  -

 واسم بسه  نمیشما سه تا رو بب یشرکت واسه خودت بزن من خوشبخت

 دنیگذاشت با د نایم یزانو ی! تا آخر عمرش؟! سرش را روکرد؟یم یزن صبور نیا چقدر

 دیایه بدر هم رفت پس آن پوالد کجاست ک شیاخم ها تگذاشیکه سر به سر آروشا م یسردار

 دخترکش را کنترل کند؟! 

***** 

 گفت: یشانه پوالد بود و با ناراحت یرا رو سرش

 ؟یهنوز با مامان قهر ییبابا -

به  یباو زد اما جوا یاش را به موهاو احساس پدرانه نایضعف رفت از لحن کودکانه آرم دلش

ر والد پدکند پداشت به پوالد بفهماند چکار کند و چکار ن یتمنا بود که سع ریسؤالش نداد تقص

 چطور او را در برابر مشکالت جامعه حفظ کند  داندیاست و بهتر م

ود برده ک یبچه چه گناه نیتختش گذاشت ا یغرق در خواب را رو ینایآرم قهیاز چند دق بعد

ا به رنشست درب اتاقش  شیابروها انیم یاخم کمرنگ بود؟یم شانیشاهد بحث ها دیکه با

 یاه لمیف یبود و مشغول تماشا داریآروشا ب شهیرفت مثل هم نییپا یبست و به طبقه یآرام

 گفت: یو به آرام ستادیسرش ا یعاشقانه پوچ باال

 بخواب ریوقته برو بگ رید االیآروشا  -

 مشتاقانه گفت: ردیبگ TVنگاهش را  نکهیا بدون

 خوبه  یلیخ لمهیتو هم نگاه کن ف نیبش -

 پسر عاشق او شود  نیهم بود که مثل ا یکس کاش

 کنارش نشست و همراه با آه گفت: پوالد

 باور نکن  وقتچیه یدید تیرو تو واقع زایچ نیاگه ا یول -

 ! ؟یبه عشق اعتقاد ندار یعنی-

 تش به وق یول هیهم حس خوب یلیاعتقاد دارم عشق هست و خ-
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 حرفش آمد  انیم یحوصلگیب با

 به درس و فالن  یدیبابا توروخدا ادامه نده! االن ربطش م یوا -

 گفت: ظیغل یزد و با اخم شیبازو به

 دور تو ، بال بهنکرده ییپررو نشو بله که به درس ربط داره! اگه خدا گمیبهت نم یچی! هیه -

اون پس به درس توجه  شهیفکر و ذکرت م یهمه یعالف شد هیسن و سال عاشق  نیا

 !یکنینم

ه چ گرید نیسردار هم عالف بود؟! ا ی! ولشدیعالف م کیبه فکر فرو رفت اگر عاشق  آروشا

خودش با چشمان پر  یشده بود برا بیکه در ذهنش نقش بست؟! چقدر عج ستیسؤال

 به پوالد نگاه کرد  طنتشیش

 شم؟یم یبابا به نظرت من عاشق ک -

  اشییایحیب نیجز ا کردیهم اخم کرد، همه اخالق آروشا را عوض م باز

 بگو! گهیاخم نکن د-

 به خودش گرفت  یمتفکر چهره

  عرضهیب یبچه سوسوال نیاز ا یکی -

***** 

 بابا  وشاین-

 پاسخ داد  کردیطور که ذغال ها را آماده م همان

 بله؟ -

 به ساعتش انداخت  ینگاه

 انجام بدم  دهیبرم تو شهر چندتا خر دیکمکت من با ادیگفتم ب دیبه وح -

 کار چه بود؟!  نیز اگذاشت قصدش ا یاها را گوشهذغال سهینگاهش کرد و ک یناباور با

 بابا ! -

 گفت: یجد یرا مرتب کرد و با لحن کتش

 جان بابا؟!  -
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 ه بهانمؤدب یپوالد را دوست نداشت با حرص ول انهیزورگو یرفتارها نیشد اصال ا یعصب

 شد  رهیچشمانش خ

 رم انجام بدم؟! که دوست ندا یکنیم یعلنا منو مجبور به کار یبابا تو تو دار-

 زد و زمزمه کرد  وشایبه گونه ن یآرام ضربات

  دیشنا بشقبلش با هم آ دیسر سفره عقد با دیبر نیبا هم بلند ش شهیکه نم یطور نیا -

نبال نوز دهداشت؟! چون  دیکمتر از وح یزیچه چ النی! مگر مکرد؟یکارا م نیبرد چرا ا ماتش

 نرفته بود؟!  یپزشک ای یمهندس مدرکش بود؟! چون رشته

 گفت: یابه پشت سرش نگاه کرد و با خنده پوالد

 رو یزیچ هیه هر دفعه بهون یشناسیرو که م نایتو زحمت آرم یافتاد دجانیوح دیببخش -

  رهیگیم

 متنفر بود  شیهاینیریخودش نیبرگشت از ا دیسرد سمت وح ینگاه با

  کردمیم یکمک هیسفر  نیتو ا دی! بالخره منم باه؟یحرفا چ نیا جونیینه دا-

 نیا دیهد باچه بخواهد و چه نخوا وشاین گریخوشش آمده بود د دیرفتار وح نیهم از هم پوالد

 پسر را قبول کند! 

 را نگاه کرد  وشایزد و ن دیرا محکم به شانه وح دستش

  مینهار ش یب دیها رو نسوزونها جوجهخب بچه -

ن نده االدر دلش بزند اما از خ یحرف را حت نیا خواستینم وشاین یول دندیخند شانیهردو

 پوالد متنفر بود 

 خدافظ-

  ییخدانگهدار دا-

ر به نزجاا با دیگفت و با نگاه سردش پوالد را بدرقه کرد وح «یخداحافظ»تنها آهسته  وشاین

ز اود امان انتخاب کرده ب شیبرا یاساده اریمادرش عروس بس خوردینگاه کرد قسم م وشاین

 دختر کند  نیها کمک ادست پوران که مجبورش کرد در کباب کردن جوجه
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ل ژمشغول درست کردن آتش شد  دیتوجه به وح یچشمانش را در حدقه چرخاند و ب وشاین

 کردیوار غرغر مو زمزمه ختیریها مذغال یزا را روآتش

 مان پشتاز ه انقدر سرد با او رفتار نکرده بود یمتعجب شد تا حاال کس وشایاز رفتار ن دیوح

 گفت: یعصب یسرش با حالت

 دم اومدم کمکت لوس!شفکر نکن عاشق چشم و ابروت  -

 اش نگاهش کرد سر شانه یرو از

  میدرست کن شیتآ کمک دییبفرما خورهیحاال اگر به غرورتون برنم -

 پرتاب کرد  یرا به سمت وشاین یو فندک را از دستش گرفت به نوع دیکش یپوف

 ریبگ ادیبرو کنار حداقل نگاه کن  -

 ! دونه؟یم النیبه زوج خوشبخت! مبه-

 نیگغم شاویچهره ن هیثان کیپر از حرص آروشا بود که آن دو را متعجب کرد اما کمتر  یصدا

 رهیرو خ همچنان با غضب به دخترک پر دیشد و دوباره خودش را با کارش مشغول کرد اما وح

 بود

 طلبکارانه گفت: آروشا

 بخور منو! ایها چته؟ ب -

 زبان دراز! چقدر

**** 

! به سمتش د؟یدیدوستش را م نیشدند بعد از چند هفته بهتر ختهیر اریاختیب شیها اشک

 او حلقه کرد  و دستانش را دور گردن دیدو

  دیو گونه دخترک را بـ ـوس دیخند

  زمیدلم برات تنگ شده بود عز -

 و به چشمانش نگاه کرد  دیخند ختنیاشک ر انیم در

 اداشم بوده دتو و  نیکه ب ی! هرچیبهم بگ زویهمه چ دیطور ندا امروز با نیمنم هم -
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 یو را روخطاب کرده بود دستش را گرفت و ا« داداش»آروشا آرشام را  نکهیشد از ا خوشحال

 پارک نشاند مکتین

 شمال خوش گذشت؟!  نیکرد کاریچ نمیکن بب فیتعر نیاول بش-

ت عالم سرش را به یکه هر شب جنگ اعصاب تمنا و پوالد بود با ناراحت نیاز ا گفتیم چه

 باال فرستاد  یمنف

 افتضاح بود  -

 کرد  تعجب

 چرا؟!  -

 وشاین خوادیه! بابا ممهم یلیخ شیکی یول کننیدعوا م یالک یزایهمش سر چ یمامان و پوب-

ران عمه پو یدوناگه ب شونهیپسر عمه پورانمون ازدواج کنه فردا شب نامزد دیرو مجبور کنه با وح

 یارک چیز ها النیم چارهیب پرسه،یم زشویاحوال عروس عز زنهیچقدر خوشحاله، هر روز زنگ م

 بابا زهندایم سر و صدا راه هیقض نیمامانم همش سر ا ارهیدل بابا رو به دست ب کنهینم غیرد

  کنهیم هیگر شمیپ ادیهر شب م سوزهیم یبدتر! دلم واسه آرم

بت با مح باهم مشخص نبود فشانیاز دست آن تمنا و پوالد که تکل کردیرا درک م شیناراحت

 به چشمان نمناکش زد  یدست آروشا را فشرد و زهرخند

ش دختر ندهیاسه آهم پدرت حق داره تا و وشایدر مورد ن ادهیمشترک ز یزندگ یدعوا تو -

  ستین یمجبور کردن روش درست یول رهیبگ میتصم

 زد و با ذوق گفت: یضیعر شخندیشد ن ایدن یهاغصه الیخیتکان داد و ب یسر

 م کتابخونه همراه آتوسا بر خوامیبه آرشام گفتم م نمتیدوست داشتم بب یلیندا خ -

 کرد  یدخترک اخم نیدست ا از

  ستیدروغ گفتن خوب ن -

 کرد  زیرا ر شیهاچشم

 طتون بهم بگو در مورد راب قتویپس تو هم حق ستیاگه دروغ گفتن خوب ن -
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رش را براد یتلخ زندگ قتی! چرا دوست داشت حقند؟یاو را بب واستخیبود که م یاصل لیدل نیا

 بفهمد؟! 

بود  یزیگنجشکان پارک تنها چ یو نگاهش را به سنگ فرش دوخت صدا دیکش یآه

 سکوت را شکاند  یندا به آرام یول دندیشنیم

 کردمیت به اسم سپهر حس مدوس هی قیدانشگاه باهاش آشنا شدم از طر یمنو آرشام خب تو -

ته وست داشدکه اونم منو  شهیم یعنی گفتمیکردم، همش با خودم م دایکه به داداشت عالقه پ

که به  ار و گفتکن دیمنو کش یمهمون هی یروز تو هیکرد(  یااتفاق افتاد )تک خنده نیباشه؟! ا

تم داش دوست یجا خوردم ول یلیمن خ میباهم آشنا ش شتریداره گفت دوست داره ب قهمن عال

اره به دالقه عمونده بودم چون، سپهر هم بهم گفته بود که  یریگ میتصم یبشنوم هنوزم تو نویا

  شدمیمند مبه اون عالقه شتریاما من جواب مثبتو به آرشام دادم هر روز ب تمیشخص

 و ادامه داد  دیکش یآه

هر فتم من سپاحساسامو اشتباه متوجه شدم که به آرشام گ دمیشد شا یچ دونمیدفعه نم هی -

صت فر هیکه فقط  گفتیم اره،یتالش کرد تا دلمو بدست ب یلیخ یلیرو دوست دارم خب اون خ

 درتو ازادم و برادفرصتو  نیمنم در کمال حماقت بهش ا ترهقیتا نشون بده از آرشام ال خوادیم

 دمیوقت د آدم متقلب بود و بعد از چند هیم، سپهر شد مونیزود پش یلیاما خ رنجوندمخودم 

فقط  ما اوناآرشام و گفتم که اشتباه کردم  دنیهمون روز رفتم د کنهیبهم توجه نم گهیکه د

از بتا  ختمیر یامن دست از تالش برنداشتم هر نقشه یول نهیمنو بب گهید خوادیگفت که نم

 راه  هیراه واسم موند، فقط  هیکه در آخر  ارمیب دستاعتمادشو به 

 قتیه حقهم رگیگرد منتظر حرفش بود بهتر بود د یو با چشمان صبرانهیآروشا نگاه کرد که ب به

 را بداند 

 دوخت  شیرواز روبه یو نگاهش را به نقطه نامعلوم دیکش یآه

ادر شما م نرستایدب ریشا مدآرو نیشم که خواهراش بود کیبود، به تو و آتوسا نزد نیاون راه ا -

 منه 

 ! گفت؟یچه م نیوضوح جا خورد و ماتش برد ا به
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 نگاهش کرد  یبا زهرخند ندا

ادر ک یتو امیبه عنوان مشاور ب یمدت هیواسه  تونستمیبود م یام روانشناسمنم چون رشته -

اره دوب جهیشدن به شما با خانوادتون آشنا شم و در نت کیقرار بود بعد از نزد رستانیدب

فت گادرم م رستانیدب یکه اومدم تو یهمون روز یول ارمیاعتماد آرشامو به دست ب تونستمیم

کم به کم به عالوه که یداشت یلیو افت تحص یندار یخوب یروح طیتو شرا یعنی وشاکه که آر

ه ود چهرفقط کمک کردن به تو ب طیمن تو اون شرا یاصل فهیوظ یشدیم دهیکش کیبار یجاها

و کمک تهدفم شدم گفتم که به  الیخیآروشا منم ب خوردیشدن نم یابونیمعصومت به درد خ

 هیندگزو کل به اسم کمند اومدن دفترم یکه خواهرت آتوسا و دختر دمیکنم اما چند روز بعد د

که چطور  دمیتر فهمحبهتر و واض گهیکردن از اونجا به بعد د فیرو واسم تعر یکه داشت یسخت

 یددرت شپحماقت خودتو و  میتو تو در آخر تسل ینجاتت بدم ول یکیشم و از تار کیبهت نزد

از  بعد یرفتگ ادیکه  دونمیآروشا کار من با تو تمام شده م یوفتادین نییپا غیاما هنوز از لبه ت

  یبکش رونیخودتو از آب ب میگل یچطور نیا

 محبت دستانش را گرفت  با

 واول با پدر  ،یریگمیو تصم یطیفراموش نکن تو هر شرا نکهیحرف مونده اونم ا هیفقط  -

منو  گهیون دتا آرشامو متقاعد کنم مطمئن شدم ا ستمین نیدنبال ا گهیمنم د یمادرت حرف بزن

 آروشا  یکنینم یکار اشتباه گهیقول بده د بخشهینم

  دیکش یساعتش نگاه کرد و با بغض آه به

 مو نه حرفا یول یکن که منو کال فراموش خوامیبرم م دیصبح پرواز دارم االنم با ۳ساعت من  -

  دیاش را کشگونه یبارسر آروشا و با خنده بغض یرو دیکش یدست

 خدافظ  -

 حرفها  نیاز ماندن و ا دینگو یزیتا آروشا چ درنگیرفت با عجله و ب و

 ینه؟! دلش به حال چه کس ایرا باور کند  شیحرفها کردیبهت رفتن ندا را تماشا م با

صبح  ۳تا ساعت  دیمهم بود با زیچ کیهم هر دو اما االن  دیشا ایندا؟!  ای! برادرش سوخت؟یم

از  یسادگ نیکه دو عاشق به ا دادیاجازه م دیاست نبا مانیکه ندا پش کردیآرشام را متقاعد م
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را مقابل صورتش قرار  لشیبزرگ موبا ازیامت کیبرگ برنده داشت  کیجدا شوند هنوز  گریکدی

االن ندا را ضبط  یاو را وادار کرد تا حرفها یگرفت و رکورد را قطع کرد چقدر خوب که حس

 . ۹را نگاه کرد،  اشیقورت داد و ساعت مچ ینبود آب دهانش را با نگران لیدلیکند، پس ب

و با  دیرسید پوالد هم مزو ای ریچون د رساندیهر چه زودتر خودش را به خانه م دیشب با ۳۰ -

تش ند دسرسا ابانیبلند شد و به سرعت خودش را سر خ شیاز جا کردیقشقرق به پا م دنشیند

 بلند کرد  ینیماش یرا برا

 دربست؟!  -

سمت شاگرد  شهیو چقدر هم آشنا بود با سرعت خودش را سمت ش ستادیا یشخص نیماش

 کشاند 

  ابونیخ -

 یخمابا  را خاراند و شیشانیجا خورد برسام بود که گوشه پ یو شناختن راننده کم دنید با

  دیغر ظیغل

 سوار شو  -

 فت راال بآروشا  غیج نیبا حرکت ماش دیفکر کردن نداشت فقط سوار شد و در را بهم کوب وقت

 بگم  بهش یزیچ هی دیخدا با یاس؟! وا! االن آرشام خونهدمیفهم ایچ یدونیبرسام! نم یوا -

 کشدن غیداشت تا ج یابه تشر مردانه ازین یدخترک هر از گاه نیهمان اخم نگاهش کرد ا با

 مگه؟!  یدیفهم ی! سرم رفت! چسیه-

 من گفت:را آرامتر کرد و با من لحنش

ده ا نقشه شب یعنی رستانمونهیکه آرشام دوستش داشته اسمش نداس، مشاور دب یهمون زهیچ -

 هیض! کال قکنه یشدن به منو آتوسا دوباره با آرشام آشت کیو خواسته با نزد نرستانمویمشاور دب

 داره که  یمفصل

 حرفش آمد و با پوزخند گفت: انیم

  شناسمیمارمولکو م یمن بهتر از تو اون ندا یآمار داداشمو به خودم بد خوادینم -

 پسر؟!  نیا گفتیبود چه م رهیخونسرد برسام خ رخمیباز به ن مهین یدهان با
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  دیدر هم کش یاخم

 وروخدا ل نگه دار! تبـ ـغ نیهم نویماش نی! اصال امونهینکن! اون از کارش پش نیبهش توه -

 را کنار بزرگراه نگه داشت  نیکرد و ماش ینچ یکالفگ با

 ! ؟یزنیمرغ سر کنده بال بال م نیچته ع -

ه بتعجب  کرد و برسام با دقت و یندا را پل یضبط شده یرا باز و همان صدا لشیموبا قفل

 یعنی یمانیشبود جز پ یاز هر حس یلحن معصومانه خال نیگوش سپرد ا شیتک حرف هاتک

 بود؟!  مانیندا واقعا از کارش پش

 با اخم گفت: آروشا

! لطفا کمک مونهیشپبغض کرده! به خدا من قشنگ از چشماش خوندم  یگوش کن چه جور -

  ! چون ندا پرواز داره!میوقت ندار شتریصبح ب ۳اعت کن آرشامو متقاعد کنم تا س

 باز نگاهش کرد  مهین یدهان با

 رمان عاشقانه!  هینه  آرشامه یبحث زندگ نیفکر نکن! ا یآروشا انقدر احساسات -

 *** 

  ۱۲به ساعت نگاه کرد  یقرار یب با

 را هم لشیوبامشب شده بود و آرشام هنوز برنگشته بود پس کجا مانده است که  مهین ۱۷ -

  ستادیکمرنگ کرد و کنارش ا ی! تمنا اخمدهد؟یجواب نم

ردا مگه ف ،شهیم یتو اتاقت باباتم عصبان یالن نراشده! اگه  یآروشا مامان حداقل به من بگو چ -

 ؟یکالس ندار

 تکان داد  یرا عصب شیکاناپه نشست و پا یبر رو یکالفگ با

 ! تونیدنبال خروس جنگ دی! شما بر؟ی! اوکیچیه یچیه -

 تر کرد  ظیرا غل اخمش

 چه طرز حرف زدنه؟!  نی! اادبیب -

  دیکش غیج یو عصب اریاخت یب

 مامان فقط برو! اه!  -
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 با غضب گفت: دادیقول م شدیم وانهید یدست دخترکش روز از

 سر کالست! یکه نر یفردا دنبال بهونه باش نمیباشه! فقط نب -

 ه دنبالب یو ک دادیم حیآرشام توض یرا برا زیهمه چ ینکرد ک یآروشا فرق یو رفت اما برا گفت

 اش را گرفت شماره گرید ی! بارماند؟یم ی! وقترفتند؟یندا م

 «....یمشترک مورد نظر خاموش م دستگاه»

به  یچنگ کردیم یو تماس را قطع کرد کاش حداقل برسام همکار دیکش یحرص آه با

 زد و با بغض گفت: شیموها

 کن! یکار هی ایخدا -

با  رگشت!آروشا شد پس بالخره ب دنیپر یباز شدن درب عمارت باعث از جا یبعد صدا یقیدقا

 نستتوایآرشام ماتش برد م یچشمها دنیخودش را به راهرو رساند که با د یعصب یقدمها

ا بشام کرد و آر تیالکل مشامش را اذ زیتند و ت یدهد بو صیرا در آن نور کم تشخ شیسرخ

 رد شد کنارشاز  رمقیب یقدمها

 شب خوش-

دا ندار و لرزان آرشام باعث بغض آروشا شد نکند آرشام هم خبر دار شده است که خش یصدا

 !شود؟یدور م نجایدارد از ا

 کیهم  شدن و آن فیانقدر ضع ختیدستانش را دور کمر آرشام حلقه کرد و اشک ر اریاخت یب

 کیام آرش یپشت ظاهر جد گفتیم شهیآتوسا را او هم یحرفها یمعن دیفهمیشبه؟! حاال م

  کردیپسر مهربان و با احساس وجود دارد و آروشا هر بار انکار م

 آروشا گذاشت  یموها یزد و دستش را رو یزهرخند

  شینیبب یتونینم وقتچیه گهیسراغش هوم؟ اشکال نداره چون د یرفت ،یدروغ گفت -

 شد  رهیمانده است سرش را باال برد و به چشمانش خ یباق یکه راه گفتیم دیبا

در  زویداره داداش ندا همه چ متیبه تصم یهم تو فقط بستگ نمشیبب تونمیچرا هم من م -

 یامروز وقت مونهیاون پش یبوده! ول یو چ یک تونییجدا لیمورد رابطتون بهم گفت گفت که دل
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که قراره تا  یاون حسرت دمیکه اسمش ندامته رو تو چشماش د یمن من اون حس زدیحرف م

 بهش بده  گهیفرصت د هیبار آرشام فقط  هی نیکنه فقط هم تیذچندسال شما رو ا

  دیاو را بـ ـوس یشانیزد و پ یپوزخند کردیفکر م ییایرو یادیاحمقش ز خواهرک

 برو تو اتاقت یوفتیفردا خواب م -

 باال رفت  یکم شیاعصاب است؟! صدا یشد چرا آرشام انقدر لجباز و رو یعصبان

 نکردم!  فیآرشام! برات قصه تعر -

 را باال برد  شیبه عقب هل داد و مانند او صدا یآروشا را کم اریاختیب

 نی! در ضمن! ازنهیبرم دنبالش؟! اون اشتباه کرده حاال هم داره جا م یخوای! م؟یخوایم یچ -

 حرف گوش کن!  یعنیبرو تو اتاقت  گمیم ینداره آروشا وقت یمسائل به تو ربط

  دیدر هم کش یاخم کبارهیشده بود!  وانهیآرشام امشب د کردیبهت نگاهش م با

 تمشناخی! اگر ندا رو نم؟یکشاومد منت! چندبار زنه؟یکه جا م یچ یعنیتو گوش کن!  رینخ -

 یبد ماتیوقتا تصم یاما داداش آدم بعض ،یدر موردش فکر کن یطور نیا دادمیبهت حق م

  گمینم یچیشدم اصال من ه مونی! مثل من که بعدش پشرهیگیم

 را در دست گرفت و با بغض ادامه داد  لشیموبا

 تو خودت قضاوت کن  -

 را بشکند انشانیکرد تا سکوت م یضبط شده از ندا را پل سیو

ون ت دارم خب ااحساساتمو اشتباه متوجه شدم که به آرشام گفتم من سپهر رو دوس دمیشا» -

ده تا نشون ب خوادیفرصت م هیکه فقط  گفتیم اره،یتالش کرد تا دلمو به دست ب یلیخ یلیخ

 یلیخ ندم اماودم رنجودرتو از خفرصتو دادم و برا نیمنم در کمال اشتباه بهش ا ترهقیاز آرشام ال

 کنهیموجه نبهم ت گهیکه د دمیآدم متقلب بود و بعد از چند وقت د هیشدم، سپهر  مونیپش ودز

منو  هگید خوادیآرشام و گفتم که اشتباه کردم اما اون فقط گفت که نم دنیهمون روز رفتم د

 «من دست از تالش برنداشتم  یول نهیبب

  شدیتر از قبل مآرشام مبهوت یچهره گفتیکه م یاهر کلمه با

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

442 
 

 تونستمیدوباره م جهیشنا شم و در نتشدن به شما با خانوادتون آ کیقرار بود بعد از نزد» -

 ه کهکمادرم گفت  رستانیدب یکه اومدم تو یهمون روز یول ارمیاعتماد آرشامو به دست ب

 یاه جاهب یبه عالوه که داشت یداشت یلیو افت تحص یندار یخوب یروح طیتو شرا یعنیآروشا 

 «فقط کمک کردن به تو بود  طیمن تو اون شرا یاصل فهیوظ یشدیم دهیکش کیبار

اره دوب ایآروشا بود؟! او واقعا قصد کمک داشته است  یاصل تیندا باعث بازگشتن شخص یعنی

صبح  ۳که پروازش ساعت  شدی! چرا مدام در سرش تکرار مد؟یدادنش؟! چرا قلبش لرز بیفر

 دیدید مشده بو دیکه از عوض شدنش ناام یدر زمان قایشد دق رهیبه آروشا خ یزدگاست؟! با مات

 انداختیموا راه نهم دع وشایبا ن یحت کند،ینم یلجباز گریاز قبل است و د ترمانیشکه هرروز پ

خواهر  کنترل در دیئن چرا باداده است؟! آن دختر خا ادشیرا ندا  نهایکه ا کردیچطور باور م

 ! کرد؟یبه او کمک م میرمستقینادانش به طور غ

 گفت  یابه بغض نشسته یبا پشت دست پاک کرد و با صدا شیرا قطع کرد اشکها سیو آروشا

ه ک یدختر نیا نی! ببنی! منو ببمونهی! آرشام من خودم تو چشماش خوندم که پش؟یدیشن -

 ! ستی! نشه؟یهمون دختر چند مدت پ ستادهیروت ااالن روبه

ماند بدان او قدر تا آخر عمر دیسر ندا باشد، با ریز نهایآرشام کشدار شده بود اگر همه ا ینفسها

 یقیمفس عبود که ن رهیگرد به آروشا خ یخواهرکش هنوز هم با چشمان ینجات دادن زندگ یبرا

 ناراحت ادامه داد  یانداخت با لحن نییو سرش را پا دیکش

ول کنم گفت که قب اما ندا بهم کردمیبا ژاله بود من همش اشتباهمو انکار م یکه پوب یوقت -

ز نو ا مویزندگ تونمینکرد اعتقاد داشت که هنوزم م دمیناام یکارم غلط و خطرناک بوده ول

رد ککمک  ا بهمند یدختر سرخورده و دور از اجتماع باشم ول هی دیبسازم آرشام من االن با

ه از فتم کگبهش  یوقت نیزدیبهم سرکوفت م هیو بق وشایکه تو ن یسر پا شم درست وقت هدوبار

. بهتون حق بدم مخصوصا به تو دیگفت؟ گفت که با یچ یدونیدست شماها خسته شدم م

کنترل  اما خودش رو نهیاز خواهرش بب یاشتباه نیسخته همچ یلیبرادر خ هی یبرا گفتیم

  زدیتو رو قدرتمند مثال م شهیهم ارهین یسر کس ییکنه تا بال
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 ترنیمت تر از قبل وحرف زدن آروشا هم مانند بزرگترها شده بود آرام یحت کردیکه دقت م حاال

 ت؟! اده اسرا نجات د شانیهوا یرو یفرشته مهربان زندگ کیکه ندا مانند  کردیچطور باور م

 شد  رهیو لبخند کمرنگ به آرشام خ یاشک یرش را باال برد و با نگاهس آروشا

به سه من اون جعتا نره وا ریجلوشو بگ میحداقل بر ینبخش ول ،یاونو ببخش یخوایتو نم -

ار بر ب هیقط فتو بوده به خاطر من!  کالیهم جعبه موز یوقت هی دهیمنه، بهم آرامش م کالیموز

 بمونم  یدختر قو هیکه من  یخوایات عمل کن اگه مخالف خواسته

ارد پا بگذ ریا زدرست بود؟! غرورش ر میبود کدام تصم رهیداد همچنان به آروشا خ هیتک وارید به

د تباه کنهم اش آروشا باز خواستینه؟! هر چه بود دلش نم ای ردیآن دختر را بگ یو برود تا جلو

ش که ندا کمک دیگویچطور؟! او م یول ندیهم غم و اندوه را در چشمانش بب باز خواستینم

ندا   کهحاال یداشت ول ازیکرده که تا االن خودش را نباخته است پس هنوز هم به کمک او ن

ه مطمئن بود ک توانستی! مسلما او نمداد؟یخواهرش را نجات م یبرود پس چه کس خواهدیم

ورد موب و دوست خ کیپس به  دیبه برادرش که او باشد بگو تواندیدارد که نم ییآروشا رازها

 اشت فقطا ندسؤال ر نیکردن جواب ا دایداشت ندا مورد اعتماد بود؟! حاال وقت پ ازیاعتماد ن

 شیست برادر میتصم کیشدن آروشا آماده شود پس  نیمقدمات دوباره غمگ دادیاجازه م دینبا

 ودش بودتر از غرور خآروشا مهم یاگر ندا او را مسخره کند زندگ یبه دنبالش برود حت ماندیم

 ه شد به نگاه سبزش دوخت گرید یدو دست سرد آروشا دستش را گرفت و چشمان مظلومش بار

 ! ؟یکارو کن نیبه خاطر من ا یستیحاضر ن -

 *** 

ا بهت به و ب ستادندیا شانیشلوغ فرودگاه شدند سرجا مهین یبا استرس وارد فضا شانیهردو

شماره پروازش را  ی! آنها حتکردند؟یم دایهمه آدم ندا را پ نیا نیاطراف نگاه کردند چطور ب

را بست تمام لحظات  شیو با حرص چشم ها دیکش شیموها انیم یآرشام دست دانستندینم

 یآرام یکه به او قول داد زندگ یالحظه گذشتیچشمش م یاز جلو یلمیفخوششان مانند 

 نیا یول گذاردیگفت که او را تنها نم یاخامه یکه ندا با سر و رو یابسازد همان لحظه شیبرا
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مشکالت آروشا را حل کند؟!  توانستی! بدون ندا چطور مگذاشتی! او را تنها مکندیکارا م

  بوداو  ونیرا مد شانیزندگ

 سوزهیاما دلت م یخاطره ش یبر یخوایم خودت»

 هر روزه نترس یباز نیا یعاشقم یکنیم تظاهر

  رهیدلشورها از خاطرت م نیدو روز بگذره ا رهیگیدم رفتن همش، دلشور م آدم

 تو یالاقل برا ست،یسخت ن دمیقول م بهت

 تو، راحت باش یایباش دورم از تو و دن راحت

 «تو  یتو، دلشوره دارم من واسه فردا یجا ادیکس نم چیه

 (گانهی. محسن دمی)بهت قول م

را  ر اوعمرا اگ تیجمع نیدهانش گذاشت تعجب کرده بود از ا یبغض کرده دستش را رو آروشا

 ! دادی! نه اجازه نماند؟یعشق برادرش و ندا ناتمام م یعنی! نندیبب

 به آروشا انداخت  ینگاه میو ن دیکش یپوف یبا کالفگ آرشام

 فقط بجنب دختر!  دور نشو ادیزودباش! تو سمت راست رو بگرد ز -

 تکان داد  یاسترس سر با

 باش  -

نگاهش  که یکرد در حال ترعیرا سر شیراه خودشان را گرفتند و رفتند آروشا قدم ها شانیهردو

ه باشد لک زدکاگر به آرشام  یدوستش بود، حت نینظر گرفته بود ندا بهتر ریتمام اطرافش را ز

و  کندیاشتباه م یکه هرکس گفتیبه او م یروز کردیکه حاال داشت فرار م ییندا نیهم

س برنده است که اشتباهش را به نحو احسن جبران کند پ یآن کس یول شودیم مانیپش

  دیبخشیآرشام او را م کردیها تالش م نیاز ا شتریخودش چه؟! اگر ب

  دیکوب نیزم یرا رو شیپا یفیخف غیو با ج ستادیا شیسرجا

 ! ؟ییکجا -

گاهش نافتاد مهم نبود که افراد اطرافش با تعجب  نیزم یو دو زانو بر رو دیترک بغضش

  کردیهق کرد با خودش زمزمه مدهانش گذاشت و با بغض هق یدستش را رو کردندیم
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 ! شمیمنم داغون م شهیمبار برگرد! آرشام بدون تو داغون  هینرو ندا! توروخدا  -

 طیشرا نیدر بدتر شهی! هم! چرا؟د؟یاز ندا نپرس یزیدر آن لحظه سکوت کرده بود و چ چرا

  شدیدهانش بسته م

هره چ چیاما ه ندیبب قیو سر گرداند تا اطرافش را دق دیدستش را پشت گردنش کش آرشام

او را  خواستیندا م شدیم دیناام شتریب کردی! هر چقدر که نگاه میاچهره چیه دیند ییآشنا

بود  اشیعنتخود ل ریتقص دییهم سا یرا رو شیهاکند! مطمئن شده بود! با خشم دندان هیتنب

 خودش بود!  ریتقص گرفتیم دهیرا ند شیهایخواهعذرتکه آن هم م

 

**** 

ش اهد از مادرسر داد سخت بود که بخو یفیهق خفانداخت و هق قیرا در آغـ ـوش شقا خودش

 ش جدا وز خودکار تا بتواند آرشام را فراموش کند ندا را ا نیمجبور بود به ا یجدا شود، ول

 چشمانش شد  رهیبار خبغض یدستانش را حصار صورت او کرد با نگاه

ارشامو حرف مادرتو قبول کن سف شهیراه مدوباره روبه زینکن گلکم همه چ هیبسه دخترم! گر -

 فراموش نکن ندا! حواستم به بابات باشه داروهاشو سر وقت بخوره

 زد  یزهرخند شیهاختنیاشک ر انیم در

 رهینم ادمیچشم مامانم  -

 :گفت و آرام دیکش یدشوار بود آه اریدل کندن از فرزند بس دیسرش کش یرو یغصه دست با

 الاقل به خاطر آروشا یموندیکاش م -

 انداخت و بغضش را فرو فرستاد  نییسرش را پا یناراحت با

 از خودش مراقبت کنه تونهیم گهیاون د -

کم از کم قورت داد یآب دهانش را به سخت دتریپرواز اعالم شد و ضربان قلب ندا شد شماره

داقل حها  نی! قبل از اکرد؟ی! چطور تحمل مشهیهم یبرا دیشا شدیآرشام دور و دورتر م

 ! توانستینم گریاما حاال د ندیاو را از دور بب یهر از گاه توانستیم

 نگاهش کرد  یاشک یصورتش را طرف خودش برگرداند و با چشمان قیشقا
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 داره  ازینشده ندا نرو مطمئن باش آرشام هنوزم به تو ن ریهنوز د -

ردن فکر ک از ی! چطور؟! حتآورد؟یاما دلش آشوب بود چطور تاب م کردینگاهش م یخونسرد با

  ندیآرشام را نب گریکه د شدیموضوع هم ناراحت م نیبه ا

**** 

به  و نددیلرزیرا با هر دو دستش گرفت که نگاهش از اشک تار شد دستانش م لشیموبا آروشا

دم قسمت  کیبه  یجیبلند شد و با گ شیاز جا دادیشماره ندا را گرفت باز هم جواب نم یسخت

بح شده! با ص ۳ بایندا است چون االن ساعت تقر یکه اعالم شد برا یشماره پرواز نیبرداشت ا

! آمد؟یسر آرشام م ییحاال چه بال ختیاشک ر صدایگذاشت و ب شیگلو یرا رو شوحشت دست

ا برد و کزن نگاه  کیبه  ندیآنجا بتواند او را بب دیبه سمت مسافران جمع شده رفت تا شا

 گفت: یکردگهول

  داره و یمشک یکه چشما نیدیساله ند ۲۳ بایدختر تقر هیخانم،  دیببخش -

 حرفش آمد  انیم

 نه  -

اقت طگونه شده بود چطور امکان داشت که ندا برود؟! چ دیرفت و آروشا ماند با بهت ناام و

ساند. نار او رکرا زبان زد که آرشام نفس نفس زنان خودش را  اشدهیخشک ی! لـ ـب هااورد؟یم

و اخواهد ب شیزندگ یندا کندیترک م شهیهم یباور کند که عشقش او را برا خواستینبود! نم

 بگذراد  ارا تنه

 !ش؟یدیند-

 را فشرد و بدون نگاه کردن به خواهرکش گفت: اشقهیشق

 !ستشینه ن -

 آروشا؟!-

 سرش را رشاممادر ندا! آ رستانشانیدب ریبود! مد یدیخانم شه یصدا نیا ستادیاز کوبش ا قلبش

 نیکه ا گفتیم قیر پسر به شقاباشد نگاه سرخ و بغض رهیباال آورد و به زن پشت سر آروشا خ

 آرشام است.
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! ه باشد؟د ندا رفتچرا تنها است؟! نکن یبه سمتش برگشت خودش بود ول بازمهین یبهت و دهان با

 قیشقا یروتمام وجودش پر از استرس شد روبه هیثان کیو در  زدیچشمانش از استرس دودو م

 خوش نشان دهد  یکرد رو یو سع ستادیا

 ! پس ندا کجاس؟! نرفته که؟!ن؟یخوب یدیشهسالم خانم  -

 اشاره کرد  قیسمت آرشام برگشت و با سر به شقا به

 مادر ندا  رستانموننیدب ریمد -

 ند حسبهم بود هیشب یلیمادر و دختر خ زدیحدس م دیخودش را به آنها رساند، با آرشام

  داختان ینگاه قیشقا فیزد و به اخم ظر یدر درونش جوشش کرد لبخند پر استرس یخوشحال

 ومدم باهاش حرف بزنم!! پس پس ندا کجاست؟! من امیدید نجایخداروشکر شما رو ا -

 کردیاش نگاه مهرهچپسر بود با دقت به  نیاش شده بود اکه ندا دلباخته یآن جوان پس

؟! را حاالچاست اما  یدرونش پر از نگران ندیبب توانستیو م زدیاشک برق م یچشمانش از کم

 !ر؟یچرا انقدر د

 شد تالش کرد بغض نداشته باشد  رهیخ شانیدهانش را قورت داد و به هردو آب

  د؟ینیندا رو بب نیخوایم -

 تر از قبل گفت:با عجله سر تکان داد و آرشام مشتاق آروشا

 حرفامو بهش بزنم! دیآره آره فقط کجاس؟! من با -

 وهم گذاشت  یرو یاهیمجبور بود چشمانش را ثان یدو را بشکند ول نیدل ا خواستینم دلش

 اشاره کرد  شهیبدون نگاه کردن به آنها با سر به پشت ش

 رهیپسرم ندا داره م یاومد ریاونجاس د -

ز ا شتریهق آروشا بنکرده بودند؟! چرا هق دایمشکل پ شیهاگوش انایآرشام افتاد اح کریبر پ لرز

 اشاره قیه شقانگاه کرد ک ییبه جا یرا رها کرد و با ناباور! نفسش دهد؟یاو را عذاب م شهیهم

ب قل اید آن چمدان بو بردیو م دیکشیکرده بود ندا بود که چمدانش را به دنبال خودش م

؟! کف رده بود! چطور تا االن تاب آوآورد؟یچگونه بدون او دوام م رفتیم دیآرشام؟! نه نبا

 زمزمه کرد  یسرد گذاشت و به آرام شهیش یدستش را رو
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 ندا  -

شد و  ش بلنددست اریاخت ی! چرا زبانش بسته شده بود؟! بکرد؟ینم یچرا کار شدیدورتر م اما

 همه را مسخ کرد  ادشیفر یزد همراه با آن صدا شهیبه ش یترضربه محکم

 ندا! -

! د؟یشنیسرش م پشت که بود که از یصدا نیزده ماند اخشک شیو در جا دیلرز شیپا قلم

 آرشام که نبود؟! چرا او باشد؟!  یصدا

راه تنفسش  کردیاش روان شد و دستش را به گلو گرفت چرا حس مگونه یاشک از رو یاقطره

 بسته شده است؟! 

زد و  ا کنار! با خشم نگهبان معترض رگشت؟یبود پس چرا به سمتش برنم دهیکه ندا نشن انگار

 د ا گرفتنر شیبازوها گریشود و خودش را به ندا برساند که دو نگهبان د خواست که از درگاه رد

 ! ه؟یواسه چ یکه راه انداخت ییسر و صداها نیا یه-

  دیاش غرقفل شده یهادندان انیحرص از م با

 شو برو کنار! خفه -

نسبتا  یا صدانگاهش را به ندا دوخت که هنوز هم پشت به او بود، ب کردیطور که تقال م همان

 گفت: یبلند

رو  زیا همه چگرفتم! اشتباه از من بود ندا آروش دهیورو نادندا! برگرد! من اشتباه کردم که ت -

 ونی! من بهت مدیکه نکرد ییمدت براش چه کارها نیا یکه تو تو نیکرد! ا فیواسم تعر

 هیفقط  اسه!از احس یخال می! ندا اومدم بگم بدون تو زندگیحداقل خواهر احمقمو سر عقل آورد

 که همه گذشتمونو فراموش کنم ندا!  دمیبرگرد قول م گهیبار د

د و باش ایرو دیترسیبرگردد م دیترسیچمدانش را ناخودآگاه ول کرد و نفسش را حبس م دسته

 ! گشت؟یپوچ! چطور برم یالیوجود ندارد فقط خ یزیچ چیه ندیکه برگردد بب یوقت

ده ت کرسکو قیبه وجود شقا یبه جلو گذاشت، حت یهبان ها و قدمشد از دست نگ یعصب آروشا

 استفاده کرد  نشیریاز زبان ش شهینداد مانند هم یتیهم اهم
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م چشم ندار کارشو انجام بده خب! نیداداشمو بذار نی! ول کنن؟یشماها دل ندار نمیبب -

 !یوا ننیمردمو بب یخوشبخت

 گفت: یبلند یندا نگاه کرد و با صدا به

 !؟یخواستینم نوی! مگه همدیندا چته؟! بابا حنجره آرشام پوک -

بار بغض بخندل نینباشد؟! ا یگرید زیچ ایهم بود! نکند سراب باشد؟! نکند جز خواب و رو آروشا

 !شد؟یم نیچه بود که آرام آرام با صورتش عج

پرتاب  مت اوسرا هم  یگریو د دیاز نگهبانها کوب یکیرا به شکم  شیزانو یشتریبا خشم ب آرشام

 .رگیخودشان بود د ریافتادند تقص نیزم یبر رو یاناله یبا صدا شانیکرد که هردو

 تواستیال مگفت و دوان دوان خودش را پشت سر ندا رساند حا یاکوتاه و با عجله یعذرخواه

 واز همان پشت سرش  ینیبشنود با نگاه غمگ شینفس ها یعطرش را حس کند و صدا یبو

 بار گفت:بغض یه با صداهمرا

موش فرا یهمه معذرت خواه منم اشتباه کردم که اون کارتو بعد از اون ،یتو اشتباه کرد -

عمر  یهاهیانثتا االن تمام  ،یکه منو ببخش نهیبهت بگم ا تونمیکه االن م یزینکردم تنها چ

دا نباشن  مونیزندگخوب  یهاپر از لحظه تونستنیکه م ییهاهیهردومون رو من تلف کردم ثان

 !یبلرشام قهمون ندا و آ میاگر نش ستمیبهم نگاه کن به جان آروشا مرد ن گهیه بار دیفقط 

طاکار خاو که  ی! برازد؟یحرفها را م نیداشت بغضش را در گلو خفه کند آرشام ا یسع یسخت به

  !خورد؟یبر م یبه کس کردیناز م یرا باز کرد اما به سمتش برنگشت کم شیبود؟! چشم ها

 شد  یو لحنش پر از درماندگ دیکش یپوف یدیبا ناام آرشام

ودم در خنگ به؟! باشه بابا من غلط کردم انقبه من ن یفرصت داد هی قیندا تو به اون سپهر نارف -

 !؟یشینم ی! راضیمونیپش دمیکه نفهم

خوب را هضم کند  یایورهمه  نیا توانستینشان نداد هنوز هم نم یالعملعکسچیهم ه باز

 ساعتش را نگاه کرد  یآروشا با کالفگ

 فت!بله رو بده عروس خانم حوصلمون سر ر -
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و  ذاشتپا گ ریمشت شدند او غرورش را ز شیبه ندا پشت کرد که دست ها یدیبا ناام آرشام

 رونیش را بم نفسبه زبان آورد آنوقت ندا چه؟! با خش یدختر یحرفها را برا نیبار ا نیاول یبرا

دند با خودش جفت شده بو یکفشها یرورا که روبه یامردانه یکفش ها دیفرستاد که د

مرد  نیا نظر گذراند ریسرش را باال برد و کت و شلوار خوش دوختش را ز تعجبم یکم یچشمان

 که بود؟! گرید

اه در فرودگ گریزوج د کی یروز کردیشد فکر نم رهیپسر خ یبه چشم ها یزیآمطنتینگاه ش با

 اقیقش دقز عشااو  یروزگار نش،یاو بهم برسند آن هم بعد از سالها و بعد از خودش و همسر نازن

 تا دیدو را د نیا هانیازدواج کرد خوب شد که موقع چک کردن دورب یجا تقاضا نیدر هم

 ت:حساس گفپر از ا ییشانه آرشام گذاشت و با صدا یدستش را رو ردیرا بگ هاهباننگ یجلو

 ؟ینیبیاونو نم گهید یکردیفکر م -

 یز روا! ب؟یمرد عج نیا گفتینگاهش کرد چه م رهیو خ دیرا در هم کش شیتعجب اخم ها با

 سرشانه آرشام به ندا نگاه کرد 

حسن ابه نحو  ندهیو از آ ریگباز گذشته عبرت  شهیهم هیپسر مرد واقع نیدخترجان برگرد ا -

  رهیفرصت زود از دست م نیاستفاده کن و زمان حال رو غافل نشو ا

آرشام  سرد یرفتارها یکه چند مدت نیمرد داغ دلش را تازه کرد ا نیا یتمام شد حرفها طاقتش

شت و تش برگبماند، به سم شیکه برا خواستیبود و حاال انقدر با احساسات از او م دهیرا د

ا برد و به کتف او فش شتریسرش را ب دیر آرشام حلقه کرد که بغضش ترکدستانش را دور کم

 هق گفت:هق

 منو ببخش! شدم! مونیگرفتم و خودم بعد پش یاشتباه میآرشام تصم خوامیمعذرت م -

 فیظر یارا قبول کرد دست ه شیبرد پس بالخره ندا حرف دلش را زد پس بالخره حرفها ماتش

ا با ند دنیرا نداشت که بب نیو سرد او را از دور کمرش جدا کرد و به سمتش برگشت توان ا

ند کاش گذاشت و وادارش کرد که نگاهش چانه ریز یانگشت اندازدیم نییسرش را پا یشرمندگ

شد و  اشرهیبا محبت خ شدندیم ییجادو شیچشم ها ختیریکه اشک م یهنوز هم وقت

  بغضش را فرو فرستاد
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 باز چشمات خوشگل شدن! -

مام شانه آرشام گذاشت تمام شده بود ت یو سرش را رو دیخند یکم ختنیاشک ر انیم در

  افتندی انیپا دیکشیکه م ییهایسخت یمشکالتشان همه

 و در دل خدا را شکر کرد  کردیهمچنان با نگاه مهربان آنها را نگاه م مرد

دو  نیکه ا بود شده یهم بغض کرد و با اشاره آرشام به آغـ ـوش آن دو پناه برد چقدر عال آروشا

 گفت: یا! آرشام دستانش را دور شانه آن دو حلقه کرد و با تک خندهدندیرس گریکدیبه 

  هاوونهیعاشقتونم! د -

 یاندهیآه رها کرد چ یبا سر انگشت قطرات اشکش را پاک کرد و نفسش را با آسودگ قیشقا و

 بخت و هم آرشام و ندا را خوش دیدیدخترش؟! هم آروشا را موفق م یبرا نیبهتر از ا

***** 

 نیا فیرا ببـ ـوسد ح اشدهیخم شد تا گونه رنگ پر یگذاشت و کم وشایشانه ن یرا رو دستش

ر دچه  و نهیچهره دخترکش چه در آ ستادیو صاف ا دیکش ینبود آه النیم یصورت ماه که برا

ا از ر دیوح کار کند؟! چون نیاو را مجبور به ا خواستیشده بود چرا پوالد م روحیب قتیحق

 و وشاین نیب قینسبت به عالقه عم توجهیپسند کرده بود؟! ب وشاین یسال قبل برا نیچند

 زد  ی! بغضش را فرو فرستاد و زهرخندالن؟یم

 بخند دلم باز شه  کمی! یخوشگل شد یلیمامان چشم حسودا کور، خ وشاین -

 اش دل تمنا را لرزاند گرفته ینکرد فقط صدا یرییتغ چیسردش ه نگاه

 چرا ؟-

 را فشرد  شیهاو شانه دیکش یآه

الت دنب رستمفیبعد آتوسا رو م نییپا رمیپدرت موندم من م یکارا یبگم که خودمم تو یچ -

 کنهیخوشبختت م دینگران نباش، وح

دختر ماند  نیتکان داد در آخر هم یتأسف سر یبه چشمان سردش نگاه کرد و از رو گرید یبار

 دیخوشحالش کنند او را ناام نکهیا یجا نییخنده و هلهله طبقه پا یو اتاق سوت و کورش صدا

او بسازد بغض  یبرا یاندهیآ نیکه پوالد، پدرش، چن کردیوقت به ذهنش خطور نم چیه کردیم
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رعد  یهمسرش صدا گرید یو تا چند وقت بردندینام م دیبود که او را نامزد وح یشب بکرد امش

 یبود با کماالت بود ول یمرد خوب دیشد وح شیاشک ها زشیباعث ر افتهیو برق و باران شدت 

هنوز به دختر  وشایبه در خورد اما حواس ن یابود تقه ریگ یگرید شیکه دلش پ یاو نه وقت یبرا

 بود  هنیآ رزده دغمبرک

ش را طر دخترکع یفرستاد و آن را باز کرد بو نییدرب را پا رهیدستگ یینمادندان شخندین با

اق رد اتوا شیبارویدختر ز وشایثمره عشقشان ن یمتفاوت بود نامزد شیامشب برا کردیحس م

 ز هرا ینگاهش خال وشاین دهیچهره رنگ پر دنیکه برگشت از د یرا بست و وقت یشد و در

ه ب ظیلغ یچه وضعش بود؟! قرار بود عروس باشد نه عروس مرده! با اخم گرید نیشد ا یحالت

رد ان سچشم به چشم ندیآن بش یرا کنار زد تا خودش بر رو یشیآرا زیسمتش رفت و لوازم م

 را گرفت و با همان اخم گفت: خبندانشیدوخت دستان  وشاین

  وشاین -

 ید گاها پوالحرف آروشا ر یمعن دیفهمیبه او انداخت حاال م ینگاه مینداد فقط ن یجواب چیه

 :گفت تیگذاشت و با جد وشایدستش را کنار صورت ن شودیم ایپدر دن نیتررحمیب

ن فرار مغم به بـ ـغل گرفتم  یو تجربه کردم دخترجون! منم مثل تو زانومنم مثل تو عشق ر -

 زادیآدم یگکجاش به زند نیمادرت نگاه کن ببمنو  یکارو نکن خوب به زندگ نیتو ا یکردم ول

رد م هیگم راحت باشه که بعد از مر المیحداقل بذار من خ رسهیبه ثمر نم یهر عشق برهیم

  یبش کاریب هیکه آخرش زن  یخونیهمه درس نم نیسرته ا المحکم با

 شیز زندگو کاسه چشمانش پر از اشک شد چرا پوالد انقدر ساده ا دیاز بغض لرز اشچانه

ز که است پس چه شد؟! با تیدر اولو شیبرا وشاین یکه خوشحال گفتی! مگر نمگذشت؟یم

 رد گاه کپوالد ن نیبه چهره خشمگ یاشک یو چشمان تیبا مظلوم کندیم یخودش را عمل میتصم

 یعنی! ؟یچ یعنی یدونیدم مش! بابا من عاشق ؟یکارو بکن نیا میبا زندگ یتونیبابا چطور م -

 نایز اه بعد اکبه منم فکر کن  کمیبدون اون مثل مرگمه  میزندگ یعنیبنده  النینفسم به نفس م

  ادیبه سرم م یچ
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نگ والد چپبه ساعد دست  وشاین شدیبلند شد تا برود حرفش هرگز دو تا نم شیخشم از جا با

 هق افتاد زد که به هق

 کامل حسرت یزندگ هی یخوایدارم م یبد طیشرا یلیخ دمیبابا تورو جون آروشا قسمت م-

 فرار نکردم؟!  نجایبخورم که چرا امشب از ا

اش را در صورت خفه دایفر گریاش را با دست ددست گرفت و چانه کیرا با  شیدست ها مچ

  دیکش وشاین

ورتت ص نیبه ا کمیسفره عقد!  یبرسه که خودم کشون کشون ببرمت پا یینذار کار به اونجا -

 بشنوم!  یزیچ خوامی! نمنییپا یایبا آتوسا م یرسیم

ا کرد تاق ربه او قصد رفتن از ا یو طوالن یعصب یاو را به عقب هل داد و بعد از نگاه یکم

ش با خود یابود فقط بر وشایبهتر خوده ن ندهیآو  یخوشبخت یفقط برا کردیکه حاال م یهرکار

 آور بود او عذاب یبرا شیهاهق و التماسهق یاالن صدا نکهیا

 یاهیس فروغیب فرستاد و بعد از باز کردن آن نگاه پر از حرصش در نگاه نییدرب را پا رهیدستگ

اش و بلند شده شیبه ته ر یبود و بس با غضب نگاه النیکه متعلق به م یگره خورد نگاه

 انه آمدخ نیبه ا به همراه آروشا وشایپسر از همان روز اول که ن نیانداخت ا اشدهیژول یموها

 دام پهن کرده بود از همان روز  شیبرا

  دیخشم غر با

 ! وشا؟ی! پشت در اتاق ن؟یکنیم یچه غلط نجایا -

 خورد و پوزخند زد  یتکان شیگلو بکیس

  میهم خورد یپا یعموجان نون و نمک کیاومدم واسه تبر -

 کتف پوالد زد  انیم یاچند ضربه یبیعج یرا در آغـ ـوش گرفت و با گرما او

  شونینیخوشبخت بب شاهللیا -

 نگاه کرد  شیعصب یاو جدا شد و باز به چشمها از

 نباشه  یبه دخترتون داشتم البته اگه مشکل کیعرض کوچ هیفقط  -
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 دانستیچون م دیتکان داد شا یبا همان نگاه پر از نفرت سر یول چرا دانستیهم نم خودش

پسر  نیره غمگپوزخند زد و به چه اریاختیب شودیرد و بدل نم انشانیم یحرف گرید نیپس از ا

 نگاه کرد 

ن دختر م یشماتو چ یحق ندار یحت نیبعد از ا گهیرو بگو چون د یبگ یخوایکه م یهر چ -

  شهیم یاگهیو اون همسر آدم د ینگاه کن

را  یگریب دقل یراحت نیظالم باشد و به ا تواندیانسان چقدر م کینگاهش کرد،  یدرماندگ با

 بشکند؟! 

 نگاه کرد  شیگذاشت و به ساعت مچ النیشانه م یرو یبا همان پوزخند دست پوالد

 ننیرو بب وشاین خوانیمفقط صحبتاتو کوتاه کن چون االن همه  -

 را باال فرستاد و ادامه داد  شیابرو یتا کی

 ! دیبه خصوص وح -

ه که ب گرفتیم یماتیتصم شهیبغضش را قورت داد و رفتن پوالد را تماشا کرد هم یسخت به

رد کفوت  رونیو نفسش را به ب دیبه صورتش کش یکالفه دست زدیم بیآس گرانیخودش و د

فت و رد در را گرس رهیدستگ امدیقلبش به درد مرا بشنود و  وشاین زیهق رهق یصدا توانستیم

ا ردستش  اوشیاشت نحال زارش که کم از او ند نیبا ا وشاین چارهیرا باز کرد ب آن یابعد از تقه

 دیاشدارد  النیبا م یگریکل دپوالد مش دیهقش را باال برد شاهق یصورتش گذاشت و صدا یرو

 اش نشست وشانه یرو یاسرش نبوده دست مردانه یباال یاست که پدر و مادر نیبه خاطر ا

 کرد  دایپ مشاحساس آرا یکم دیشا

  وشاین هیکاف-

 یشکبلند شد با همان چشمان ا شیشد و از جا شتریجوشش اشکش ب النیم یصدا دنیشن با

ا دستانش ر اریاختیفکر نکند؟! ب یزالل مشک یچشمها نیبه ا توانستیبود چطور م اشرهیخ

 ! چرا؟کرد؟یرکشان نمچرا پوالد د ختیاش و اشک رشانه یحلقه گردن او کرد و سر گذاشت رو

 که یوقت امدیگذاشت و کمرش را گرفت چطور به حرف م وشایفر شده ن یموها یرا رو دستش

  دیبـ ـوس یرا به آرام شیشانیخورد و پ یتکان شیگلو بکیخودش هم بغض کرده بود؟! س
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 شد و دستش را کنار صورتش گذاشت  اشرهیخ یندزهرخ با

 ت باش منفقط خواستم بگم بعد از من مراقب خود ،یزیاشک بر شتریتا ب نجایا ومدمین -

 ،یقش بشکن عاش یسع وشاین کنهیمحافظت م یکه بهش دادم، به خوب یاز امانت دیمطمئنم وح

 من به درک! 

 و عاجزانه زمزمه کرد  یسخت به

  النیم -

 یوگرنه تو یا بدجرو تو دلت  دیکن وح یتره! فقط سعمهم یزیتو از هر چ یزندگ سیه-

 ن من روسخته عاشق تو نشد اد،یاونم از تو خوشش م شکیب نیخوریبه مشکل برم تونیزندگ

ز هم اکه ما رو  دونهیم یزیچ هی! عمو پوالد حتما یاریفراموش شده به حساب ب دیاز امشب با

نظر عمو  تونهیخان نمسهراب یکه حت یوقت میقبول کن دیرو همه با یزندگن ی! اکنهیجدا م

 پوالد رو عوض کنه

  یآبج-

ا دو ر و مظلومش آن گنیکه با چشمان غم یینایرا متعجب کرد آرم شانیهردو نایآرم یصدا

 زانو زد  شیروبا همان زهرخند روبه النیم کردینگاه م

  وشا؟یدنبال ن یاومد -

 به چشمانش زل زد  یحلقه کرد و با ناراحت النیستش را دور گردن مد یمهربان با

 یول ن،یکن یهم عروس با وشاین یتو و آبج ذارهیاون نم گنیبده همه م یلیبابا خ دونمیمن م -

  کنمیم یجونم نگران نباش من بابامو راضداداش

 چقدر معصوم بود خواهرکش  نا،یآرم یموها یرو دیکش یدست انیگر یوشاین

**** 

برقصد  ییبا خوش رو کردیم یسع یدوخت که به سخت وشایداد و نگاهش را به ن هیتک وارید به

 شیکه مدام به ساعت مچ یدیو وح کشدیبفهمد که چقدر عذاب م توانستیفاصله هم م نیاز ا

 یحوصلگیمراسم مسخره بود با ب نیانگار منتظر هر چه زودتر تمام شدن ا کرد،ینگاه م

قهقه  یصدا شودیاز همه خوشحال م شتریامشب او بود که ب ابد،یرا ب والدسرگرداند تا پ
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انقدر  دیخواهرش بود با یامشب که نامزد دیبود را شن ستادهیو صابر ا یسرخوشش را که کنار عل

 یوشایو با ن شودیوشحال مروز خ نیکه چقدر در ا کردیم یزیبرنامه ر یباشد؟! از بچگ نیغمگ

آرشام هم  ستادیو به سمت آرشام رفت کنارش ا دیکش یاما آه کنندیم یشاد یحساب زشیعز

ها  نیاز ا شتریب وشاین اقتیل یاست ول یپسر خوب النیپوالد نداشت به نظر او هم م یکم از خوش

 بود 

  دیگونه خواهرکش را کش قیعم یلبخند با

 وسط؟!  یریمن! چرا با آتوسا نم یآروشا کوچولو -

 جوابش را داد  یحوصلگیب با

 کجاست  تسیکه معلوم ن النمیم ست،یاصال خوشحال ن وشای! نگاه کن نایگیم ییزایچ هی -

 گفت: تریجد یرا دور شانه آروشا حلقه کرد و با لحن دستش

  ییوشایتو ن کنهیندونه فکر م یاخماتو باز کن، هرک گهیبسه د -

 مهربان به سردار نگاه کرد و ادامه داد  ینگاه با

 ! ن؟یدیمارو ند رادیداش ه نیسردارخان ا -

 گفت: زدیکه خنده در آن موج م یکرد و به سمتش قدم برداشت، با لحن نگاهش

 اماده! دبرادر  یکارا رو انجام بده، ناسالمت هیرفت طبقه باال بق -

 آرام به کتف آروشا زد  یاضربه آرشام

  رادیانقدر پکر نباش! من برم کمک ه -

؟! چه النی! مکشد؟یها چه م نیبعد از ا وشایتکان داد و با رفتن او باز به فکر فرو رفت ن یسر

را که  ق سردارنگاه مشتا شدیچرا پوالد با آدم و عالم لج بود؟! انقدر در فکر غرق بود و متوجه نم

 یهاید پرکمرنگش مانن شیرنگ و آرا یلباس کوتاه آب نیبود با ا شیبه دنبال چشمان نقراب

 اش برود جا قربان صدقه نیداشت که هم لیآسمان شده و او چقدر تما

 را صاف کرد  شیصدا

 آروشا خانم؟ -

 خدا را شکر که آروشا را وادار به ازدواج نکرده بودند!  دینشن یجواب
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  خورد و به چهره خندان سردار نگاه کرد یچشمانش زد که با بهت تکان یجلو یبشکن

 ها ؟! -

 باال انداخت  یاانداخت و شانه یرا نگاه اطرافش

 ! خوشگله! یفقط امشب خوشگلتر از خوشگل شد یچیه -

 ینیریساس شمانده بود چرا به همراه تعجب اح رهیچشمانش خ طنتیبه ش یزدگبا بهت آروشا

ود و بد نباکه  یتالبته تا وق کردیم دایپ الیکه موقع حرف زدن با دان یکرده بود؟! حس دایهم پ

 شیگلو یوراش دستش را کار را با او کرد؟! اجبار سوءاستفاده کردن از اعتماد خانواده نیچرا ا

 که کرد  یگذاشت بغض کرده بود از ضعفش از حماقت

  دیکشیفس من ینگار که به سخترنگ از صورت آروشا رفت؟! ا کبارهیسردار نگران شد چرا  نگاه

  دیپرس یرا گرفت و با نگران شیهاشانه یآرام به

 آرو تو تو حالت خوبه؟!  -

 ایرد ت دامشکال یکه به اندازه کاف ییچه؟! تمنا دیفهمیم یچنگ زد اگر کس شیبه گلو شتریب

 سهراب!  یحت ای شیاست از نادان مانیکه اندازه تمام عمرش پش یپوالد

وشا شکل آرمکشاند حاضر بود قسم بخورد که  هایکرد و او را به سمت صندل یظیاخم غل سردار

 ندیبش یصندل یبود وادارش کرد که بر رو الیکه نامش دان یخودش است در آن زمان یکارها

ده ش یگذاشت عصب یبرجا شیچشمها ریز یافتاد و دو قطره اشکش رود نییکه سر دخترک پا

ست ا الیانحاال اعتراف کند که او در واقع د نیهم خواستیدلش م شختنیراشک  دنیبود از د

ن کند آ یباز یدختر یحق نداشته با زندگ داندیکه م دیو آمده تا اشتباهاتش را جبران کند بگو

ول قادرش مپدر تو است اما او به  نیکه پدر من دشمن خون دیهم دختر خانواده بزرگمهر بگو

 زیم یورد از تا آرامتر شو دیکش یقیرا در وقت خودش انجام دهد نفس عم یداده بود که هر کار

 صورت آروشا گرفت یآب را برداشت و جلو وانیل شیکنار پا

  یشیآروم م-

کرد در  یرا گرفت آهسته تشکر وانیباال آورد و ل یگرفته و پکر بود آروشا نگاهش را کم لحنش

 نیاو را سرگرم کند، تنها شعارش ا کردیم یسعاو بود،  یبرا یچند وقت سردار دوست خوب نیا
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در  آبدو رو از  الیحاال بساز البته اگر مانند دان نیرا از هم ندهیبود که به زمان حال فکر کن و آ

 نیا وارهیدر اصل مانند د یبه ظاهر خوب و گرم بود ول شیدوخت زندگ نینگاهش را به زم دیاین

را به آن زد لعنت به او که  اشهیکنارش نشست و تک یصندل یسرد بود سردار بر رو وانیل

 دخترک زهر کرده است، لعنت به او  نیا یرا برا یزندگ

  دیآرام پرس یلحن با

 ؟ هیمشکل چ -

 گار کهشده است؟! ان رشیگ بانیگر یترس کردیبه او انداخت چرا حس م ینگاه مین آروشا

 مهم بود  شیبرا ال،یبه دان شیجایاعتماد ب دنیواکنش سردار هم بعد از فهم

 شد  رهیخ سردار نشست و با دقت به چشمان لرزان آروشا یابروها انیکمرنگ از تعجب م یاخم

 نداشت؟!  یسؤالم جواب -

 در پنهان کردنش داشت گفت: یکه سع یبه سمتش برگشت و با بغض کامال

 نیبهتر ه از اعتماد؟! شدداغون کنه تویبعد کل زندگ یخوب بودن کنه ول یادعا ادیب یکیشده  -

 ردم زودک یرگ! بهم بگو ! سردار من اشتباه بز؟یش مونیبعد پش یسوءاستفاده کن تیافراد زندگ

 رافک نیا ا حجمکنم ب کاریچ دونمیکردم نم دیرو هم ناام هیشدم و بق دیگرفتم زودم ناام میتصم

  ستینطور  نیاما ا میگردیمبر مونیقبل یبه زندگ میما به ظاهر دار همه شمیم وونهیدارم د

***** 

ن ن رابطشاشد یخوشحال از بازساز یکتفش زد با لحن انیم یاچند ضربه یاحالت مردانه با

 گفت:

 میزندگ یوشک کردن به تو و تمنا ت دمیفهم قتوی! خوشحالم که حققیخوشحالم رف یلیخ -

 اشتباهم بود نیبدتر

 را فشرد  شیبازو ییاز پوالد جدا شد و با خوشرو اتابک

 یم ولست داشته باشتمنا رو دو تونستمیپوالد من م یکه االن متوجه اشتباهت شد نهیمهم ا -

 س تازه یریرو هروقت از آب بگ یشدن به اونو نداشتم به هرحال ماه کیحق نزد

 !  رهیمیم یریرو هروقت از آب بگ یماه گفتیم میداشت یاضیر ریدب هیاهم اهم -
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که  بود او گریزبانشان او بود د نیریا به سمتش نگاه کردند دخترک شآروش یصدا دنیشن با

  داشتیقلب آنها را تپنده نگه م نشیریش یبا رفتارها شهیهم

ه برد او پنا به یشاو را به آغـ ـوش خود فرا خواند و آروشا با سرخو شیبا باز کردن دستها اتابک

  ظ کردکرده بود، اتابک هم هشت سال او را حف یپدر شیاگر پوالد تا االن هشت سال برا

 نیه بهترچطور توانست ب کردیاما خوشحال به آن دو نگاه م مانیپش دیشا یبا نگاه پوالد

 وروح  کوچک چند سال همه را عذاب داد؟! از یدوستش، اتابک شک کند؟! چطور به خاطر شک

 فاصله گرفت؟!  شیروان واقع

 فت:گبه بغض نشسته بود  یکه از دلتنگ ییوشا و با صداآر یموها یرو دیدست کش اتابک

 ! ؟یخوشحال بود یدیچند وقت منو ند نیمن! ا زیدختر عز -

 شد  اشرهیبراق از اشک خ یو با نگاه دیخند

 بدون اتابک خر است!  ی! اصال زندگایزنیم ییعمو حرفا -

که  ثابت کند خواستیکرد امشب م تیو پوالد، اتابک را به داخل عمارت هدا دندیسه خند هر

 خودش و انیاش با اتابک بازگشت، عشق مساله نیچند یمانند قبل شده است دوست زیهمه چ

 لیبازگشت! حاال دال شیاصل تیدخترک سرکشش آروشا هم به شخص یتمنا بازگشت و حت

  دنیدوباره نفس کش یاکرده بود بر دایپ یمنطق

و با  کرد ادیپ یاحساس بهتر داشتندیقدم برم گریکدیکنار  که یپوالد و اتابک دنیبا د تمنا

 محکم به سمتشان رفت  ییقدمها

  میمنتظرت بود یاتابک همگ یاومدخوش یلیسالم، خ-

 تکان داد  یاز قدر دان یسر

 نمش؟یبیعروس خانم ما نم نیمتشکر کجاست ا -

ها قدم برداشت بازهم دلش آتش گرفت به کم از آنها فاصله گرفت و به سمت کاناپهکم آروشا

 ! امد؟یمچه به سر او  النیم چارهی! بزد؟یمراسم را بهم م نیا یکس شدیحال خواهرش چه م

 نیابه  دیاد که بچند سالش بو وشایکم کنار نادر نشست و باز به فکر فرو رفت مگر ن یافاصله با

 سالش شده بود!  ۱۹! تازه کرد؟یواج مازد یزود
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که  ییتمنا انداختیتمنا م ادیحالت تفکرش او را  یاز گوشه چشم دخترک را نگاه کرد حت نادر

 بود ن ندشانیآ نیاالن ا کردیاو را کنترل م شتریب یاش کلک زد اگر کمبه خودش و خانواده

***** 

 ! ؟یکنیم کاریچ دیوح-

 گذاشت و با استرس گفت: شینیب یرا رو انگشتش

 هوم؟ ایباهات ندارم فقط همراهم ب ی! کارسیه -

ت و نشس شیابروها انیم یفی! اخم ظرشان؟یچه بود؟! آن هم در شب نامزد شیکارها نیا یمعن

 بودند اشاره کرد  ستادهیکه در آن ا ییبه پشت راهرو

 تظر ما هستن! اون همه آدم به عالوه عاقد من -

 مچ دستش را گرفت  یکالفگ با

 ایس دنبالم ببارو به حرفم گوش کن! به نفع همه هی نیخدا ا یمحض رضا -

 یاحمقانهار اک نیچن توانستیو او را به باغ پشت عمارت برد نم دیرا دنبال خودش کش وشاین باز

 ور شود تکرا اجازه دهد که اتفاقات گذشته باز هم توانستیانجام دهد نم وشایدر حق خودش و ن

 شوند  دهیکش یرانیدوباره به و ییهایزندگ

 من پاشنه بلنده!  یآرومتر برو کفشا-

 رد کباغ پارک شده بود اشاره  یکیخودش که در تار نیبه ماش وشایاعتراض ن دنیشن با

-  

 ایپس زود ب میینجایبفهمه منو تو ا یکس دی! نباکهیاونجاس، نزد نیبب-

 یجو کی مشترکشان انقدر بداخالق باشد هرگز آبشان در یدر طول زندگ خواستیم دیوح اگر

ا ه بود بکرد وانهیاالن او را د نیرا در آورد و در دستش گرفت از هم شیبا حرص کفشها رفتینم

ت؟! ر داشنود با او چکا قهیرساند و سوار شد در دق دیوح نیخودش را به ماش عیسر یقدمها

ز قبل غ که افقط از در با وشایپشت سر هم ن یعجله روشن کرد و در پاسخ سؤالها بارا  نیماش

 نیخرآدهد  همه را نجات یزندگ توانستیبود که م یفرصت نیبرد آخر رونیرا ب نیباز بود ماش

 فرصت! 
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*** 

  دیپرس یو با نگران دیپوست لـ ـبش را جو بانوگل

  هردوشون خاموشه؟! لیکجا رفتن که موبا یعنی -

 وشایکه ن داشت یلیچه دل خوردینگاه پر استرسش را به پوالد دوخت که خون خونش را م تنما

 د؟! بزند؟! کجا رفته بودن بشانیبود از عمارت غ دهیکه عاقد رس یآن هم وقت دیو وح

 رد کد و زمزمه کر میبود خودش را پشت آتوسا قا دهیپوالد ترس نیخشمگ که از چهره نایآرم

 شده؟!  یچ یآبج -

 جوابش را داد  یو به آرام یهم با ناراحت او

 رفتن  نجایاز ا دیو وح وشاین زم،یعز یچیه -

 دو هنوز ها رفته بودند اما آنهمه مهمان خوردیبود که در ذهن همه چرخ م ی! کجا؟! سؤالچرا؟

  دیکوب نیرا به زم شیبرنگشتند سهراب و با خشم عصا

  میچشم همه رسوا شد شیواسمون نموند! پ ییامشب آبرو -

 این طورستاخ؟! گ دیآن وح تیبود صالح نیتر شد اپوالد تنگ یهاحرف سهراب مشت نیا با

 را یدنامز نیبود که برگردند خودش ا یاز دخترش محافظت کند؟! فقط کاف یعمر خواستیم

 ترس گفت: یو با کم ستادیپوالد ا یروآروشا روبه زدیبهم م

 !  دنیجواب نم رمیگیباهاشون تماس م یبابا هرچ -

ند کرها  االن است که برادرش تمام خشمش را دانستیپوران پر از ترس و استرس شد، م وجود

 انگارش امان از دست پسر سهل

***** 

؟! با رده بودال آواو را به شم دیشد و به اطراف نگاه کرد شمال؟! چرا وح ادهیپ نیخشم از ماش با

 او را به بند سؤال گرفت پر از حرص گفت: د،یشدن وح ادهیپ

وف ا! م؟یون داشتبشه؟! چرا امشب که اون همه مهم یکه چ نجایا یهمه راه آورد نیمنو ا -

 شدن!  یاز دستمون شاک یلیخ هیخدا! حتما بابا و بق

  دیکش یقیفرو برد و نفس عم بشیدستانش را در ج یخونسرد با
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 خواستمیرو م ینامزد نین امدوما نه  چسبهیم زیتم یهوا نیبکش تو ا قیاول دوتا نفس عم -

وباره د فتهیب ابیتا آبا از آس میبود که چند وقت ازشون دور بمون نیراه هم نینه تو! بهتر

  میخوریتا اون موقع قانع شدن که ما به درد هم نم ششون،یپ میگردیبرم

 خواستیپسر؟! م نیا گفتیم یفیچه اراج کردیتر مرا مبهوت وشاین گفتیکه م یاهر کلمه با

 تسیعلوم نممادرش تمنا که  چارهیب کار را نداشت! نیاش دور کند؟! حق ااز خانواده یاو را مدت

ر دو  شدیم نیپوالد؟! او مرد غصه خوردن نبود فقط خشمگ ایتا االن چقدر غصه خورده است 

 ند نگاهکبا آنها  یکار نیارد چنامکان ند رفتیبه خواب م شیعصب یهاگرنیاز درد م خرآ

 زد  یدوخت و پوزخند مبهوت دیوح یلرزانش را به چشمها

ه عمه بلحظه  هینم مثل تو دل اونا رو بشک تونمی! من نم؟یدونیم یکیتو منو با خودت  دیوح -

 ! اونا نگرانتن رادیکمند و ه ایداره  یچه حال نیپوران فکر کن بب

حرف  ینیمگخش ینفرت شد که نصفشان فقط تظاهر بود تظاهر! با صدا ادیز یهایمهربان نیا از

 را قطع کرد  وشاین

تو  یکل عمرمو پا خوامیمنفقط  سیمن مهم ن ی! براسهیخب تو الهه! قد لهیبس کن بابا! خ -

 دیبا ی! هر کار کن؟یریتا تهران م یچجور ادهیپ یبفرما! پا یبرگرد یخوایخراب کنم! م

 خودم!  شیپ یبرگرد

 چارهیبان! خانوادش چارهی! بشد؟یم دیوح یحرفها عیمط دیچنگ زد با وشاین یتلخ به گلو یبغض

 ! د؟یپاشیم شیزندگ یتابلو یرا رو یرنگ خوش یبود بخت و اقبالش پس خدا ک نیخودش که ا

 چشمش تکان خورد  یجلو زانهیدآمیتهد دیوح انگشت

نفر  هیتو عاشق  دونمیمن م یاگهیخودمونه! نه کس د یفقط برا کنمیکه من االن م یهرکار -

اسه وهم  نای! همه ایشیم یاقتیتو عاشق آدم با ل دونمیم ی! ولهیاون ک دونمینم یحت یسوم

 و منم برم دنبال آرزوهام  دیکه شما دوتا بهم برس نهیا

 اشاره کرد  شانیکنار یالیو به

  گهیشخص د هیخدمتکار داره و  میستینترس تنها ن میمونیم نجایفعال ا -

  امدیمناز دستش بر  یگریکردن کار د دییتکان داد جز تأ یدوخت و سر نیرا به زم نگاهش
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نجا آمختلف  اهانیاز گ یخاص یشد بو الیوارد باغ نسبتا کوچک و سرسبز و دیسر وح پشت

 شدیم دهیاما باز ذهنش کش کردیبهتر م یکم دیمرطوبش حالش را شا یو هوا شدیاحساس م

 سمت آن عمارت و افرادش 

نوز هشد  کیتار مهین یپشت سرش وارد فضا وشایباز کرد و ن یدرب ساختمان را به آرام دیوح

 و طلبکارانه گفت: دیکش یاست آه یکار نیکه مجبور به چن شدیباورش نم

 ست تو ! داز  دیوح یکنم؟! وا کاری! االن چارمیدست لباس ب هی یگفتیحداقل م -

 پاسخ داد  یخوابالود یو با تن صدا دیکاناپه سه نفره دراز کش یرو بر

 دهیاتاقتو نشون م ادیهست االن رعنا م یدادم تو اتاقت همه چ بشویترت -

  دیآشپزخانه شن ییرا از روشنا یرزنیپ یصدا

  دیآقا وح امیاالن م -

! چه؟ هیپس بق! ماند؟یم نجای! چند مدت اداد؟یعادت م طیشرا نیخودش را با ا چطور

 دید را یرفت که زن قد کوتاه به آشپزخانه رمقیب یآشفته و قدمها یااش؟! با چهرهخانواده

 ددش بوهم در فکر مشکالت خو دینشد شا وشایمشغول قهوه درست کردن بود و متوجه حضور ن

 کرد  یاسرفه تک

 سالم  -

 هول کرد و به سمت دختر برگشت  یکم

 اتاقتو نشون بدم  میترم بردخ ایاومدم؟! ب رینده دجون شرمعه سالم خانم -

 زد به چهره مهربان زن و گفت: یکمرنگ لبخند

 شهست ببرم برا یزیشام نخورده اگر چ دیفقط وح ستمیخسته ن ادینه من ز نیآروم باش -

 کشاند  رونیسردش را گرفت و او را به ب دست

 با من  دیشما استراحت کن شام آقا وح -

تمنا باشد  یبرا یخوب نیگزیجا تواندیها باال رفت معلوم بود که مکرد و پشت سرش از پله تشکر

 شد،یتن او هراسان م یکوچک بر رو یمادرش که از خراش چارهیکم! ب یمدت یالبته فقط برا
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از او بگذراند؟پوالد چه؟! نکند از او متنفر شود؟! آن  یخبریروزها را با ب خواستیحاال چطور م

 بود!  یانهیکه ک یپوالدهم 

 باز کرد و خودش کنار رفت  وشاین یرا به رو یدر اتاق رعنا

 صدام کن یداشت ازین یدخترم هر چ یاومدخوش -

فت رجلوتر  یتکان داد و وارد اتاق شد بعد از رفتن رعنا درب اتاق را بست و کم یسر

 فکر و نشست که دوباره یصندل یبر رو دیبخشیرنگ به او احساس آرامش م یآب ونیدکوراس

اش خارج از حنجره قیعم یکه آه دیکش یصندل یهادسته یسراغش آمد دستش را رو الیخ

این اش کهم از دستش ناراحت شود؟!  النیبود؟! نکند که م رستد کردیکه م یکار یعنیشد 

مد د و به سمت کشهرگز! بلند  شودیراه نمهرگز روبه شینباشد وگرنه بعد از آن زندگ طور

اش زهها انداکه لباس آمدیبه داخل انداخت به نظر م یرفت دو درش را باز کرد و نگاه یچوب

 گرید نیا ستادیا نهیآ یروو روبه دیپوش یدیسف نیج اربه همراه شلو یرنگ یآب راهنیهستند پ

 نیاعنت به را پاک کرد ل مسخره صورتش شیبرداشت و با حرص آرا یبود؟! دستمال یاچه چهره

د ت دهمراسما نیرا کم داشت که به اجبار پوالد تن به ا نیسرد و گزنده فقط هم یروزها

دت کند عا انجیرفت کاش حداقل به ا رونیب قاز اتا یرا به زحمت باز کرد و با کالفگ شیموها

 کاش! 

**** 

 بود دیحو یگفت و گو شدیتر مواضح امدیم نییکه از طبقه پا ییو صدا رفتیم ترنییها پاپله از

 هست! نجایهم ا یگریشخص د کیگفت  دیآمد! وح ادشی! ؟یاما چه کس گرید یو با شخص

 روایدا گوشش را به دص دنیبهتر شن یبرا ستادیا واریگرفت و پشت د یاش رنگ کنجکاوچهره

 چسباند 

 زنهیله مو لهتخون  ختنیر یاالنم پوالد برا نیکه هم دونمی! مدمیدارم بهت اخطار م دیوح-

با  خوامیخودش بگو نم شیببر پ ری! تا بدتر نشده دست دخترشو بگشناسمشیمن م یعمر

 دخترت ازدواج کنم والسالم! 
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ازدواج  وشاینو ن! کل اون عمارت دست به دست هم دادن مگم؟یم یمن چ یکنیشما دقت م-

 شنیمن یرقمه راض چی! ههیقض نیپوالد که تو گوش دختر خودشم زد به خاطر ا ییدا میکن

 نیواج و اازد نه تمیمن دنبال کسب موفق یمنو مجبور کرد در ثان هیمامانم که با هزار قسم و آ

 خزعبالت 

  زدیخنده در لحن مرد موج م حاال

اما  زه،یچ نیرات مهمترببه هدفت  دنیو رس تیموفق دونمیم شناسم،یمن خودم پسرمو م -

 که درکش کنه  یبه همدم داره کس ازیهست که آدم ن یزندگ یتو یزمان هیپسرم 

 نفر نیلردم اوک دایپ یحس نیاگر چن فتادهیمن اتفاق ن یاون زمان هنوز برا یبابا ول فهممیم-

 نیا ا در آخرام نیشما و مامان هم ازدواج کرد فتهیاتفاق نم وقتچیکه ه یفهمیکه م ییشما

  با اون پژمان لع یدید ییوفایکه از طرف مامان ب یشما بود

 شد و لحن آرام مرد  دهینفسش را شن یعصب دنیپوف کش یصدا

-  

 دیتو با نکهیمام شده بود و اما ت یزندگ یمادرتو پابند خودم کنم ول تونستمیآروم پسر من م-

 که بزرگترا واست انتخاب کردن!  یامهینه اون ن یگمشدت باش مهیدنبال ن

 نیس امتفکر به خودش گرفت پ یاچهره وشایبر قرار شد و ن انشانیم یآرامش بخش سکوت

را  او وقتچیبود عادل جالب است، ه دهیاست قبال نامش را شن دیپدر وح نجاست،یکه ا یمرد

کرد  یاهتک سرف کردیم یو خودش را معرف رفتیم دیبود اما حاال وقت فکر کردن نبود، با دهیند

 یسح چیه دیآرام وارد سالن شد همزمان دو جفت چشم به سمتش نگاه کردند وح یو با قدمها

 گفت: یبلند شد و به گرم شیعادل از جا ینداشت ول

 ما؟! شاهدخت پوالد خان! احوال شنجاستیا یک نیبه به سالم! بب -

 گفت: زیتشکرآم وشایطور چشمان مهربانش ن نیو هم یامانهیلحن صم چه

 ن؟یخوب هستممنون خوبم، شما  -

 تکان داد  یسر

  میشکر خدا، ما هم خوب -
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 گفت: دیکشیم ازهیکه خم ینشسته بود و در حال دیوح

  یکه منتظرش بود وشاین نمیپدرم عادل بابا ا وشا،ین -

 ! یرتپد هیخوشحالم باهات آشنا شدم، تو چقدر شب یلیدخترجان خ نیبفرما بش-

 و با فاصله کنارش نشست  دیخند یکم

 ! کنهیخوشبختم ژن کار خودش رو ممنم  -

 ! ؟یبخون یرشته پزشک یخواینکنه شما هم م-

 خوشبختانه بله  ایمتأسفانه -

**** 

  دیکش ادیو فر دیکوب زیم یکف دست بر رو با

و  حیحدو نفرو ص نیا فقط دیریبگ دیخوایهر چقدر پول م ن،یبکن خوادیکه دلتون م یهر غلط -

 ! نیکن داشونیسالم برام پ

 تکان داد  یبا تأسف سر پژمان

 خوامیان من معذرت مپوالدجان آروم باش ! جناب سرو -

 گفت: یجد ییو با صدا دیدر هم کش یاخم مرد

در  و میدیم انجام ادیبکه از دست ما بر  یهرکار نییپا اریصداتو ب ستین لهیطو نجایآقا ا نیبب -

  میریگیاسرع وقت با شما تماس م

  کردیو زمزمه م دادیرا تکان م شیپا تیبا خشم و عصبان پوالد

  یز کجا خوردا ینفهم ارمیسرت م ییبال دیفقط دستم بهتون نرسه وح -

 یکار نیمظلومش چن یوشایاست؟! اما مگر ن دهینقشه فرارشان را کش دیکجا معلوم که وح از

 یباشد راست انیعشقش در م یاگر پا یحت شکندیبکند؟! او هرگز دل پدرش را نم توانستیم

بود،  دیتر وحبانزاکت النیم دینشده است شا شیدایبود پ یکه نامزد شبیکجا است؟! از د النیم

 یپوالد احترام گذاشت ول میو با او فرار کند، اما او به تصم ردیرا بگ وشایتوانست دست نیاو هم م

 نجایاست هرگز ا وشاین یبرا یهمسر خوب النیدرصد هم فکر کند م کیکه  شودیبر آن نم لیدل
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طرف و آن  نیمرغ سرکنده ا یبود و در آن عمارت تمنا که مانند ریپوالد که سخت ذهنش درگ

  ختیریو اشک م رفتیطرف م

 شد  اشرهیخ یپر از نگران یبا نگاه الیسه

 انشاهلل  شهیم داشونیانقدر حرص نخور، پ نیتمنا مادر، بش -

 را باال برد  شیبغض صدا با

بودن  ! درسته نامزد؟ییببرتش جا خبریب هریدست دخترمو بگ دیداره وح یجان چه معنمامان -

 ! ستیبازم قانع کننده ن یول

 به آتوسا زد و در گوشش زمزمه کرد  یسکندر آروشا

 شونهیه عزا مبشه بابا عمه پوران رو  داشونیم پ! مطمئنم؟یکن کاریخدا به داد برسه! بابا رو چ -

 رو که اهلل و اعلم وشاین

 و غر زد  دیدر هم کش یاخم آتوسا

خونه  شه داریباالناس  یآرم شیپ میبر ایب میرا ندارکا نیبه ا یعه خدا نکنه! اصال ما فعال کار -

 رو بذاره رو سرش

 میباش بر-

 وشاینسر  ییالبکرده بود؟! اگر  دیوح تیدر ترب یرا فشرد چه اشتباه اشقهیبا حرص شق پوران

ون خ ختنیر یاالن برا نی! مطمئن بود که برادرش از همداد؟یبه پوالد م یچه جواب امدیم

ز شدن درب با یآن دو را نجات دهد صدا توانستیاست فقط معجزه م دهیها کشپسرش نقشه

به  یبانو عصبانسالن افتاد گل نیبه زم النیقامت م هیرا شکاند و سا انشانیعمارت سکوت م

 سمتش رفت و با خشم گفت:

شم  یهام عصبوهاز دست ن دیبا شهیخاموش بود؟! من هم لتی! چرا موبا؟یکجا بود گهیتو د -

 شه؟؟ینم یطور نیا

 یگو چشمها آن دو نیحرفش را قطع کرد ا یبا جاخوردگ النیم روحیب یچشم ها دنید با

 ز کجا آمد؟! ا گرید یسرد نینبودند! آن احساس کجا رفت؟! ا یقبل اهیس

**** 
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در  یر ناگهانخواهرش گم شده بود آن هم به طو کردیرا درک م شیبود نگران اشرهیدور خ از

 دیو وح وشایدنبال ن هامارستانیهم که اوضاع خانوادشان آرشام و برسام در ب نیا شیشب نامزد

 سوختیمدلش به حال آروشا  گردندیکجاها م داندیبودند و پوالد و پژمان هم که خدا م

 ه سمت تاب دو نفره رفت آرام ب یاش خارج شد و با قدمهااز حنجره یآه اریاختیب

 از وشای! نافتاد؟یم یتا اشکش پاک شود از االن به بعد چه اتفاق دیچشمش کش ریز یدست آروشا

 گرید شد ادیکه پ یوقت خوردی! حالش خوب است؟! قسم مکند؟یشب گذشته تا االن چکار م

ا ه بود تکرد فرار نایاز دست آرم یهرگز با او بحث نکند انقدر حالش گرفته بود که از در پشت

جب م تعه ادیآن شخص ز دنیکند با تکان خوردن آرام تاب سرش را برگرداند با د لوتخ یکم

 شده بود  یمیصم یلیچند وقت با سردار خ نینکرد به هر حال در ا

 گفت: ینگاهش کرد و به آرام مهربانانه

 نگران نباش هرجا هستن حالشون خوبه -

 دوخت  شیپا ریناراحتش را به چمن ز چشمان

! ستینجور آروم بشو  چیه گهیبشه د یعصبان یاون وقت کنهیم کاریبابا چ دونمیخداکنه نم -

 وشایرد ندبه  دیوح نیا میاز بس گفت میخودشه! منو آتوسا خودمونو کشت ریخدا همش تقص یوا

  خورهینم

 گوشیازود بب نیریش شیدختر برا نیا یدر هر حالت رفتارها دیآروشا خند یناگهان تیعصبان به

مانند  که آروشا هم کردیفکر م نهایقبل از ا گرانینگران د شهیحال مهربان و هم نیدر ع یول

ل ه در دک دیفهم دیمرا فه شیزندگ یاست اما رفته رفته ماجراها ارزشیدختر ب کیدوستانش 

 وروح  رساند به بیاما باز هم زخم زد آس دیفهم گذردیچه م الیخیبه ظاهر ب یوشاآن آر

 خوردیش بهم محالش از خود افتادیکارش م ادیهر چه بود هر وقت که  ای ینادان یروانش از رو

ما ا کرد ان کار راست اما خودش هم هما دهید یمحبتیاز پوالد ب یآروشا به اندازه کاف دانستیم

 یقبل الیدان گریکه د کردیهم به خودش و هم به آروشا ثابت م دیجبران با یبود برا مدهحاال آ

 پسر نامش سردار است سردار !  نیا ستین
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دل  وکه دلش درد  یآروشا گوش سپرد مانند کودک یباز به صحبت ها دیافکار دست کش از

  کردیم فیتعر یخاص جانیبا ه خواستیکردن م

سر  که ییهاچه بال یدیدیم و یبود دی! بامیباهم لج بود یلیمنو بابا خ یایتو ب نکهیقبل از ا -

 تا من! ده گفتیتا بابا مده شدیم یزیچ ی! اگه بحثمیاوردیهم نم

 شد  رهیزد و به چشمان مشتاق سردار خ یزهرخند

وده ببابا به خاطر دوست داشتنم  یعواهاتمام تشر و د دمیاما انقدر خنگ بودم که نفهم -

 کشمیم خجالت غلط انجام دادم انقدر که االنم یکارا یلیسردار من خ میکردیهردومون انکار م

 مشکله برام  یلیبابا و مامانم نگاه کنم خ یتو چشما

ت دش اسکه حلقه زد در چشمان آروشا فقط از جانب خو یاشک نیسردار رنگ غم گرفت ا نگاه

هرخند مان زهبود آروشا با  رشیگ بانیگر شهیدختر را شکاند انگار عذاب وجدان هم نیکه دل ا

 تکان داد  یسر

 ! چکسیه گمیم یمن چ فهمهینم چکسیه -

 ینگاه دستش نشست که تعجب کرد یبلند شود ناگهان دست سردار رو شیاز جا نکهیاز ا قبل

 ! ست؟یچکارش  نیخوددار بود! پس ا شهیبه دست پسر و بعد به چشمانش انداخت سردار که هم

 مهربان به خودش گرفت  یانشست که پسر چهره شیسرجا یبه آرام دوباره

م آشنا مه ایباشه  بهیاون فرد غر کنهینم ینفر رو داره که درکش کنه فرق هی ایتو دن یهر آدم -

 دمیمهت قول ! بیدیکه ناام یدرست وقت ،یکنیم دایاونو پ یروز هی ،ییجا هیکه بالخره  نهیا

 یکرده اشتبا که یستینره تو تنها ن ادتی! هرگز  یریگیرو پس م یکه االن زد یکه اونروز حرف

 فرق داره آروشا  شونیمونیفقط نوع پش ادهیز مونیپش یآدما یمونیو االن پش

شا خبر آرو یهاکه انگار از تمام کار زدیحرف م یجور کردیهم با تعجب به سردار نگاه م هنوز

 نینگار احس آشنا بود ا کیانگار که  خواندیم شیرا در چشم ها بیحس عج کیدارد! چرا؟! 

 است  دهید ییبودند و اصلش را جا یچشمها تقلب

ود؟! ب یک یصدا گرید نیخوردند ا ینتکا شانیشد هردو دهیکه از عمارت شن یادیبا فر ناگهان

 نا آشنا است  یلیخ ادشیبود فر یهرکس
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 چه خبره!  مینیبب میسردار بلند شو بر-

 نعره  به هیو شب شدیتر مواضح ادیفر یصدا هیهرثان دندیبه سمت عمارت دو مهیسراس شانیهردو

 نیاالد؟! کجاس پو! پس رون؟یب برهی! شماها حواستون نبوده که داره دخترتونو م؟یچ یعنی-

سر  مو از هی! یبه حال پسرت بکن یفکر هیدخترش بود؟! عمه پوران بهتره  ندهینگران آ یطور

 ! کنمینابود م دویکم شه وح وشاین

دم جز آ نیاز ا کردندیرا باور نم دندیدیکه م یزیشدند چ ییرایو بعد سردار وارد پذ آروشا

 دنی! طاقت دگفتیناسزا نم زدینعره نم النینبود! م النیم نیبودند! ا دهیند یزیآرامش چ

حاال  دیفهمیا مر یعالقه و وابستگ یانگار که آروشا تازه معن یعمه پوران را نداشت! ول یاشکها

 ! کندینم یکه با آدم یعشق چه کار دیفهمیم

نش در آرام کرد یسع زدینفس مکه نفس النیم یجلو رفت و با گرفتن بازو انیگر یبانو گل

 داشت 

صه االن هممون غ یش ینقدر عصبانا ستیمادر خوب ن نی! بشدمیارواح خاک بابات قسمت م -

 تو بدترش نکن  میدار

ن چشما نیود اب دهیطور ند نیحال هرگز او را ا نیآن هم با ا النیم دنیآروشا سخت بود د یبرا

 هیه ثانب هیکه ثان ستیه به تمنا نگرنا آشنا بود! بغض کرد شیبرا بیبه خون نشسته، عج یمشک

 همه! چاریتمنا ب چارهیدر آرام کردنش داشت ب یسع الیو سه شدیحالش بدتر م

 گفت: یگرفت و به آرام النیصورت م یرا جلو یآب وانیل آروشا

  یاشکن آروم ب یتو هم سع گهیبهم م نویحالش خوبه قلبم ا وشایمطمئنم ن -

 یند براب بودهمه در عذا دادینگاهش کرد باز هم نگاهش سرد بود اما آروشا به او حق م النیم

 تر است سخت یلیکه خ النیم

ز اکه کم  مد تمنا بودکه به چشمش آ یزیچ نیاول امدیم نییها پااز پله نیسنگ یبا قدم ها نادر

 رید شد، نیبا چهره سردش عج یدر آرام کردنش داشت پوزخند یسع الینداشت و سه یهوشیب

ه ب یاندگا درمب الیتقاص نابود کردن اعتمادش! سه دادیزود تمنا تقاص شکستن دل نادر را م ای

 "نگو!  یزیاالن چ"گفتینگاه کرد انگار داشت با نگاهش م رناد
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 یاما فقط از رو کردیم نیرا نفر وشایو ن دیدستش را به سرش گرفت در دلش وح بانوگل

! پوالد؟! سهراب و طاقت؟یب ینشود چه؟! تمنا شانیدایپ ندهیساعت آ ۲۴ش بود! اگر تا اغصه

 ! به سردار نگاه کرد که شرمنده شد فشیقلب ضع

  یسبه کارات بر یتونیما نم یآشفتگ نیپسرم تو هم با ا خوامیمعذرت م -

 گفت: یبود در چشم همه! اما سردار با مهربان دهیخانوادشان به صفر رس اعتبار

  میحرفا رو ندار نیخاله! ما که با هم ا کنمیخواهش م -

 ریگرا انقدر ذهنش را در! آشنا بود! چشیصدا یحت شیحرف ها کردیچپ براندازش مچپ آروشا

 شیرابف هم حر نیعمارت آمده موقتا! اما انگار هضم ا نی! هر که هست موقتا به اکرد؟یاو م

 مشکل بود! 

*** 

 فت:ناله کنان گ تمنا

 ! ؟ی! کجا رفت رهیمادرت بم وشای! دخترم ن یوا -

حظه غرشش ل کیکرده بود همه منتظر  جادیرا ا یآوروهم یپوالد فضا نیسنگ ینفس ها یصدا

چه؟! حتما  دیفهمیماو را  قتیانداخت اگر حق یاش نگاهبودند آروشا به چشمان به خون نشسته

 د غر ز یمه آرابگرفت و  شیآرام از بازو یشگونین الیبه تنش افتاد که سه ی! لرزدیبریسرش را م

 پسره! پناه بر خدا  نیانقدر وول نخور جلو ا -

و  ب درددوست خو کیداشت، مانند  تیپسرها نبود ظرف گریسردار بود سردار مانند د منظورش

 ! داشت؟ن تیهم متفاوت نبود؟! مگر او هم ظرف الیاما مگر دان دیشنویآروشا را م یدلها

 یکارها نیه اب گریخشک کرد جز نادر و سهراب که د شانیبلند پوالد همه را سرجا ادیفر ناگهان

 پوالد عادت کرده بودند 

  دیکش ادیبلند شد و فر شیخشم از جا با

 توننیم کردن الیچه خ! دوتا بدیریبگ لیتحو دینکنم! وگرنه جنازشونو با داشونیپ نیدعا کن -

 منو دور بزنن! هه! 

 به غبغب انداخت  یباد سهراب
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به  ! منم تورو مجبوریرو براشون فراهم کرد یانهیزم نیکه چن یخودت بود نیپسرجان هم -

  اد؟یم ادتیاشتباه نکن!  گهیسرمون اومد؟! گفتم تو د ییازدواج کردم، چه بال

  داشت و خبردار نبود! شیان سهراب نرا مشت کرد چقدر زب شیزنان دست هانفسنفس پوالد

**** 

  دیاش غرقفل شده یهادندان نیب از

 تر ! محکم -

 شده بود!  بیاز گوشه چشم نگاهش کرد چقدر رفتارش عج پسر

 شروع به حرف کرد  یاِهِم با

 فتاده؟ین ینکرده اتفاق ییخدا یمرب یآقا -

 ! د؟یپرسیاز او م یسؤال نیالف بچه چرا چن کینگاهش کرد  زیت پوالد

 را باال فرستاد  شیابرو یتا کیرا پشت کمرش قفل کرد و  دستانش

 ؟!  هیهدف چ -

  کندیم تیاذ شتریمرد مغرور را ب نیا یزیگار امروز چقدر خشک و سرد است اما انهنوز همان نه

 ادیفر یهان صدابوکس گارد گرفت مشت اول را وارد کرد ناگ سهیباال انداخت و رو به ک یاشانه

 پوالد بلند شد 

 ! فیضع -

پوالد  نیا ،یبهمه مر نیا نیچرا ب دییهم سا یرا رو شیهاهم فشرد و دندان یرا رو شیها پلک

 به پستش بخورد؟! و او هم هربار از دستش حرص بخورد؟!  دیخشن با

  دیوار غرکنار گوشش زمزمه پوالد

  رید بگ! زودباش گاریاول ناک اوت یهاقهیدق ،یزنیکه تو م ییمشتا نیبا ا -

ه تنفر شدپر از تمسخرش م یمرد خسته شده از صدا نیا یهاییاز دست زورگو کردیم اعتراف

 بزند!  ادیحق نداشت سر او فر چکسی! هکرد؟یتحمل م دیبود چرا با

 شد  رهیپوالد خ یسرد و طوس یجرأتش را در نگاهش جمع کرد و به چشم ها تمام

 ! ؟یاد بزندسر من  یگفتن تو حق دار ایدن یکجا ی! ولیمن یقبول دارم مرب -
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شد  رهیو پوالد خ دیکش در هم یاخم دیشنیاشان را ماز آنها مکالمه یکم یکه از فاصله صابر

شده ن انمیچشمان به خون نشسته پوالد پش دنیاالن هم با د یشجاع بود! حت یادیپسر ز نیا

 نشناخته است  یرا به خوب رشیسختگ یهم مرب دیشا ایاست! 

 اد فرست رونیرا پر کرد و نفسش را با صدا ب انشانیم یکوتاه فاصله یبا قدم والدپ

 نشونت بدم؟!  ا؟یدن یکجا ؟یچ -

 تکان داد و با تمسخر گفت: یسر پسر

 آره، مشتاقم بدونم!  -

 یهادر زبان و فکش حس کرد و از استخوان یدیلحظه سوزش شد کی هیثان کیاز  کمتر

اال ح دیکش یقیافتاد و آه عم نیزم یجانش بر رو مهین کریشد پ دهیشن ییگردنش صداها

خجالت  طور از نیا شهیکل کرد! البد همپوالد کل نیبا ا دینبا ندیگویکه چرا همه م دیفهمیم

 ! امدیهمه در م

ودند بکه دورشان جمع شده  ینسبت به افراد کم الیخیو ب زدیبا حرص نفس نفس م پوالد

 را باال برد  شیصدا

 واسه من پسرجون! مفهومه؟!  یکنینم یبلبل زبون گهید -

 بلند خودش را به او رساند  یشده بود با قدم ها یکه حاال عصب صابر

 ! ؟یکنیم یچرا خال چارهیب نیپره سر ا گهیجا د هی! دلت از ؟یمرد حساب یکنیم کاریچ -

 تر پاسخ داد حوصله یب

 خفه!  -

تر ه بود، دخاز خانه فرار کرد اشزدردانهیاز قبل شده بود عز تریسمت رختکن رفت عصب به

به  یبغض سخت کردندینم شیلحظه رها کی وشایدر مورد ن شیمظلومش! حق نداشت؟! فکرها

 جا ! جا ضربه خورده است! همهچنگ زد و حوله را دور گردنش انداخت از همه شیگلو

 کردیپدر را درک نم کیادر بود و حس تمنا! او م یحت کردیدرک نم چکسیرا ه شیدرماندگ

کرد سرد بود و  یو آروشا دور وشایچند سال از ن کندیرا تحمل م یپوالد چه غم دیفهمینم

رفته  توانستیکجا م زشیدختر عز وشا،یاز قبل بود، ن ترمانیخودش ضربه خورد و امروز پش
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اش پر حسرت از حنجره یبه درک فقط حال او خوب باشد! آه دیاست؟! وح وبباشد؟! حالش خ

 دیراه است باروبه زیهمه چ کندیکه فکر م ینشست زمان یفلز یصندل یخارج شد و بر رو

زد  شیبه موها یزانو گذاشت و چنگ یرا رو شیهاکه وجودش را دگرگون کند آرنج فتدیب یاتفاق

کند؟!  تحمل توانستیتحمل شده بودند چقدر م رقابلیگر غید بیو غر بیعج یسردردها نیا

  اوردیکم م یاز زندگ ییهرکس جاها

 یم نداشت به سختهتوان باال بردن سرش را  یاش حس کرد حتشانه یرا رو یدست ینیسنگ

صابر  تسیپر از مهربان شهیاست هم اشرهیکه االن خ ینگاه نینگاهش را به شخص دوخت ا

 خوب است  اوریدوست و  کی شهیهم

 زد  شیآرام به بازو یمرد شکست خورده نشست و مشت نیا کنار

که  رهیمن ییاگر خودش فرار کرده باشه جا ی! حتهیدختر عاقل وشایبد به دلت راه نده مرد! ن -

که  یابخشنده یهمه غصه خوردن دعا کن مطمئن باش همون خدا نیا یتو خطر باشه جا

 ! دارهیگه مرو هم سالمت ن وشایرو بهت برگردونه ن نایتونست آرم

ر شد، فرشته ظاه کی! که مانند شانیعامل نجات دهنده زندگ نایزد آرم یاخسته زهرخند

او  را شیآورد تمام لحظات خوب زندگ ادیکرد که به  یپوالد را عوض کرد و کار تیشخص

ه درماند یبا لحن شد و رهیخ شیرواز روبه یمبهم یخانواده بزرگمهر است به نقطه روزیقهرمان پ

 گفت:

م غرق حماقت یایتو دن شتری! فقط ب دونمینم گشتیبرنم مونیباز به زندگ نایصابر اگر آرم -

هم مار برام ب هیو  گرفتمیم رادیآروشا ا یبار از کارا هیاون زمان انقدر سردرگم بودم که  شدمیم

 نوخودش ن به کارسرشو هیوقتا حرکات و رفتارش خار چشمم بود بق شتریب کنهینبود چکار م

هه،  زدیم بیسآهم راحت، بهشون اعتماد داشتم اما آرو به خودش  وشایاز آتوسا و ن المیبود، خ

 میتی یوت! اما اون شب که شدمیم دتریداشت! روز به روز ازش ناام میالعاده درخشانسابقه فوق

 هی هاهیانثاول، فقط همون  هیشد، فقط تو همون چند ثان یچ دونمینم دمیرو د نایخونه آرم

 یحس هیچندبار اون لحظه خداروشکر کردم فقط  دونمیتو خودم حس کردم نم یاساس رییتغ

 ! نایو آرم حداقل به خاطر خدا یرو شروع کن دیجد یزندگ هی یدار دیکه االن ام گفتیبهم م
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پوالد  رسندیروزها هم م نیا دانستیم هایدیو با تمام ناام شهیاما تلخ هم دیخند یکم صابر

 در بودپ! شدیتا آخر عمر که موفق نم ینشان دهد ول احساسیخودش را سرد و ب کردیم یسع

 ! هرچه سرد باز نگران!  گرید

  ستادیفرستاد و ا رونینفسش را با صدا ب صابر

 یدیشد یزیخونر شینیکن ب یعذر خواه چارهیبرو از اون پسر ب دست از فکر کردن بردار، اول -

 داره

 مغرورانه گفت: یو با لحن ستادیاو ا مانند

 ره بهش خوش بگذ ستیخونه خاله ن نجایمن گوش بده ا یبه حرفا دیاونم با یاگر من مرب -

 ! چیبه پسند پوالد باشد وگرنه ه زیهمه چ دیبا شهیهم دیخند

*** 

 ییرسا یا! با صدنکرده بود ریانداخت پس د یرا نگاه روادهیرفت و طول پ رونیدرب باشگاه ب از

 گفت:

 !  ارشیک -

 گرفته بود به سمت پوالد برگشت، در دلش چه یبا دستمال شینیهمان طور که ب پسر

 که نثارش نکرده بود  ییهافحش

 گفت: یاگرفته یصدا با

 بخورم؟! بگم غلط کردم قبوله؟!  دیهم با گهید یکی ؟یمرب یبله آقا -

 و با دست اشاره کرد  دیرا درهم کش شیاخم ها پوالد

 جلو  ایب -

ت تا م برداشم آرارا آرا شینبود! قدم ها دیبع وانهیمرد د نیاز ا زیچ چیه کردیترحم نگاهش م با

 یاهعذرت خوم دیبود با رهیبه چشمانش خ ظیپوالد همچنان با همان اخم غل ستادیا شیروروبه

 یا رودستش ر اعصابش را کنترل کند توانستیتند رفته بود باز هم مثل قبل نم یادی! زکردیم

 آرام گفت: یشانه پسر گذاشت و با لحن
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مشغله و  یسر هیمه همن، تو،  یکردم تو زندگ تتیاذ یادیچند وقت ز نیشرمنده پسر ا -

 مسئله هست 

 ! سیمن انقدرام بد اخالق ن ی! باباکالیآ بار-

پوالد  و ستیکدختر  نیا نکهیاز فکر ا شاریدر بهت فرو رفتند ک شانیکه بود؟! هر دو یصدا نیا

خودش را  یپروایمتعجب! به سمت صدا برگشت دخترک ب ایباشد  یعصبان دانستینم

 ! ساعت چند بود؟! شناختیم

 به جلو قدم برداشت و رو به پسر گفت: یزیآم طنتیش شخندین با

 من دخترشم  ی! انقدر مهربونه! راستاینگاش نکن یطور نیا -

از  ییاما صدا خوردیتکان م یانداخت که دهانش مانند ماه ارشیبه ک ینگاه مین پوالد

 ستیه در خانه نک یانگار وقت گرفت،یدختر سرسام م نیاز دست ا شدیاش خارج نمحنجره

  دیغر یو عصب دیبه صورتش کش یاو را کنترل کند! با خشم دست تواندینم چکسیه

 آروشا!  -

 نگاهش کرد  شخندیهمان ن با

 جونممممم؟!  -

 کرد آرام حرف بزند  یچشم دوخت و سع ارشیبه ک یکالفگ با

  میکنیبرو به سالمت فردا صحبت م -

 دهان باز کرد  یبه سخت وانهیپدر و دختر د نیبه ا یاز نگاه بعد

 چشم، خدافظ!  -

رسه پ ها بانایموقع شب در خ نیشده بود! دختران ا یاآرام از آنها دور شد عجب زمانه آرام

 بود! ن دیبع یدختر نیپوالد برسد! البته از آن پدر لجباز چن ادی! خدا به فرزدندیم

هد روشا بدآبه  یحساب یدرس توانستیاز آنها دور شده بود و پوالد حاال م یبه اندازه کاف ارشیک

 گفت: ظیغل یبه سمتش برگشت و با اخم

من  !؟یاومد یکباشگاه المصب؟! اصال با  نیا یجلو یموقع شب اومد نیا یدار یموجه لیدل -

 ! کنهیم کاریتمنا تو اون خونه چ دونمینم
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 گفت: کردیانگشت شستش را باال آورد و همان طور که به خودش اشاره م آروشا

 بعدشم با یشدم حساب تیآپد ؟یچ یعنیونده! سال به دانشگاهم م هیها! سالم شده ۱۷بابا،  -

خودشم  اش کن! آها نگرون؟یب یموقع شب پاتو از خونه بذار نیا شهیم میکه ما دار یاون داداش

 . ستادهیاونور ا

 ۱۷شد  بیاش عجبا چهره یرفت و زهرخند نیحرف آروشا از ب دنیپوالد با شن یعصب لحن

 لبته تاست، اآرام بوده ا شهیمانند هم دانستیم یول ندیچطور بود؟! نبود که بب وشاین یسالگ

 یشمهاچرا نبود که بزرگ شدنش، خانم شدنش را با چ ختندیریکه اتاقش را بهم نم یوقت

 د! ده بوبود انقدر حسرت بخورد خدا حکم تقاصش را تا آخر عمر مهر کر ش! حقند؟یخودش بب

! د؟یرسیبار پوالد شد و حرفش را خورد، چرا انقدر شکسته به نظر مغم یمتوجه چشم ها آروشا

از  بعد داندیا مدل پوالد را شکاند خد شیبا کارها ییعلوم است! خودش به تنهااو بود؟! م ریتقص

 د ش رهیخ مرخشی! بغضش را فرو فرستاد و به ندیایسرش م ییچه بال قتیکل حق دنیفهم

 بابا  -

 پر حسرت از اعماق قلبش خارج شد و نگاهش کرد  یآه

 جان بابا؟ -

 ند آهن؟!اش گذاشت مگر پوالد نبود؟! مانشانه یاو حلقه کرد و سرش را رو یرا دور بازو دستش

 آرام گفت: ی! با لحند؟یرسیو سرخورده به نظر م فیپس چرا انقدر ضع

ته نقدر گرفنه! تورو خدا اکه تا آخر عمر از ما فرار ک سین یدختر شهیم داشیپ وشایبه خدا ن -

زشک رو وانپر ی! نکنه حرفا؟یچ نایداره آرم ازین تتیبه حما یلینباش حداقل به خاطر مامان خ

 ؟یفراموش کرد

خون  شبها نیا وشایدر نبود ن کشدیروزها غصه خورده است چقدر درد م نیآخ که چقدر ا تمنا

  کردیو حال پوالد را بدتر از بد م کردیم هیگر

 گفت: یدست آروشا گذاشت و به آرام یرا رو دستش

 خوبم  -
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کرد  یعسرد! ک شترشیاسترس آروشا را کم کند، ب نکهیا یتنها جوابش بود؟! چقدر کوتاه جا نیا

 لحنش شادتر باشد 

  میبا آرشام قدم بزن میبر ایب یخب اگه خوب -

بود و  فرو برده شیهابیبود اشاره کرد دستانش را در ج ستادهیکه آرشام ا ابانیآن طرف خ به

! شدیرش نماتفاق افتاد باو نیکه ا امدیکنار م وشایبا ن تازه داشت نینگاهش دوخته به زم

 کاش است! دیسر وح ریپاک او، خواهر معصومش اهل فرار کردن نبود! هرچه هست ز یوشاین

  فتدیب یقرار است چه اتفاق دیفهمیآن شب م ودهر طور که ب

 نگاهش را به آروشا دوخت  پوالد

 ن؟یاومد ادهیپ -

تا  حداقل ایب یآورد نیاشمما دوتا اگه  هیآرشام عوض شه هم روح هیروح کمیآره، گفتم هم -

 داره خب؟ ریتأث یلیخودش خ میبرگرد میبر ابونیسر خ

 دیره بابالخ خلوت بود اما ابانیو دست آروشا را گرفت خ دییکج کرد به نشانه تأ یرا کم سرش

راب و هم خر که حال اانگا ستادیرد شد و کنار آرشام ا ابانیبه همراهش از خ بودیحواسش م

 است.

 پدرِ  نینداشت نسبت به ا یحس چیسرش را باال آورد و نگاهش را به پوالد دوخت ه آرشام

 ست!اشده  دهیبکشاند که خودش کش یدخترش را در منجالب خواستیکه م یکس ت،یمسئولیب

 کرد: یاشروع تک سرفه یبرا آروشا

 ن؟یسیجا وا نیتا صبح ا نخوایینکنه م گهید میخب بر -

 او حلقه کرد و رو به پوالد گفت:  یهادستش را دور شانه آرشام

 به خاطر آروشا  -

رگتر داشت بزدم برقرا باال فرستاد، آرشام از همان اول پررو بود جلوتر از آن دو  شیابرو یتا کی

 پچ کرد: آروشا در گوش آرشام پچ گر،یاز آن ها بود د

  خوامایمن زن داداش م ؟یدر مورد ندا بهش بگ خوایینم-

 نگاهش کرد و مانند او آرام حرف زد:  یاخم با
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 وشایگم شدن! ن دمیشا ای فرار کردن یلعنت دیو اون وح وشای! ن؟کنییدرک م طویآرو تو شرا -

 اتفاق افتاده! یچ یهنوز درک نکرد کنمیخواهرته! حس م

 انداخت و با خودش زمزمه کرد:  نییسرش را پا یناراحت با

  دیمهم ا همه برامشماه ست،یمن ارزشمند ن یبرا وشایاز شماها نگرانم اما فقط ن شتریمن ب -

 ت: اش به آنها نگاه کرد و گفسر شانه یاز رو پوالد

 بزنم  یحرف هی خوامیپچ خواهر و برادر تمام شد ماگر پچ -

 نگاهش کرد:  یجلوتر رفت و با مهربان آروشا

نش را پشت کمرش . پوالد دستانیبگ نخواییم یچ دییجفت گوش، شما بفرما هیما دوتا  -

 نظر گرفت:  ریو براقش آن دو را ز یبا چشمان طوس ستادیقالب کرد و ا

شونو گرفتن و که رد ییتا اونجا شه،یها بلند نم سیاز اون پل یبخار داست،یکه پ این طور -

ونجا، هرجا رو ا رمیاطراف شمال باشن، من فردا خودم م دیاونا با دهیجاده نشون م یها نیدورب

ه تک تک تو حواست ب خوامیکه برگردم م یکنم. آرشام، تا وقت داشونیگردم تا پیکه شده م

 قموین فردا نادرخا خوامیمناز مادرت ندارم اما  یدل خوش نکهیتک! با ااون خونه باشه، تک ادافر

 که دخترشو من بدبخت کردم. رهیبگ

د فت و آمردر  پدر و پسر نیا انیم یهم فشرد و نگاه آروشا با نگران یرا رو شیدندان ها آرشام

 او ریقصتود؟! حرفها را بشن نیا دیحرف را بزند؟! چرا آرشام با نیبود پوالد ا یازیبود چه ن

 ! ست؟یچ

 رداشت: بهش قدم پوالد حلقه کرد و باز به همرا یزد و دستش را دور بازو یامهینصفه ن شخندین

 . یکه برگرد یتا وقت کتیمعاون کوچ شمیبابا باشه! منم م یا -

 نگاهش کرد و به آرشام که کنارش بود اشاره کرد:  چپچپ

 ! خونییفقط درستو م ی! جنابعالستیکلم ن ای جیهو نجایا ن،یا -

 داشت !  یاتیب ادبتأسف تکان داد، پوالد عج یاز رو یسر آرشام
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که داشت  یتلخ یآن روزها ادی یچرا ول دفهمیینگاه کرد نم گرید یبه سمت یبا دلخور آروشا

شت و در زیائل رچند بار سر مس یکه تازه به عمارت بزرگ مهرها رفته بود و روز ییافتاد، روزها

 خص نبود.با خودش هم مش فشیاغلب پوالد بود که آن زمان تکل کرد،یآنجا بحث م یبا اعضا

 یید و ذهنش جاجا بو نیآروشا انداخت انگار جسمش ا یزده رخ غم میبه ن ینگاه مین پوالد

 ردکیم تر کینزد یخودش را به تباه ،یلجباز یبود که از رو یلحظات شی! فکرش پیآر گرید

افتاد به نام  ریگ یاو بعد در مخمصه کردینم ینیبشیرا پ شیآن قدر بچه بود که عاقبت کارها

 نبود!  فشیکث یهااز خودش و خواسته یخبر گریکه د یالی! دانالیدان

 چشم آروشا زد:  یجلو یبشکن پوالد

 ؟ی! کجا رفتیعل ای -

 : دیپرس یزد و به آرام یزهرخند

 ! ؟یداشت یچه حس رفتمیرو مغزت راه م یلیبابا اون زمانا بود که خ -

اطرات نحس ! باز هم آن خزدیحدسش را م دیآسمان چشم دوخت با یهاو به ستاره دیکش یآه

که  یممام غبود و خبر نداشت با ت وانهیکه خودش د ییبه ذهن دخترکش هجوم آورده بود روزها

 : دیخند یدر دلش نشسته بود کم

 نم ک یچیداشتم اون زبون چهل و چهار مترت رو ق ازیواال به شدت ن -

  چپ نگاهشان کرد:چپ آرشام

 ! ؟یار! قبول داومدیدر م گهیکردن دو متر د یچیبعد از هر بار ق -

 زد:  یقیاش را باال آورد و لبخند عمانگشت اشاره پوالد

 وسط خال پسر!  یزد -

 شانیجانانه به هردو یادختر را حرص بدهند آروشا چشم غره نیکرده بودند تا ا یکیبه  دست

 رفت و غر زد: 

 یلیم آرشام خان! توهم خ! منم عادت نداشتم. بعدشکردییم یبه من امر و نه یلیبابا تو خ -

 عادت نداشتم. نمی! من به ایحق به جانب بود ماتیموقع تصم

 زد:  یشخندین آرشام
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و کال آدم  یت ندارعاد زیچ چیبنده به ه زیکه شما، خواهر عز مرسییم جهینت نیپس به ا -

 برسه!  چارتیاون شوهر ب ادی! خدا به فریهست ینساز

نده کر کن یهاغیپر شد و ج شانیخلوت از صدا ابانیبلند زدند که خ یاو پوالد قهقهه خودش

 آروشا! 

با  و یاشه! خوشگل باشه! اجتماعدلش بخواد زنش مثل من خانوم ب یلیبرو بابا! شوهر من خ-

 فرهنگ باشه! 

اش را گونه نگاهش کرد و یت و با مهربانکجاس دانستیشد که حاال نم ییوشاین الیخیب پوالد

 : دیکش

 ! زهیفرهنگ باالت برم من ر نیقربون ا -

**** 

ه بودند که گوشه چشمش نشست یفیظر یهابود چروک رهیخ نهیخودش در آ ریانعکاس تصو به

که  دیبگو وکجا بود که غر بزند  زشیعز یوشاین گرفتیفاصله م شیبایدر کل داشت از چهره ز

که  یمرد از دست پوالد فرار کرد! از دست نشی! دختر نازنست؟یپوست خوب ن یفالن کرم برا

ی؟! نمشش بودکرد؟! پوالد قابل بخ یکار اشتباه دشیکرد اما باز او، بخش یبدچندسال به همه 

ه خود برا  یلقب دختر فرار وشاین کردیفکر م نیکه به ا یگرفت وقتمیفقط دلش  دانست

 صیتشخ شدیگم م شتریب گشتیکه خودش بود م ییگرفته است هرچه قدر که دنبال تمنا

 مشکل شده بود.  شیخوب از بد برا

 که به بغض نشسته بود گفت:  ییسمت پوالد برگشت و با صدا به

 ! منم مادرشم! ام؟یهت بمن همرا ذاریینشو اصال چرا نم یعصب ،یکرد داشونیپوالد اگر پ -

را  تشیئولوجود او در آن جا فقط مس یول دادینگاهش کرد به تمنا حق م یبا ناراحت پوالد

 شد اشهریخ زد،یکه شدت غصه در آن موج م یو با نگاه ستادیسرش ا یکرد باالمی شتریب

ها رو کنترل باشه تا بچه دیبا یکیهست نکن در ضمن،  که ینیتر از اتمنا کار رو برام سخت -

ن محاال  ،میادرشمکنه ما پدر و  دایپ نیقیداره تا کامال  ازیهنوز هم به وجود ما ن نایکنه آرم

 تو حداقل باش.  ستمین
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د کند فقط پوالد اعتما نیبه ا توانستینم ستاد،یا شیدر چشمان تمنا حلقه بست و سرجا اشک

ستان خودش دست پوالد را در د کند،یچکار م ندبییآن دو نفر را م یکه وقت دانستیخدا م

 گرفت و عاجزانه گفت: 

باعث  چوقتیه وشاین دونییماعصابت رو کنترل کن، باشه؟ تو که  کنمیپوالد التماست م -

 ! خب؟! مطمئن باشم. دهیسر وح ریبوده ز ی! هرچشهیما نم یناراحت

 گفت:  یدستانش گرفت و به آرام انیصورتش را م پوالد

یم ! منمیرد دااعتما وشای! بهم اعتماد کن، همونطور که به نستمین آدم قبل ناو گهی! من دتمنا

 . کنهیاز اعتمادم سوءاستفاده نم وقت چیه وشایکه که ن دونم

و  با داد والدپبود االن  شیآرام تر شد اگر چند ماه پ یپوالد کم یحرف ها دنیبعد از شن انگار

عصابش انسته بود بر چند روز توا نیبعد از ا یکند ول دایتا آنها را پ رفتیم رونیاز خانه ب ادیفر

 شدیم دیشا د،درخشییکه چشمانش از اشک م یزد در حال یمسلط باشد تمنا لبخند کم رنگ

 پوالد اعتماد کرد!  نیبه ا

 ا خوشرا دور شانه تمنا حلقه کرد ب گرشیدسته چمدان را در چنگش فشرد و دست د پوالد

 گفت:  یاسابقهیب ییرو

 .کنهیار متمنا خانومم چک نمیکه شوهرشو از خونه بدرقه کنه، بب نهیزن ا هی فهیوظ -

 چه لـــوس!  یییآ-

کم والد کمد! پآن جا نبو یآروشا بود به عقب برگشتند ول ی! آن صدا صدادندیاز جا پر شانیهردو

 در ارتباط باشد!  یکه آروشا با جن و پر کردیداشت شک م

 ! ؟ییدختر! کجا ی: بترکدینگران پرس ییبا صدا تمنا

 جا!  نیجام، ا نیآمد و تکان خورد: ا رونیتـ ـخت ب ریاز ز یدست

گفت:  یالفگکبا  ،یکیدر تار الیآن دو گودز دنیو خم شد، با د دیرا درهم کش شیاخم ها پوالد

 تو هم؟ نایآرم

 و دست آروشا را گرفته بود گفت:  دخندییم زیکه ر یدرحال

 ! ییبابابله  -
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  زود! رون،یب نیاین جا بدونه آروشا کم بود دوتا شدن! از او هی ا،یبله و بال ! خدا-

آن دو نفر  یروو روبه دندیکش رونیخود را ب دندخندییکه بلند م یدر حال نایو آرم آروشا

 ! رگیخودشان بودند د یهادست پرورده کردندیکه دست به کمر نگاهشان م ستادندیا

 پوالد باال انداخت:  یرا برا شیابرو یتاکی تمنا

 ! ریبگ لیدختراتو تحو -

 را از هم باز کرد:  شیهازد و دست یشخندین آروشا

 ها؟!  م،یببر ضیشما ف یداره ماهم از صحبتا یچه اشکال زمیمادر عز -

 گفت:  یجد یپوالد نشست و با لحن یابروها انیم ظیغل یاخم

 د؟دادییچرا به صحبتامون گوش م ریاون ز نمیبب! بگو هیفوق العاده زشت کار

 قبل از آروشا به حرف آمد:  نایآرم

 حوصلمون سر رفته بود  یمنو آبج یچیه -

 دوخت شد:  نیبعد نگاهش رنگ غم گرفت و به زم و

دوست دارم  یلیخ زدیو حرف م دکریم یها باهامون بازموقع جمعه نیا شهیهم وشاین یآبج -

 بابا!  نمشیدوباره بب

 گارشیاکت سفرو برد و پ شیهابیرا درون ج شیهاشدند آروشا دست نیچهار نفرشان غمگ هر

ه شد؟! کجا پس چ ندازد،یرا سرش م یکوفت گاریس نیکه ا گفتیم شهیهم وشایآورد ن رونیرا ب

 گفت:  کردیگوشه لبش را با فندک روشن م گاریرفت؟! همان طور که نخ س

  کنییم داشیپ دونمیرنگرد! مب وشایبابا بدون ن -

 ود؟! فقطبرا دست آروشا داده  گاریس نیا یک اش را به آروشا دوخت، اصالنگاه پر از غصه تمنا

ا با ر گاریس ، نخکار آروشا نیا دنیرا کم داشتند! پوالد که باز خشمش به سر آمده بود از د نیهم

 زد:  ادیو فر دیکش رونیحرص ب

 آشغالو بذار کنار؟!  نیمگه نگفتم ا -
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ودش ست خدشد، مگر  رهیبا ترس دست تمنا را گرفت و آروشا مات و مبهوت به پوالد خ نایآرم

 ای شهید چه شباش گاریکنارش بگذارد، حاال چه س یانبود که با هر اراده یزیچ ادیبود؟! اعت

 دست پوالد گرفت و عاجزانه گفت:  ییجو! تمنا با صلحنیهروئ

که! بعدشم قبل از  شهینم یطور نیمراحل خاص داره! ا یسر هیخودش  گاریسپوالد ترک  -

 رفتنت بحث نکن! 

 انداخت روشاآبه  هیعاقل اندر سف یو بعد نگاه دیبا انگشت اشاره و شست چشمانش را مال پوالد

 شهی! همدستور دهد؟ یبه آرام خواستیم یاو هم هر لحظه امکان داشت منفجر شود! پوالد ک

 ! اد؟یفر

 گفت:  ظیبه کمر شد و با غ دست

 ! ها؟! پس ازم توقع نداشته باش! ؟کشیی! نکنه خودت نمه؟یچ -

یم دیا تهدوشا ربم پوالد به گوشش خورد که آر ینگاه کرد و بعد صدا نایکالفه شده به آرم تمنا

 : کرد

 م. کن یچیشم دم تو رو ق وشاین الیخینکن ب کاریزبونت دراز شد!  نیباز ا -

بود و األن بعد  باز پوالد حالش را گرفته دجوییپوست لبش را م تیاز حرص و عصبان زیلبر آروشا

  نشست و پر از احساس گفت: نایآرم یپا یبه آروشا جلو نیو سنگ یطوالن یاز نگاه

 ! دهیبابا قول م ینبییرو بازم م وشاین یآبج-

 مرد دوخته شد:  یدخترک باال آمد و به چشمها یچشم ها مردمک

 ن؟یمن هست یاالن من باور کنم شما خانواده یعنی -

و  یاانید شاتیاز آزما یزیحرفش دل آن سه نفر را به درد آورد حق داشت دخترک! چ نیا با

و با بغض و  تا کامال باور کند تمنا خم شد گذشتیم یچند سال دی! بادانستیمدارک نم هیبق

 : نایآرم یموها یر کرد بر رورا مه شیهامادرانه یطوالن

بابا چقدر دوستت داره؟!  ینبیی! نمهتم؟یکه چقدر شب ینبییتو منو نم زم،یقربونت برم! عز -

 رو!  دیخدا لعنت کنه اون جمش
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انگار که  بودند، دهیرا حصار کش دشیدوخت که ابرها دور خورش یرا به آسمان دشینا ام نگاه

رامش بود آ ختهیراو هم بهم  یزندگ یهافصل! البته فصل نیآن هم در اخواست باران ببارد، می

بود  یشبختهمان خو نینام داشت! پوزخند زد، ا وشایکه ن یشده بود آرامش دیناپد شیاز زندگ

 رقم زده بود!  شیبرا والدکه پ

 سکوت را شکاند:  ینشست و همراه با آه یصندل یکنارش بر رو آرشام

 سر و صورتت بکش  نیبه ا یدست هیپاشو پسر،  -

 : دیاش غرقفل شده یهادندان انیشد و از م رهیو نافذ به چشمان سبز رنگش خ زیت ینگاه با

ن، ! عموجانکنییگز درک نمکه تو و پدرت هر یزیبودم و هستم! چ وشایآرشام من عاشق ن -

ر رگ ترف بزرو خراب کرد! من ساکت موندم، نخواستم رو ح وشاین یزندگ ،ییخودش به تنها

 درت اونو و پ! مطمئن باش من قبل تونهیهم در م وشاین یزده باشم اما االن مسئله زندگ یحرف

 ! مونهیبه دلتون م دنشیبار د هی یآرزو گهیاونوقته که د کنم،یم دایرو پ

رده ش را در آوهم شور النیبود، م ستادهیبالکن ا یهابرسام مشت شد که کنار نرده یهادست

ا باال ر شیاصد النیآرشام، رو به م نیبود! به سمتشان برگشت و بدون نگاه کرد به چهره خشمگ

 برد: 

 ! یو خانوادشتندونه انگار  ینکن! هر ک وشا،ین وشایقدر، ن نی! ا؟یباش یتو خر ک -

 یا اخمو ب یپسر عصب نیا یتمام احترام را کنار گذاشت، قد علم کرد جلو النیبار ، م نیا و

 گفت:  ظیغل

ن بودم که به خاطر خواسته پدرتو ی! من کسگهید زیهر چ ایمن نه خانوادشم، نه دوست  -

 ! ومد؟ا رمیگ یعاشقش بودم! اما چ نکهیشدم با ا وشایخودم و ن یخون دل خوردنا الیخیب

ه ک کردیم یسع یشد، به سخت ترکیبه سمت آن ها نزد یبلند شد و چند قدم شیاز جا آرشام

 را کنترل کند:  شیعصب یصدا
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همون خط  یعنی! ه؟یناموس چ ونیدیاما اون خواهر ما هم بود! م ،یدرسته تو دوستش داشت -

د رمنو  پست فطرت خط قرمز دیشکسته شه! اون اون وح میکدوم ما دوست ندار چیکه ه یقرمز

دوم ک چیه نایکه ا یبفهم دوارمیذهنمون مشغوله! ام یکاف یکرده! منو برسام هم به اندازه

 . ستینماها  ریتقص

 تا آروشا و دکشییها مها قبل نقشهکه ماه ی! همانگذاشت؟یپسر اسم خودش را برادر م نیا

 رد و باور کذهنش را د دیتمام افکار پل النیپرت کند؟! و م رونیخانه به ب نیرا از ا وشاین

 به عقب برداشت:  یتلخ، قدم یپوزخند

ام، و هم آرشبود و ت کایسال فقط آمر کی نیبرسام که تو ا نی! انیشماها بردار هست یعنی -

یم ونتشیماحکردم، بازم  تیآروشا رو حما یو حت وشایمن ن ن،یکه شما برادر باش نیاز ا شیپ

 ! کنم

 صدا که پر یهارفت، با قدم رونیپر از حرص برسام را بشنود از بالکن ب ادیکه فر نیاز ا قبل

 ! یزود به نشاندیم شانیدو به اصطالح برادر را، سرجا نیا دی! بادادیمش را نشان مخش

 

***** 

 

 ! هینگاه! چه عصب النویوا! م-

 یا حالتبد که را تماشا کر النیو م دیسرک کش قیآالچ رونیحرف آتوسا به ب دنیاز شن بالفاصله

 یچه اتفاق باز داندیخدا م شدیو از در عمارت خارج م دادیگاز فشار م یرا رو شیپا یعصب

 افتاده است.

 آروشا -

 به سمتش برگشت:  دجوییم یطور که پوست لـ ـبش را با نگران همان

 هوم؟!  -

ام ، با تمبزند انداخت که او با چشم و ابرو اشاره کرد که حرفش را رادیبه ه ینگاه مین آتوسا

 موج بزند گفت:  شیدر صدا کردیم یکه سع یشهامت
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 ه؟یسردار، چ نینظرت در مورد ا -

 د؟! رده بوباره مطرحش ک کیبود که آتوسا  یچه سؤال قایدق نیباال انداخت، ا ییابرو لنگه

 مهربونه  ه،یندارم فقط پسر خوب ینظر؟! نظر خاص-

 ادامه داد:  رادیبه ه زیتمسخر آم یبا نگاه و

 ! برهیهرکس و ناکس نم شیآبروتو پ ا،یحداقل مثل بعض -

! د؟کشییخودش م یها را براآتش گرفت! مگر آن نقشه یاز حرف دخترک تعجب نکرد، ول رادیه

زه دهد آن قدر که اجا دادیبه او اجازه نم تی! انسانندیبب بیکه آروشا آس خواستینه! فقط نم

 شد!  النیدست به دامن م نیهم یدخترک ساده لوح تباه شود، برا نیا یراحت زندگ

 : گفت وکرد  یعوض کردن جو، اهم یو آروشا در نوسان بود و برا رادیه انیآتوسا، م نگاه

 که کاریباهات چ الینرفته دان ادتی! یبود که تو گول نخور نیکرد به خاطر ا یهر کار رادیه -

! ؟شهیم یچ بفهمن! اونوقت یزیچ هیآقاجون  یحت ایبابا  ایلحظه فکر کن مادرت  هینکرده؟! 

عبرت  ! هنوز درسشییم یمیبا سردار صم یدار یادیز گمینبود! من م نیاصال صحبت من ا

 ! ؟ینگرفت

 دیاود شبآتوسا درست  یاز حرفها یمین دیچشم دوخت، شا نیبه زم یمتفکر اما عصب یحالت با

وب خ توانستیکس حق نداشت به او گوش زد کند! خودش م چی! اما هشیحرف ها یهم همه

رذل  الیاندکه سردار مانند  گفتیبه او م اشیدهد! هنوز حس ششم قو صیو بد را از هم تشخ

شمانش چ یاست که مرگ را جلو یالیپسر، همان دان نیا دانستیکه نم فیو ح ستین فیو کث

 دوخت:  رادیا به آتوسا و هگرفت و نگاهش ر یکم حالت حرصاش کمآورد! چهره

متوجه  فرق داره! هی! اون با بقنیحرف بزن یجور نیدر مورد سردار ا نیشما دو تا حق ندار -

ست قه درکنه! اون با منط یخودیکه قضاوت ب دمیچند وقت ند نیا یاتفاقا نی! تو ان؟ینشد

 ! الیدرست برعکس دان

را سخت گرفته بود اجازه نداد که حرفش را ادامه دهد،  شیکه گلو یو بغض شیاشک ها جوشش

هر  ندیبنش یصندل یرزانش او را وادار کرد که رول یصورتش گذاشت و زانوها یدستش را رو
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! شهامتش کم توانستیکه در حقش کرده بود را فراموش کند، نم یو کار الیدان کردیکار که م

 فقط دوست داشت با ندا صحبت کند.  گر،ید زیچ ره ایشده بود 

 یطور با زندگ نیکه ا کردیم نیرا نفر الیحال زارِ آروشا دلش گرفت، در دلش دان دنیبا د آتوسا

 کرده بود. یخواهرش باز

 فت: ان گلرز ییو با صدا دیکش شیموها یتر رفت و کنار آروشا نشست، دستش را بر رو کینزد

 آرو من نخواستم تورو ناراحت کنم  -

هقش را بود هق  زیم یدستش گذاشت که بر رو یحرف آتوسا تمام شود و سرش را رو نگذاشت

! اگر تمنا کرد؟یدر حال انفجار بود عذاب وجدانش را چکار م شیر و گلوکه س یخفه کرد، جور

زحمت  شانیهمه سال برا نیا چارهیب ی! تمناکرد؟ینگاه م شیچطور در چشمها د،یفهممی

 کرده بود!  یانصافیدر حقش ب این طور شابود و آرو دهیکش

ر برا  رادیه یهاپنجه ینیتوانست سنگ یول دیسر آروشا کش یدستش را رو گرید یبار آتوسا

ل دختر را به حا نیا دیبا گفتیکه م رادیهاش حس کند دلش گرفت از حرف نگاه شانه یرو

دار را درک کند! کم نبود که غصه یحال آروشا توانستیم یخودش تنها بگذارند واقعا کمتر کس

 ! ییبگو یراز دلت را به کس یو نتوان یاحمق باش کی یهاهخواست ریاس

سال  ۱۶که آن روزها فقط  گفتیه خودش مبهقش را آزاد کرد، و آتوسا هق رادیاز رفتن ه بعد

 وءاستفاده ازسعذاب وجدان  یخودش بسازد ول یبرا یخوب ندهیآ تواندیسال! م ۱۷داشته و االن 

 کرد،یهق مق! هرگز! سرش را باال آورد و همچنان هکردینم شیاعتماد پدر و مادرش هرگز رها

که  یمواقع نبود! در کیتار یهوا نیفقط ا کردیم ترنیشده آسمان، او را غمگ کیتار یواه

نفر  کی یرفهاحو االن فقط  شدیم نیو اندوهگ افتادیحماقتش م ادیشاد هم بود باز به  اریبس

با  دیکش رونیارش بشلو بیرا از ج لشیموبا یجا شد و گوشجابه یندا! کم کرد،یآرامش م

ا او ب دنشیو به محض د گشتیم ««neda»ها تارش کرده بودند به دنبال اسم اشککه  ینگاه

 تماس گرفت 

 «بوق، دو بوق و سه بوق  کی»

 ها! از تو هست نه از داداشت ی! ناقال نه خبرزمیسالم عز-
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خانواده  ریگ نبایگر یبتیباز چه مص دانستیکه نم چارهیب یرا از بغض به دندان گرفت، ندا لبش

 بزرگ مهر شده است. 

 پر از بغض و آهسته گفت:  یصدا با

 سالم ندا !  -

 : دیهول شده ندا را شن یسکوت و بعد صدا هیثان چند

 ! ؟ الی! نکنه باز باز اون دان؟یکرد هیشده؟! گر یالو آروشا، چ -

 گفت:  یحرفش آمد و با زهرخند انیم

 ! دلم تنگ شده نمت؟یبب امیب شهینه خوبم م -

 آرامتر شده بود: حاال

 گهیدساعت  میدنبالت ن امیشده بذار خودم م کیوا تارهباشه دختر! جون به لب شدم! فقط   -

 آماده باش 

  ارمیرو هم م گهینفر د هیفقط  ،یاوک-

 ! ؟آرشام؟یک یباشه ول-

 ! ؟یندار یدوست مثل خودت! کار هینه، -

 نه گلم خدافظ-

 یبا-

وز هم ما هنا دیکش یآه اریاختیگذاشت ب شیپا یجلو زیم یرا رو لشیرا قطع کرد و موبا تماس

 اش را! هخانواد یرا داشت و حت شانیهاتیخوب و حما یهابود که دوست یشکرش باق یجا

 

**** 

 

 یمیصم قدر نینه ا ایکه کارش درست است  دیشیکرد و باز با خود اند یمکث یدرب چوب پشت

یرک نمدنه؟! حس خودش را  ایبود، اشتباه است  بهیغر شیار که تا چند وقت پشدن با سرد

 ته است!داش شیمثل او را در زندگ یشخص ایو  شناسدیکه انگار او را از قبل م نیا کرد،
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 ارد کردوه در با تکان دادن سرش افکار مزاحم را کنار زد و با پشت انگشت چند ضربه کوتاه ب 

رب باز شد دصدا هم آرامش بخش بود!  نیو انگار که ا دشنییرا از پشت در م شیقدم ها یصدا

درب  پشت وقت نیدخترک قفل شد او در ا یرا نگاه کرد و بعد رو رونیو چشمان کنجکاو پسر ب

 کوتاه، لبخند زد و گفت:  یکارش داشت؟! بعد از مکث چهاتاق 

 االن تعجب کردم دمتیاز صبح ند بایسالم! تقر یه -

 به راست خم کرد:  یدستانش را در هم گره زد و سرش را کم روشاآ

 ! ینگو که کار دار -

 : دیخند ینشست و کم شیابروها انیکم رنگ از تعجب م یاخم

 داخل  ایب ؟یستادیاومده؟ اصال چرا اونجا ا شیپ ینه نه، مشکل -

 عجله حرف سردار را قطع کرد و گفت:  با

 هی با ما به یایمشب با! اگه هیاز دوستام آشنا کنم، دختر خوب یکیتورو با  خوامیراستش م -

 بشناسمت نظرت؟!  تونمیمنم بهتر م ،یدورهم

 نیبخوش یادیز !کرد؟یاعتماد م هابهیقدر راحت به غر نیا شهیآروشا هم نیفکر فرو رفت ا به

 ! ددیینوع بد نم کیبود و همه را 

 مهربان گفت:  یبرابر نگاه مشتاق دخترک، با لحن در

 نشه با من  تیفقط دوستت اذ شم،یخوشحال م -

 ! ی! خب؟! باایه باشآماد گهیساعت د میگرمه! فقط تا نخون یاتفاقا کل -

یهوا مانده سردار را که م یرو یدستها دی. نددیبا عجله به اتاق خودش رفت و در را کوب و

هم گذاشت و نفسش  یرا رو شیاهبزند! پشت به درب بسته اتاق خودش پلک شیصدا خواست

باال رفته بود  یادیز جانشیقدر سخت نبود فقط لحظه آخر ه نیفوت کرد، اولش که ا رونیرا ب

 شیدر چشمان نقراب یرا در بر گرفت. آثار خوشحال شینشست و زانوها نیزم یسر خورد و رو

به خودش نسبت  یا"وانهید"دستانش حصار کرد و  انیصورتش را م یخند زیبود و با ر انینما

نگاهش  ی! وقتکشدیاز نگاه پر از آرامش سردار، خجالت م یکم کرد،یداد. حاال که فکرش را م

بود! قسم  نیریحس، ش نیاندازه، ا نیاما به هم زندرییقلبش م یرا رو یانگار مواد مذاب کردیم
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بلند شد و آواز خوانان به  شیاز جا ی! با شادمانددییکه حالش را دست خودش نم خوردیم

! چرا؟! کردیرا با هم ست م شیهالباس نیترکیو البته ش نیبهتر دیسمت کمدش رفت امشب با

 خودش زمزمه وار گفت:  باکرد و  یبه خاطر سردار؟! نوچ

 ! هیجور نیکه، هم ستینه بابا به خاطر اون ن -

کمدش  مشامش خورد شال او دربه  وشاین نیریعطر ش یکمدش را گشود و که ناگهان بو درب

 چرا؟!  !بود؟یخوشحال م دیشد، در نبود او چرا با نیاش غمگجا مانده بود! چهره

 رونیه برا از خان شیپا توانستیاست چطور م یاالن در چه حال وشاین دانستیکه نم یوقت

و با ولع آن  شال را در چنگش فشرد دگوییراست م ییقلب آدم جاها ند،گوییم شهیبگذارد؟! هم

یش مقلب انیم نیتنگ شده بود و در ا وشایبا ن شیهابحث یاز اندازه برا شیدلش ب دیرا بوئ

 خودش را به دست احساسش سپرد و با گرید یکه او هم سالم و سالمت است! بار گفت

 زمزمه کرد:  یزهرخند

 شو دلمون برات تنگ شده!  دایزودتر پ یآبج -

 

**** 

 

 یارش برااجب و دیماند دلش گرفته بود از وح رهیخ ونیزیتلو اهیس ریچند روز به تصو نیا مانند

منا! والد! تست، پدر آن عمارت رخ داده ا یجا بود و خبر نداشت چه اتفاق نیفرار از عمارت. او ا

 شیهااشک یبود! بغض کرد اما جلو دیکوچک که هنوز دچار شک و ترد ینایآرم یسهراب! حت

ود؟! ب دهیشنآروشا را ن یهاخنده یبایز نیبلند شد چند وقت بود که طن شیگرفت و از جا ار

 ریگوشه گ یماواخر ک نیدر ا داندیکه م یچند وقت بود از حال برسام خبر نداشته است در حال

! ها مشکل داشت! تمنا چه؟فرمول یریادگیشده بود؟! آتوسا چه؟! خواهر معصومش هنوز در 

ز آن تازه ا شزیگرم و مهربان او تنگ شده است؟! و پوالد چه؟پدر عز یهادست یبراچقدر دلش 

از برا  ضیعر یهاکرده است پنجره دایآمده است، تازه خودش را پ رونیاش ب یافسردگ یدوره

 ! یفقط کم آرام شود، یکم دیفرستاد شا اشحهینمناک را به ر یهاشن و ماسه یکرد و بو
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 خانم! دخترم!  وشاین-

 شاد گفت:  یکم یعادل از آشپزخانه، دل از پنجره کند و با لحن یصدا دنیشن با

 بله عموجان؟! اومدم  -

 

*** 

 

گاه کرد نلبخند بزند به سردار  کردیم یسع که یچپ به آروشا انداخت و در حال چپ ینگاه ندا

 و گفت: 

 تون سرد نشهقهوه دییخوشحال شدم، بفرما یلیباهاتون خ ییبه هر حال از آشنا -

 و پر از متانت گفت:  بایز یبا حالت سردار

 طور، متشکرم نیمنم هم -

 شد:  رهیمشتاق به سردار خ یدستانش را در هم گره زد و با چشمان آروشا

 ؟یاومد ایبه دن یخب چه ماه -

ندا به آروشا  ینشان داد انگار که چشم غره یمزه کرد و خودش را جوراش را مزه از قهوه یکم

 است.  دهیرا ند

 مرداد -

 شد:  زدهذوق

 مهربونن!  یلیخ ایگاد! مرداد یاو ما -

 گفت:  زدیکه خنده در آن موج م یگرد نگاهش کرد و با لحن یبا چشمان سردار

 درست گفتم؟!  یدار یادیاعتماد ز نترنتیتو به مطالب ا -

 بود گفت:  یزده بود اما لحنش عصب یشخندیکه ن یبار ندا در حال نیا

 نینکه چ ی! در حالکننیفکر م منطقیو البته ب یاحساسات یادیما ز یبله آروشا کوچولو -

 صحت مطلق ندارن!  یاتیفرض
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است که  دو دختر رخ خواهد داد و او نیا نیب ییکه دعوا کردیسردار گوش زد م یدرون حس

 ! آروشا معترضانه گفت: دهدیجان م انشانیم

 ! منطقم؟ی! من ب؟یچ یعنیند ا جون  -

 ! ت بمانده ساککبه آروشا زد و با چشمانش به او فهماند  یضربه آرام شیبا پا ز،یم ریاز ز ندا

 د؟مونییم رانیا یسعادت شما تا ک یباشه؟ خب آقا م،زنییبعدا در موردش حرف م زمیعز-

 در دست ندارم  یقیفعال زمان دق-

هند دا ادامه داد تا آن دو بحثشان ر هیتک شیهم فشرد و به صندل یرا رو شیهادندان دخترک

 ان راهجمع خودش هیرا آنقدر راحت  بهیغر کیاما ندا حق داشت که از دستش ناراحت شود! 

با  دیبا تر،شیقات باز اتفا یریجلوگ یباز هم اشتباه قبلش را تکرار کند و برا دیترسمیداده بود 

 کرد! میصحبت  شامآر

است و  یوبکه پسر خ زدیحدس م شیهاصحبت یبا سردار آشنا شد و از رو شتریشب ندا، ب آن

 ! شدیرگز نمآن قدر ساده اعتماد کرد ه یبه کس شدیاما باز هم نم رساندینم یبه کس یآزار

*** 

، ر کردبا خودش فک شتریتک نفره نشست ب یکاناپه یرا پشت گوشش فرستاد و بر رو شیموها

 اهیس سمانیراز  دهیمار گز یباز کند ول هیقض نیآرشام را به ا یپا یزود نیدرست نبود به ا دیشا

بود! ندا  شیلبخوش ق یاز رو نیو ا کردیاعتماد م گرانیزود به د یلی! آروشا خترسدیم دیو سف

داشت و دسته کاناپه بر یرا از رو لشیکه از او محافظت کند موبا دانستیخودش م فهیوظ

 د: دار آرشام به گوشش خورخسته و خش یبعد صدا ییهاهیشماره آرشام را از حفظ گرفت ثان

 بله؟  -

 خورد چرا انقدر شکسته در نظرش جلوه کرد؟!  جا

 : دینگران پرس یلحن با

یو دق مخواهر و بردار آخرش من ! شماه؟یجور نیافتاده؟! صدات چرا ا یسالم آرشام، اتفاق -

 ! ندی

 دلش گرم شد.  یخنده آرامش را بشنود و کم یصدا توانست
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 عد غر بزن مگه امشب آروشا با تو نبود؟بنفس بکش ندا خانم -

 شده مگه؟!  یآره با من بود، چ-

 افتاده؟  یهنوز بهت نگفته چه اتفاق یعنی ،یچیه-

 شده؟! آرشام خانوادت؟!  ینه آرشام چ-

 گفت:  تریجد یحرفش آمد و با لحن انیم

یال اون مند روز که نبودم دنبچ نیگم شده، ا ایفرار کرده  ای! حاال ستین وشاینگران نشو، ن -

 . گشتم

 یجلو دهانش گذاشت چقدر به آرشام تذکر داد که یو دستش را رو دینسبتا بلند کش ینیه

از  یول اش،جهیهم نت نیخوده او هم موافق بود! ا یول ردیرا بگ یارازدواج اجب نیپوالد و ا

 ! رفتینم یکار نیانتظار چن وشایمثل ن یدختر

 شه! کارو کرده با نیممکنه که خودش ا ری! غهیدختر عاقل وشاین وشای! ن؟یگفت یچ-

 هم فشرد:  یرا رو شیهاکه از حرص حبس شده بود دندان یبا نفس آرشام

عقد!  یفرهسسر  اومدیداشت م وشایسر اونه! من شک ندارم! ن ریهمش ز یعوض ! اوندیوح -

 تونست فرار کنه.مین

 ! پدرت؟!! یراهه؟! تمنا خانم؟! واخب خب االن اوضاع روبه-

 تا اون جا ردشونو گرفته  سیرفته شمال دنبالشون، پل-

 ! رفتیی! تو هم م؟یتو چ-

 یداشت حاال کارممن موندم حواسم به خونه باشه خب -

 گفت:  یاز مکث بعد

 ! س؟ه؟چکارهیسردار ک نیآرشام ا -

 .آرشام نشسته است یابروها انیم ،یشگیحدس بزند که آن اخم کم رنگ هم توانستیم

 گفته؟ یزیاز دوستان مادربزرگم. آروشا در موردش چ یکیپسر  -

 زد:  یکاناپه بلند شد و پوزخند صدا دار یرو از

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

495 
 

و رشام! تا بود، آکنه! امشب همراه م شیگفته؟! امشب اونو برداشته آوردتش به من معرف یزیچ -

 ! ست؟یچرا حواست به آروشا ن

تناک به سخت و وحش یباز هم آن روزها د،یبگو یزیتا چ شدیسکوت دهانش باز نم هیثان چند

 آروشا دست از پا خطا کند؟!  گرید یآمد نکند بار ادشی

 ندا به حرف آمد:  باز

رو هم محکوم  هیمرد بد، بق هی دنیا دب تونهیکه نم نهیذاتش ا ستیآرشام، دست آروشا هم ن -

 طیازم تو شراعتماد نکنه اون هنو هابهیکنه، اما تو باهاش صحبت کن بهش بگو راحت به غر

 رو نشونش بده تا خودش بفهمه آرشام.  قتیقرار داره! حق یبد هیروح

 را گرفت:  شیشانیدهانش را قورت داد و با انگشت شست پ آب

 ها؟ -

 رانشم باشه؟! االن برو باهاش صحبت کن، من نگ-

 آها باشه -

 خدافظ گهیخب برو د-

 خدافظ-

ه چند ک یسربا آن پ دیندا در ذهنش تکرار شد واقعا چرا با یرا قطع کرد و باز حرف ها تماس

ده! کر یعرفنش مدوستا هیاو را به بق یرفتار کند؟! حت مانهیقدر صم نیاست، ا امدهین شتریروز ب

 ،ن با اوکرد صحبت یخارج شد و به سمت اتاق آروشا به راه افتاد برا شیپر از حرص از گلو یآه

دخترک جواب  نیا یبر رو ادیو فر ییکه زورگو دانستیم کرد،یلحنش را انتخاب م نیترآرام

 به در وارد کرد:  یاو تقه ستادیدارد پشت درب اتاقش ا یمنف

 آروشا؟ -

ر په سمتش ام و بآرش دنیو در را باز کرد ناخواسته شاد شد از د چاندیپ شیرا دور موها یاحوله

 : دیکش

 ! ؟یبهم سر بزن یشب اومد یدول کر یسالم خان داداش! روز به اون روشن -

 تر کرد: و حصار دستانش را دور آروشا تنگ دیخند آرشام
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 ! فتهیزبونت از کار ن نیا -

 کشاند:  رونیب زیرا از کنار م اشیاو جدا شد و صندل از

ز، کال ود امروب میه عصب! ماشاهلل چدمایرو د زتیامروز رفتم ندا خانم عز نیاصال! بفرما بش رینخ -

 زهرمون شد! 

 را به چشمان آروشا دوخت:  زشیرفت و نگاه ت جلوتر

 بود؟ هوم؟!  یچرا عصب -

 هم باشد! قدر م نیبودن ندا ا یموضوع عصب کردیآرشام فکر نم یجد اریکرد از لحن بس تعجب

 زد:  یشخندین یدست و پاچگ با

 ! یجور نی! آها هم؟یها، چ -

 داند،یرا م زیکه اگر خودش اعتراف نکند که همه چ دانستیآرشام هم م دیبعد نگاهش را دزد و

 .کندیم یرا ماسمال هیآروشا قض

 گفت:  یترش رفت و با همان لحن جد کینزد یقدم

ز اولش باهات خوش رفتار امن  گمی! نمرییم یبا ک رییکجا م یبهم بگ گهیتوقع داشتم د -

 ! منو نگاه کن آروشا! ینیبب بیبازم آس خوامینم یبودم ول

 دهد. صیاش تشخرا از چهره یسرش را باال گرفت و آرشام توانست دلخور یناچار به

قات ز اتفادختر ا نیا یفوت کرد، پس ک رونینگاه انداخت و نفسش را به ب گرید یانقطه به

  آرام تر گفت: یشد و با لحن رهیبه چشمانش خ گرید ی! بارگرفت؟یعبرت م شیزندگ

 دی! بایاچها تو هنوز بشه! آروش دایبه موقعش پ دیفصل عاشقانه داره که اونم با هیفقط  یزندگ -

 ! یریاسات رو بگاحس نیا یجلو

 تکان داد:  یکرد و سر یاخنده یبا ناباور آروشا

نفرو  هی! زایچ نیشق و از اع هینه  گردم،یدوست م هی! آرشام من دنبال نهیمشکل همتون هم -

 خوام که کامال درکم کنه می

 بم شد:  یکم شیآرشام در هم رفت و صدا یوضوح اخم ها به

 ! کنم؟یدرکت نم م؟منکنیی! ما درکت نمه؟یمنظورت چ -
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قصر پوالد هر چقدرم م گهیدر آوردم، ندا م یاحمق باز هیمن تو اون قض گییم شهینه! تو هم -

که  نین نگفتکدومتو چیهم که فقط پشت باباس! ه وشاین ،کردییاز عقل استفاده م دیبود تو با

قدر به روم  نیو ا میگبچ یبه پا نیام! پس بذارهنوز بچه گییم یمنم حق داشتم، خودت دار

 ! نفهمییکه واقعا حال و روز منو م کنمیحس م ی! من اون طورنیارین

 زش راحرفش، دلخور شده بود حال و رو دنیرا نگفته بود و االن آرشام با شن نیهم فقط

ت آدم خوبه به آن وق کرد،یسرش را از تنش جدا م گرید ی! اگر مانند برادرهااند؟دهینفهم

 یبهتر طور آروشا حس نی! اگفت؟یرا م قتیهمه حق شیپ دیهم با دیشا ای! آمد؟یحساب م

 داشت؟! 

 : دیآروشا را گرفت و غر یبازو تیعصبان با

م بذارم کف دست بر تونستمی!! میی! هربال؟فهمیی! مارمیسرت ب ییهر بال تونستمیمن م -

! آروشا دشیخراب تر م ندتیآ دیکرده! اما نگفتم! شا یپوالد خان و بگم دخترخانمش چه غلط

 بهیغر ! که اونن؟یرو هم ساکت کردم! اون وقت جواب من شد ا هیمن خودمو ساکت کردم، بق

 ! ؟یبد حیبرادرتم ترج هک یرو به من

 زد: نلر شیرا از دست او در آورد و تالش کرد هنگام صحبت کردن صدا شیسماجت بازو با

! ستین یمشکل گهید نیا اخالق من منطبق کنبودتونو خ نیآره، آره، آره! اگه شماها بتون -

 استراحت کنم!  خوامیخب؟! حاال هم م

آروشا باز هم  د،پرییخونش بود را! پلک چشمش مکه هم ی! کسکردیم رونیداشت او را ب علنا

برداشت و  ! فقط چند قدم محکمش رادکشییقد نم ییعقلش به جا گریدچار اشتباه شده بود! د

 .کردیا مرکار  نیحتما ا داشتیسردار را از آروشا دور نگه م دیرفت با رونیاتاق باز آن 

 

*** 

 

کند! کاش! به  دایپ یشد و بالفاصله نگاهش را به آسمان دوخت کاش االن جواب ادهیپ نیماش از

 انیدر م یمورد نظرش شد تعداد نفرات کم یسمت ساختمان قدم برداشت و وارد مغازه
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به  نداختندیدرون سبدشان م یزیچ یدر رفت و آمد بودند و هر از گاه یید غذاموا یهاقفسه

 مؤدبانه گفت:  ینشسته بود رفت و با لحن زیم شتکه پ یسمت مرد

 قربان دیسالم خسته نباش -

 مرد نگاه کرد:  یبلندش جمع و جور شد و به چشمان خاکستر هیچهار پا یرو بر

 د؟ییبفرما د،یسالمت باش -

 گفت:  یگذاشت و با مکث زیم یآورد و رو رونیکتش ب بیدو عکس را از ج پوالد

 نه؟ ای نشونیدیدجا  نیکه شما ا نمیبب خواستمیم گردم،یدو نفر م نیمن دنبال ا -

 ت: انگشت گذاش دیعکس وح یها نگاه کرد و بر رودقت به عکس با

 خودمون هستن! یهایآقا از مشتر نیبله، ا -

د ه مقصبخودش را حفظ کرد پس بالخره  یبر چشمان پوالد افتاد اما حالت جد یخوشحال برق

 خیاز ب ییدازود ص یلیاز او دور بماند اما خ ادیز تواندینم زشیعز یوشاین دانستی! مدیرس

 گوشش گفت: 

 آقا  دیاهم ببخش -

 امرتون؟ -

گاه ! اما ناست نه شناخته است و دهیمعلوم بود که خطاب به فروشنده است و پوالد را نه د کامال

 ت؟! مگرجا اس نیپسر کنارش دوخته شد او چرا ا رخمیو برنده پوالد برگشت و به ن زیت

 : دیبم و گرفته پرس یی! با صداشودیم شانیشان بود؟! پس هنوز هم مزاحم زندگچکاره

 ! ؟کنییم یجا چه غلط نیا تو

بر  اشت،ند یترس چیاست اما ه ستادهیزود اخطار داد که پوالد کنارش ا یلیذهنش خ مرورگر

امال به کگشت تا  شیمردمک چشمها دندترسییمرد م نیا یهاحالت نیکه از ا گرانیخالف د

 : دیاش رنگ بخشبه چهره یکم النیسمت او برگردد، پوزخند سرد م

 ریبه به! سالم عموجان! وقت بخ -

 انیماز  شیدارا در چنگش گرفت ص النیم یاچهارخانه راهنیپ قهیگرفت و  دهیرا ناد فروشنده

 آمد:  یم رونیاش بقفل شده یدندانها
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ت دوش یجنازشو هم رو اهیصد سال س بکش؟! رونیدختر من ب یچند بار بگم پاتو از زندگ -

 ندازم! مین

 د: نگران شده بود نگاه کر گریمضحک به فروشنده که د یشخندیبا ن النیم

 ! هیمشکل خانوادگ -

 دوباره به پوالد نگاه کرد و با همان لحن گفت:  و

بد! دخترت رو خودت هل  یلیخ یلیخبده!  یلیخ نیا کنهیقبول نم یعموجان اشتباه کرد ول -

  منو عشقم یوشایچاه! ن یتو یداد

 دهنتو ببند! -

! دیارزیم یبرخورد کرد درد داشت ول شهیصورتش نشست و به ش یپوالد بر رو نیمشت آهن و

ده اش فروشندل شکسته یهاینشست و قهقهه زد از دلتنگ نیزم یسر خورد و بر رو شهیکنار ش

 نگاه کرد:  زدینفس مکه نفس  یرا دور زد و با ترس به پوالد زیم

 ! ن؟یآقا؟! جوون مردم رو به کشتن ند دیکار کرد یچ -

 بار پوالد پوزخند زد: نیا و

 پدر و مادرم نداره! هه!  یحت نیجوون مردم؟! ا -

 ادامه داد:  زانهیآم دیتهد

 ! ریخوینم وشاین! تو به درد یریبگ ادیرو همون بار اول  یحرف هی ریبگ ادیپسرجون!  نیبب -

سکوتش  نیم! هماند؟یچقدر ساکت م ستادیا شیشد و سر پا نیکم خشمگکم النیم چهره

ام تا احتر بود که حرفش را بزند! یاالن کنارش نباشد! االن روز زشیعز یوشایباعث شد که ن

 وجود داشت که خودت را مورد احترام قرار دهند!  یوقت

 فت: گبود  دایپ شیکه در صدا یو با تمام حرص ستادیپوالد ا یروعلم کرد و روبه قد

شهر  نیا یکجااالن  ستیدر حد اونه! که معلوم ن دیحتما وح ستم،یآره من در حد دخترت ن -

! اما من خورهیبه درد دخترت م دینه! همون وح ایاس کرده، اصال زنده کاریبردتش، باهاش چ

منه که حاضرم  یوشای! نستیکه صادقانه دوستش داره! اون دختر تو ن ی! کسخوامیرو م وشاین
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موند! تو  یکرد! قو یپدرش، زندگ یعنیکه با نبود تو،  ییوشایخاطرش بدم! همون ن هجونمو ب

 خودم! عموجان!  یوشایدنبال دخترت بگرد و منم دنبال ن

! بود دیعثل او بم ییدست و پا یحرف ها از پسر ب نیا النیم یهاباز مانده بود از صحبت دهانش

ودش خ! و را حس کند النیها انگار که پوالد توانست احساس و عشق درون قلب م نیبا تمام ا

 ۲۵ ادیا به دو عاشق را از هم جدا کند، او ر کردیتالش م نکهیکرد ا دایپ یبیهم احساس عج

قلب خودش  ال،ی! آن سفره عقد، اصرار و اجبار سهراب، دروغ گل بانو و سهنداختیم شیسال پ

در  گرید یو ملتمس تمنا! همه و همه بار انیو در آخر نگاه گر سوختیکه داشت در آتش م

 وغگودر یبا گل بانو ی! چه فرقست؟یذهنش نقش بست! حاال تفاوتش با سهرابِ آن زمان چ

د، فکر نکر یاهیکه ثان یاست، در حال وشاین ی! او به دنبال خوشبختتتفاوت اس کیدارد؟! 

ان هم نالیپسر، م نیخوشبخت است! و نتوانست قبول کند، ا یدخترش، واقعا در کنار چه کس

 شخص است! 

ادت بد ع نیا یک و مات مانده بود اشتباه پشت اشتباه! رهیخ شیرودر روبه النیم یخال یجا به

را داد؟! چن صیتشخ النیرا به م وشای! چرا همان روز اول عشق درون چشمان نکرد؟یرا ترک م

ن حس آ دفهمییهـ ـوس بچگانه است؟! به خدا که حاال م کیکرد آن حس چشمانش میفکر 

 نا است! تم شِیهمان نگاهِ چند سال پ وشا،یکه نگاه ن دفهمییاست! حاال م دههـ ـوس نبو

 آقا حالتون خوبه؟-

متش به س وخورد، آب دهانش را قورت داد  یفروشنده او را از افکارش جدا کرد و تکان یصدا

 برگشت: 

 هان، بله خوبم  -

 گفت: یپوالد گرفت و به آرام یعکس را جلو دو

خودشون  ادیز میدیند م،یفرستیم کیبراشون پ شتریاومده و ب نجایا دایجد آقا نیگفتم که ا -

  انیب دیخر

 دیلطف بزرگ در حقم کرد دیخب اگر آدرسشو بهم بد-

 نگاهش کرد: یشرمندگ با
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 میدب یاطالعات رو به کس نیا میشرمنده آقا، اجازه ندار -

 و در دلش گفت:  دیآرام کش یپوف یکالفگ با

 رسمش نبود خدا  نیا -

 کجا را داشت که بگردد؟! کجا را ؟!  حاال

 اش گذاشت: شانه یرو یبه فروشنده نگاه کرد و دست دوباره

 مزاحم شدم، خدانگهدار دیببخش فهممیدشمنت شرمنده، م -

 رونیب را شیاکه پ نیرساند و قبل از ا یاشهیبلند خودش را به درب ش یآرام ول یبا قدمها و

 فروشنده متوقفش کرد:  یبگذارد، باز صدا

 جناب  گمیم -

 سمتش برگشت و منتظر نگاهش کرد تا حرفش را بزند به

 من و من به حرف آمد:  یکم با

 یبعض کنه،ینم یدگکه تو عکس بود تنها زن یپسر نیبهتون بگم، ا تونمیرو م یزیچ هیفقط  -

  کنهیم دیو به اسم اون خر ادیم یمرد هیوقتا 

 وشاین دیکه شا یچه؟! کدام مرد یعنیهم خشم!  یکم دیگرفت و شا یرنگ کنجکاو اشچهره

از  یکیرد، که مبا دو  وشایکه ن نیاز تصور ا آمدی! نفسش باال نمکند؟یم یهم کنار آنها زندگ

بار با قدم  نی! اکردیم دایپ یافتضاح اریشهر است احساس بس نیاز ا ییبود، در جا بهیآنها غر

 فروشنده گرفت:  یرا جلو وشایعکس ن گرید یسست جلو رفت و بار ییها

ا دور شده خواهش که از م شهیم یاالن، چند روز لیدال یسر هیدختر منه! بنا بر  نیا نیبب -

 رو بهم بده!  یکنم اون آدرس لعنتمی

 یبود ول ادیزم شباهتشان ه یبار به پوالد نگاه کرد، حت کیبار به عکس و  کی دیبا ترد فروشنده

پوالد  نیبه ا یکمک توانستیبدهد؟م بهیغر یفرد را به فرد کیکه اطالعات  شدیم لیدل نیا ایآ

 نه؟!  ایدرمانده کند 

 

*** 
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گر شد ا رهیخ اوشیاز اندازه سرد ن شیپر از محبت و البته نگران به چهره افسرده و ب ینگاه با

اش است پس چرا تالش کرد دخترش را خانواده یکه به فکر خوشبخت کردیقدر ادعا م نیپوالد ا

فاصله بال دیکش فیخف ی! با فاصله کنارش نشست و از درد کمرش آهاورد؟یدر ب دیبه ازدواج وح

 گرفت:  اشندهخ

 ! میشد ریما هم پ -

 کردیم تیذا شتریعادل را ب نیو ا اوردیدوام ب کردیم یکه سع ینگاهش کرد، با لبخند وشاین

 : مقدمه گفت ینگاهش کرد و ب یاش با دلسوزدختر نداشته یهم جا وشاین

 کرد؟یبود که پوالد مخالفت م یآشنا بود چ ،یکه دوستش داشت یکس -

 شد:  رهیخ شیروو باز به روبه دیکش یآه

ه، ادر ندارچون پدر و م ارزهیو سرش به تنش نم ستین یمرد زندگ النیبابا معتقد بود م النیم -

ن او یحت ا بود!م یمراقب و حام شهیهم النیطور نبود، م نیکه اصال ا یدر صورت ه،یاحتما عقده

قط حرف ف نهبییو نم دهیرو ند زایچ نیبابا ا یخوب قبول شم ول یرشته هیکمکم کرد که 

 ین کارماما اون دوست نداشت که  م،یگفتم که فرار کن النیبه م یمن حت زنهیرو م ودشخ

 کنم تا بابا ناراحت شه. 

 دلتنگ گوش سپرد و بعد با تفکر گفت:  یوشاین یحرف ها یبه تمام عادل

 یتح شونه،یم یبه کرس حرف خودش رو شهیکه من از پوالد دارم، اون هم یاز اون شناخت -

ما اج کنه، ازدوا و قانون شما رو مجبور به لیدل کیممکنه که به هزار و  نیاگه االنم شما برگرد

 خودشو به پدرت ثابت کنه  دیبا النیم فتهیق ناتفا نیراه هست که ا هی

 بلند شد:  شیو از جا دیکش یقینفس عم یاز مکث بعد

بهتر  ؟حالتیقدم بزن رونیب یایب یدوست ندار خوادیم یخدا چ ینیبب یصبر کن دیتو هم با -

  شهیم

 شد:  رهیبه عادل خ زیتشکر آم ینگاه با

 استراحت کنم خوامیممنون م -
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 کاناپه برداشت:  یرا از رو کتش

 باشه دخترم، خدافظ -

 خدانگه دار عمو-

از  یبه هر حال سن و سال د،یوشپزمان کتش را رفت و هم یآرام به سمت در خروج یها قدم با

ش ا یستگو پر کردن وقت بازنش شیهایاو گذشته بود قدم زدن و جدول حل کردن جزو روزمرگ

و  یابر آسمان د،یکش یقینسبتا پاک نفس عم یرا بست و در هوا الیآمد. درب و یبه حساب م

 هسته درم و آداشت! آرا یهم کار خدا بود و حتما حکمت نیفصل؟! ا نیچرا در ا یولگرفته بود، 

 یرادیو ه دیحپوران و نارو زدنش، و کردیداشت و با خودش خاطرات را مرور ممیکوچه قدم بر

زمان هنوز  که عاشق شود در آن دادیحال، به پوران حق م نیوسط تلف شدند اما با ا نیکه ا

 بیترت شانیاکه سهراب بر شدیم یازدواج اجبار یقربان دیخواست، نبامی ینجوان بود و جوا

اخل ود، دشمتوجه  یزیکه چ نیاز اعماق قلبش خارج شد و قبل از ا یآه اریاختیداده بود. ب

قطه در آن ن یدیشد ! درددیاش کوببا زانو به دنده یشد و کس دهیکش یفرع یهااز کوچه یکی

 ریاز ز یحت چهره آن مرد را توانستیافتاد، م نیزم یبر رو یبلند «آخ»حس کرد و همراه با 

! داد؟یه ماجاز شیپهلو دیبزند، مگر آن درد شد یحرف توانستینم یدهد ول صیتشخ اشهیسا

 پر از حرص و خشن گفت:  ییرا باال زد و با صدا شیهانیمرد آست

 صفتیب دیه تو و اون وحب یدرس هی! ن؟شییم کیکه به دختر من نزد دهیرس ییکارتون به جا-

 ! نیغلطارو نداشته باش نیجسارت ا گهیبدم که د

 همان موقع به زحمت گفت:  یول دیایباال رفت تا در صورت عادل فرود ب مشتش

  !یاستخون بود رو شکوند یآخ هرچآخآخ رفته؟! ادتیمعرفت منو  یپوالد منم! ب -

 نیخرآسال از  نیاست که چند یمرد، همان عادل نیآن به ذهن پوالد خطور کرد که ا کی و

 یو گوشه یشانیپ یهاکرده بود با آن چروک رییاش تغ! و چقدر چهرهگذردیم دارشانید

 به عادل دوخت و دست و کمرش را گرفت:  یچشمش! نگاهش را با شرمندگ

 ! یموند کایآمر مکردییجا؟! فکر م نیآخه تو ا -

 کمک پوالد بلند شد و دردمندانه گفت:  با
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 سر! پ ی! بترکنهیدستت سنگ تنها بذارم، هنوز دیجا با وح نیکه دخترت رو ا شدینم یبودم! ول -

 : دیهم خند پوالد

 ! یبند یپا یتو هم که هنوز به اصول اخالق -

دامشان ک چیه کردیرا اکو م شانیکه صدا کیقهقهه زدند در آن کوچه تنگ و تار شانیهردو

 ! نندیبب ییجا نیرا، چن گریکدیهمه سال  نیبعد از ا کردند،یفکر نم

 نگاهش کرد:  زانهیآمنیپوالد گذاشت و تحس یشانه یدستش را رو عادل

 خانم؟ نای! خانوادت خوبن؟میکرد دایهم واسه خودت پ یپیسال گذشت؟ عجب ت چند

 نگاهش کرد:  یبا شرمندگ باز

  میایر بدپوران  یجلو میکدوم نتونست چیه نیخان تنها موندشما، عادل یول م،یما که خوب بود -

 ایم بدنبال ست،یحرف زدن ن یجا هم جا نیا میاشتد یاون مقصر نبود پوالدجان همه حق زندگ-

 رف دارم باهات.که مفصل ح

 

 *** 

 

ال، مه سه نیبود که بعد از گذشت ا بیشد عج رهیکودکان خ یانداخت و به باز شیپا یرو پا

ند به ه بودگوش سپرد لیدلیگفتن نداشتند، نه پوالد و نه عادل، فقط ب یبرا یکدام حرف چیه

 دیخو چر دیبچگانه گذشت، چرخ یهایباز نیمانند هم شانینما، انگار که زندگشرشر آب یصدا

 بود!  قانونیب یباز کی یزندگ فتاد،یکس ن چیو در آخر. قرعه به نام ه د،یو چرخ

 گفت:  قیعم یهمراه با آه عادل

از لحاظ عاطفه  تسین یمرد زندگ دیوح گم،یم نویمن پدر اونم و ا دیوح یبود برا فیح وشاین -

 رادیمنظورمه درست برعکس ه

 گفت:  ینامعلوم یبه نقطه رهیسرد کنج لب پوالد نشست و خ یپوزخند

 دستم اومد زیماجرا، همه چ نیاما بعد از ا دونستمینم -

 گرفت و نگاهش کرد:  اشخنده
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 ! خونییجا خطبه عقدشونو م نیخودت هم کردمیفکر م-

 :دیهم خند پوالد

  ستمیاون قدرا هم بد ن -

  دخترتون در اومد؟! وشایشد ن یشده؟! چتمنا خانم گم گفتنیمگه نم یراست-

 را به عادل دوخت:  حسشینگاه ب پوالد

د خدا ب یول یناراض یگور بابا ،یتو راض ،یدادم گفتم من راض شیمن فرار نا،یازدواجم با م شب

اون  هیعل یمدرک چیو من نتونستم ه دنیرو دزد نایآرم کمیام دختر کوچگذاشت تو کاسه

سردرگم بودم، اون قدر که به  و ختمیکامال بهم ر یفطرتا جمع کنم از لحاظ روحپست

ود بمرهم  دخترام شدم خودمو با آتوسا سرگرم کردم که الیخیکردم و ب شک قمیرف نیکترینزد

دم وش کرهمه رو فرام وشا،یبودم که آروشا، ن الیروحم اون قدر غرق فکر و خ یزخما یبرا

خرشم آحسرت ته دلم بود  هی شهیدر اصل هم یول کنمیفکر نم نایبه آرم گفتمیم شهیهم

دش ه خانوارو ب هابهیاون قدر ازم فاصله گرفته بود که غر ابرام نموند، آروش یمونیجز پش یزیچ

موفق شدم که هم خودمو  یسخت به یول دم،یشانس بودم که زود فهمخوش دیشا دادیم حیترج

 نجات بدم هم اونو 

 فت،گیم هشیبه اشک حلقه زده در چشمان پوالد بود هم رهیبا نگاه دلسوز و مهربانش خ عادل

 ! ستندیکه ن اندی! جزو آن آدمها است، انقدر احساساتدیندازیبه ظاهر مغرور پوالد ن ینگاه

 شانه او گذاشت و فشرد:  یرا رو دستش

 جبران کن مرد! جبران!  -

 داد:  هیتک یفلز مکتین گاهکهیو سرش را به ت دیکش یآه

زودتر  مخوایم نفرت داره ییگرفته شده باشه، از تنها یلیمدت خ نیتو ا دیخوبه؟ با وشاین -

 راحت نشده  المیهنوز خ نمش،یبب

 تکان داد:  یشد و با تفکر سر رهیخ شیروباز به روبه عادل

 !شینیبب ذارمیمن نم ینه اتفاقا حالش خوبه ول -

 : دیپوالد را شن حالیخنده ب تک
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 .دمدایندارم وگرنه قشنگ جوابتو م یجون داداش حوصله شوخ -

 شد: رهیو نافذ به پوالد خ زیو ت دیچرخ گردنش

 ! ینیاون دخترو بب ذارمینم میندار یشوخ -

که  تگفیم یچه؟! با چه جسارت یعنینبود؟!  یعادل، شوخ یوضوح جا خورد از لحن جد به

 ! دهد؟یاجازه نم

 : دیدر هم رفت و غر شیاخم ها کمکم

  فهممیحرفتو نم یمعن -

 کتش فرو برد:  یهابیرا درون ج شیهابلند شد و دست مکتین یاز رو عادل

که  یزیره هر چو چرا دوستش دا هیک النیم نکهیکرد، ا فیمن تعر یکل ماجرا رو برا وشاین -

ذار ب! یدکه تو نکر یاش نشستم، کارصحبت ه یچند روز به من گفته من پا نیتو ا یفکرشو کن

 اون پسر خودشو بهت ثابت کنه.

 زد:  یو پوزخند ستادیعادل ا یروظاهر آرامش را حفظ کرد، روبه یشد ول یعصب

 دست و پاس؟!  یثابت کنه که چقدر ب -

هم  یاز گاه پوالد هر کردیشد، اعتراف م رهیبه چشمانش خ هیعاقل اندر سف یو با نگاه برگشت

 ! زدیم یخودش را به نفهم ایو  شدینفهم م

 عالقه داره!  وشایپوالد بزرگمهر! ثابت کنه که واقعا به ن یآقا ریخ-

 پر از حرص گفت:  یو با لحن دیکش شیدرون موها یدست

 نی! منم همدادیش متا االن انجام دیبکنه با خواستیم ی! هر غلطستین میحرفا حال نیمن ا -

 ! نمبییاالن دخترمو م

 نالیم دسته گلش را هرگز دست آن یوشایگرفت، ن شینسبت به عادل راه خودش را پ الیخیب

بود که  ییهاتیاز آن موقع نیا شکیاگر تا آخر عمرش مجرد بماند! و ب ی! حتدادینم عرضهیب

او  دستان انیم شیبعد بازو یاهیو ثان دیعادل را از پشت سرش شن یهاقدم ی! صداشدیلجباز م

 گفت:  تیخودش قرار داد و با جد یروپوالد را روبه گرفتقرار 
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عشق  هی دونییم! خودت بهتر یاون دوتا رو از هم جدا کن دمیپوالد! من اجازه نم هیکاف -

 شو! ازبه احساس اون دختر فکر کن! لجباز ن کمیدوره زمونه کم شده  نیخالص چقدر تو ا

 حرفاشو که نیا یبرا یول نش،یبب ایکدوم راه بهتره. باشه تو ب نیتفکرت درست استفاده کن بب

 ؟ م! هویبشنو

با  شهیمرد که هم نیبه ا گفتینگاهش را از درخت گرفت و به عادل دوخت چه م یکالفگ با

 ! کند؟یاو را ساکت م شیمنطق یحرف ها

 گفت:  تریعصب

 به شیبد شدییم حاضر یدختر داشت هیکنم؟! تو اگر  کاریکنم؟! عادل چ کاریاالن من چ-

 ! به خدا سخته! دهی! قلبم اجازه نمتونمی! نمارزه؟یکه سرش به تنش نم یکس

 نگاهش کرد: یشتریب تیجد با

ج روز نم عاشق شده! فقط پناو ،یهم قلب داره! اگر تو عاشق شد وشاین ،یاگر تو قلب دار -

! یبگ یزیچ چیه یکرد، تو حق ندار دای! اگر پچینکرد که ه دایرو پ وشایپوالد! اگر اون پسر ن

 زنهیمه پرپر دار که نیباهاش آشنا شو، بب شتریکنه تو برو ب دایرو پ وشایفقط پنج روز! تا اون ن

 !  نهیدخترتو بب گهیبار د هی

ه است، نگذاشت ریتأث شیعادل بر رو یکه حرف ها گفتیاگر م کردینگاهش م یبا گنگ حاال

ا رها کرد و را نشناخته است نفسش ر النیم یپوالد به خوب گفت،یهم درست م دیدروغ بود! شا

 دوباره به عادل نگاه کرد و آرام گفت:  د،یبه صورتش کش یدست

 چکار کنم؟  دیکال من با -

 گفت:  زدیکه خنده در آن موج م یبا لحن عادل

 یبرا رو زیون جا همه چم اباهاش صحبت کن، من ن،یرو بب وشاین میبر یایم یاالن جنابعال -

 دمیم حیدوتاتون توض

 النیم یتح نکهیبا ا شودینم مانیپش میتصم نیبه هدف خورده بود مطمئن بود که از ا رشیت

 .ستیروغ ند وشایاش به نکه عشق و عالقه دادیم یقلبش گواه یبود ول دهیرا هم ند
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 انداخت:  وشایمختصر به ن یکاناپه نشست و نگاه یرو بر

 بابا کجاس؟!  -

 از او به حرف آمد:  ترحوصلهیب

  رونیب -

ه او نسبت ب بیعج یحاال حس نفرت یول دیبگو خواستیآمد ، نم یخوشش نم دیاز وح قبال

در  الیبه سر .کردیفرق م اشهیآمد البته پوالد قض یخودخواه کنار نم یکرده بود! با آدم ها دایپ

نگ زکه گذشت،  یدار نبود کمدو نفر خنده نیا یبرا یبودند طنز بود ول رهیخ TVحال پخش از 

 بود؟یم النیدر، م نیپشت ا شدیبلند شد چه م شیاز جا یبه آرام وشایصدا در آمد و ن بهدر 

 شد؟یه مچکابوس بوده است؟!  کیها، فقط  نیا ندیکه چشم ببندد و باز کند و بب شدیچه م

ا باال سرش ر باز شد و «یتق» یفشرد، درب با صدا نییسرد درب را گرفت و آن را به پا رهیدستگ

 آورد: 

  عموج دییبفرما -

م هت درب، پش دنش،یباره د کیبعد از چند روز  د،یبرق از سرش پر یاآن شخص لحظه دنید با

 دایرش پدر چشمان پد یادیز یزینتوانست چ هیثان کی نیدر ا ندیبود و هم ناخوشا ندیخوشا

 آب دهانش را قورت داد:  بیعج یکند فقط با ترس

 بابا !  ب -

ر چقد شدیفقط در ظاهرش نشان داده م نیا یبود ول حسیجلوتر رفت، چشمانش ب یقدم

 اصله گرفت! از چهارچوب در ف وشایجلوتر رفت و ن یقدم کردیبود و االن حسش م وشایدلتنگ ن

  دیخب، وح یعنیبابا من -

 رفت  شیعادل پ یهم گذاشت و طبق نقشه یرا رو شیها پلک

ومو واسته بودم که اون شب آبرخ یتو چ یمگه من جز خوشبخت وشا،یبسه! انتظار نداشتم ن-

  ؟یعالم و آدم برد یجلو
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ود، بن شده بلند شد نگرا شیاز جا ارادهیشد و ب زیت شیپوالد گوش ها یصدا دنیبا شن دیوح

به خاطر  که گفتی! مگفت؟یپس عادل کجاست تا او را از دست پوالد نجات دهد؟! حاال چه م

 خانه را یهاناو ستو ادیفر یصدا هیثان کیدور؟! کمتر از  ییمنافع خودم دخترت را بردم به جا

 : ندلرزا

یم یطور نی! انمیبب نجایا ایب مروتیب ی! آهاد؟یشده؟! وح میقا یتو کدوم سوراخ موش -

چرا  ،دیکریخودت فرار م یازدواج رو بهم بزن خواستیی! م؟یرو خوشبخت کن وشاین خواستی

 ! ؟یدختر منو برد

  گفت: نداشت، داشت؟! با خودش یراه فرار گریجسارتش را درون چشمانش جمع کرد، د تمام

  کنهینم یکار چیآروم پسر ه -

رش هق کنان پشت سهق یوشایو ن دیقبل از او پوالد رس یراه افتاد ول یسمت درب خروج به

 در چنگ پوالد فشرده شد  اشقهیرا داشته باشد،  یکه فرصت کار نیقبل از ا

 انداخت:  دیو وح وشایلرز بر جان و تن ن اشنعره

 ال؟! آشغ یرو بد نام کرد وشایچرا ن شدییخودت گور به گور م -

 اشینیب ریاز ز یفرود آمد و او چند قدم به عقب رفت رد خون دیصورت وح یبر رو مشتش

 شد: الیخیرا ب ختنیبار اشک ر نیا وشایمشخص شد و ن

 بابا!  -

 : دیکش ادیفر شتریاو باال آورد و ب یدستش را جلو کف

کر به مامانت ف ،یچیه ! منه بدبختیکرد دیرو نا ام دمیخفه که همه ام یکیزهرمار! تو  -

 ! ؟ینکرد

 پر از حرص زد:  یبرگشت و پوزخند دیبه سمت وح باز

 چرا؟!  دی؟! چرا؟ وحقبرستون نیتو ا شیچرا آورد یباهاش ازدواج کن خواستییتو اگه نم -

 بلندتر از پوالد پاسخ داد:  یادیبا فر اش،یجیتمام گ با

 دادییرو دوست داره و تو اجازه نم گهید یکی دونستمیچون دلم به حالش سوخت! چون م -

 بهش برسه! 
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 و دردمندانه ادامه داد:  ترآرام

  یشون موافقت کنبمونه، با ازدواج شتونیپ نکهیا یبرا شدییمجبور م ینجوریحداقل ا -

ش را هم همراه وشاین یدل سوز یعادل درست است، فقط از رو یحرفها دفهمییم حاال

باز هم  ! اماگفتیکه عادل م ستین احساسیآن قدرها هم ب دیوح یآورد ول نجایخودش به ا

اشد، ب النیکه عاشق م نیحاضر شد که او را دور بزند؟! قبل از ا وشایدلش شکسته بود چرا ن

 اشنهیسـ ـ یفوت کرد، قفسه رونیزد و نفسش را به ب شیبه موها یپوالد پدرش بود چنگ

 شاویشده بود ن یصبواقعا ع یباشد ول یشیها نما نیقرار بود همه ا رفتیم نییباال و پا اریاختیب

 نیب که یتنه که تا وق یبود ول بای. عشق زختیاشک ر صدایداد و ب هیپشت سرش تک واریبه د

چه. پلک  یعنیغم عالم  دانییآن وقت است که م ،یکن ریگ اتوقهخانواده و معش یدو راه

 هم گذاشت و همراه با بغض گفت: یرا رو شیها

 یلیخودم خ یبه خدا برا یشدنکه انگار خودت عاشق  کنییرفتار م یبابا خسته شدم جور -

 من  یسخت! ول یلیسخت بود که بخوام شما رو ناراحت کنم، خ

 یوحرنشست از لحاظ  نیزم ینمانده بود سر خورد و رو یباق شیتوان حرف زدن برا گرید

ا ر دیحونگاه  دیند خت،یگذاشت و باز هم اشک ر شیزانو یه بود سر بر روو شکسته شد فیضع

 ییشاوین شده بود رهیبه او خ ینیو غمگ رتیکه با ح یدلش سوخته بود و پوالد یکم دیکه شا

که  نینه! ا همان دختر است؟! نیحال منبع آرامش است کجا رفته بود؟! ا مهدر ه گفتندیکه م

زانو  وشاین یروجلو رفت و روبه اریاختیاست؟! ب یچه آرامش گرید نیشده است! ا رانیخودش و

و باشد؟! درد ا یدوا توانستیداشت نم یحام کیبه  ازیدخترش ن یول دلرزییم شیزد دست ها

 گرفته گفت: ییو با صدا دیکش وشاین یموها یرو یدستش را به آرام

  وشاین -

آرامش  شهیهم یوشاین ددییم یآمد وقت یقلبش به درد م دشنییرا م فشیهق ضعهق فقط

 شده است  فیگونه ضع نیا

  شد: رهیبه چشمان پر از اشکش خ یشتریب تیو با جد ردیکرد تا سرش را باال بگ وادارش
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رو داشته  هانیجبران کنم! خواستم بهتر خوامیکردم اما گفتم م یمن چند سال از شماها دور -

 اما ... وشاین یکه بهش برس ستیجا هم صالح نهمه یول هیعشق چ دونمیمن م دیباش

ود باده را از دست د انشیبار قدرت ب نیاول یبه سمت راستش انداخت برا ینگاه یکالفگ با

 شد:  اشرهیخ یدستش نشست و با نگاه مشتاق یبررو وشایدست سرد ن

 بابا؟ یاما چ -

 گرفت و باز به او نگاه کرد: ینفس

 نه  ایرو داره  اقتتیل نمیفرصت بدم بب هی النیبه م خوامیم -

 یوشبختمزه خ دیاز چشمانش چک یو قطره اشک دیرنگ پاش وشاین یبه چهره  یلبخند کمکم

رد ت پاک کباشد اشکش را با پشت دس دهیحاال! فقط کاش اشتباه نشن نیاز هم کرد،یرا حس م

 و پناه برد به پوالد: 

 بابا!  شیینم مونیپش دمیقول، م دمیبابا؟! قول م گییراست م -

بود  آشوب گذاشت و او را به خودش فشرد اما هنوز هم در دلش وشاین یموها یرا بر رو دستش

باشد،  گرید یدر شهر وشایاگر دانشگاه ن گفتیم شیکه چند ماه پ یکس الن؟یفرصت دادن به م

ات پدرانه تا احساس زدیکه آن حرف ها را م گفتیچرا قلبش م ی! ولرود؟یحتما به سراغش م

خانه  نیا واریدر و د انیاش خارج شد و نگاهش ماز حنجره یآه اریاختیدهد؟! ب قلکاو را قل

 : دیچرخ

 دایپ است، تو شمال اگر تونست تو روج نیکنه اونم ا دایتا تو رو پ دمیچند روز بهش فرصت م -

قرار  هی نیا ینیبب ختشویر یکه حت ذارمیکنه نم یعرضگیندارم، اما اگر باز ب یمخالفت گهیکنه د

  وشایمنو تو ن نیداده ب

ه ک کنمیمشد: باشه من بهت ثابت  رهیخ اشیبه چشمان خاکستر یاو جدا شد و با شادمان از

 انتخابه!  نیبهتر النیم

 !  میهم افتاد ینیریش هیخب پس -

 : دیانداخت و غر دیبه وح یچپ نگاهچپ پوالد

 دهنتو ببند که هنوز باهات صحبت دارم  یکیخر شرک تو  -
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 اشاره کرد:  شینیو به ب دیخند

 ؟خواییم یچ گهید ،ییدا یداغون کرد صاحابویدماغ ب -

  یحرمت شکوند دیوح-

 یدیوح د،کریمنگاه  رهیخ دیبود و با تأسف به وح ستادهیچهارچوب در ا انیبود که حاال م عادل

ر هربان تمادل بار لحن ع نیبلند شد و ا شیبه کمک پوالد از جا وشایکه حاال شرمنده شده بود ن

  رهینگفت که از تو دلگ یچند روز حت نیوالد، قدر دخترتو بدون تو اپ -شده بود: 

 انداخت و با غرور گفت:  وشایپوالد دستش را دور شانه ن و

 دخترم به خودم رفته!  -

  ستیکه مامان ن فیح-

 ! یگرفت ادیخوب از آروشا  یلیرو خ یپرون کهیت نمبیی! مرینخ-

تو  ذارییتا مثل اون رو مشاز جانم! شما ش زتریپدر عز ستین یزیاون جوجه اردک که چ-

 ! بتیج

 انطیر شخبود که پوالد از  نیبهتر شده بود حداقلش ا یحاال کم دندیچهار نفرشان خند هر

 چند روز!  یاگر برا یآمده است حت نییپا

 

**** 

 

 را نسبت به دخترش کم کند پس شیهایهم نتوانست دلتنگ یطوالن ینیشب نش کی یحت

 یروان و یروح یماری! لعنت به هر چه بکرد؟یم یزندگ وشایچطور آن هشت سال به دور از ن

 یاضبود که ر را که نابود نکرده است و خوده پوالد چه احمق ییهایچه زندگ داندیاست خدا م

 ماریب نددانیهستند که م یسر کیاز دوستانش،  یکیبه قول  شدینم ناسروانش شیبه رفتن پ

 اننددیکه م هستند یسر کیدارند و  فیکؤدن تشر اریروند که بسمیهستند و به دنبال درمان ن

 عاقل هستند. رایها بس نیتا به خودشان کمک کرده باشند، ا روندیو به دنبال درمان م مارندیب
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اشت ک شیشانیپ یپر از محبت بر رو یرا از خودش جدا کرد و بـ ـوسه ا وشاین یسخت به

 : گفتیو با بغض م خترییکه هنوز اشک م ییوشاین

 هان؟! گه؟یمنو د یدیبابا بخش -

 شد:  اشرهیخ دادیرا نشان م شیمهربان شیکه درخشان یچشمان با

ز دستت ناراحت نبودم که ببخشمت من ا ؟پرسییسؤال رو م نیا گهیقربونت برم چند بار د -

 !وشاینره ن ادتیقول و قرارامون  نیبب

 : دیخند ختنیاشک ر انیم در

 النیمن به م یبزنم ول یفت حرفرو حر ترسمیکه بعدش م یچشم، چنان اتمام حجت کرد -

 بگو.  ،یبگ خواییم یدارم حاال شما باز هر چ نانیاطم

 را افسوس بار تکان داد و به عادل نگاه کرد:  سرش

 !کنه؟یجاش که درد نم ،یشرمندم کرد عادل

 گذاشت:  شیپهلو یو دستش را رو دیخند

 !هیادیکتک خوردن از تو، از سرمونم ز -

 برادر من  یدار اریاخت-

 : دیدوخت و غر دیپر از غضبش را به وح نگاه

 ددر ! شیه ببرک نیبا دخترت ازدواج کنم! نه ا خوامیبرو به طرف بگو نم زادیبعد مثل آدم یسر

 انداخت:  نییو سرش را به پا دیخند یشرمندگ با

ردم؟ کوخت گناه انقدر خفت نده، دلم واسه دخترت س ییدا ایکدومه نوکرتم؟! ثان یبعد یسر -

وقتا  ید بعضهرچن هیپسر خوب النیم دادمیم شیزودتر فرار النه،یم اروی دونستمیتازه اگه م

  شهیدرار محرص

 افکارش نگاراشده بود،  رهیخ نیبه زم قیانداخت که با لبخند عم وشایاز گوشه چشم به ن ینگاه

است! ه نیاز ا شتریب اقتشیبفهمد ل وشایروزگارش کاش ن نیا یبرا دیآن پسر بود آه کش شیپ

 کاش به هر سه نفرشان نگاه کرد: 

 ش مواظب خودت بابابا،  وشایخب فعال، خداحافظ شما ن -
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 هم گذاشت: یرا آرام بر رو شیها پلک

 چشم -

 ییخدافظ دا -

 خدانگه دارت برادر! -

 یگوش زمان آن سه نفر، داخل جاده به راه افتاد و هم یبرا یشد و بعد زدن بوق نیماش سوار

 ادیاش را به بود شماره ازیشان ن انجام شدن نقشه یبرا گریقدم د کیرا برداشت هنوز  لشیموبا

 هم خوب! یلیداشت خ

 :دیاش را شنبه شدت گرفته یاز چند بوق، صدا بعد

 بله؟ -

 سرد گفت: یو با لحن یاز مکث بعد

 سالم -

 عموجان  یاز ما کرد یادی: دیپوزخندش را از آن طرف شن یصدا

  نمتیاون جا بب ایفردا ب کنمیاس مامآدرس اس هی! برات یبهتره دهنتو ببند-

 نگران شده است:  النیم یحس کند که تن صدا توانستیم

 نکرده؟ ییافتاده؟ خدا یاتفاق -

 با تأسف تکان داد: یزد و سر یپوزخند

 شب خوش ! ر،ینخ -

 لمیف نیمهنداشت؟! با  یکند؟! تمام یباز لمیکه ف خواستیچقدر م النیرا قطع کرد م تماس

 ! گریده بود درا بر زشیعز یوشایدل ن شیهاکردن یباز

و  ه داشترا نگ نیکوچک ماش یالیو پشت در آن و دیچیپ یاداخل کوچه یرانندگ یاز کم بعد

 بیعج ی! با حرصند؟یرا بب النیم دیخودش چهره پل وشاین شدیرا فشرد چه م موتیدکمه ر

ه فقط کبود  مرد ساخته شده نیرا به داخل راند انگار ا نیگاز فشار داد و ماش یرا رو شیپا

 عذاب بکشد. 
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*** 

 

 کن!  یبدو برو باهاشون باز-

 : دیکش غیو ج دیاش دو یمیبا خنده به سمت دوستان قد نایآرم

 ها! سالم بچه -

سر نزده بودند؟!  خانهمیتی چند وقت بود که به ستاد،یا شیاش گرفت و سر پاهم خنده آروشا

ا و را سر پا شیروح یبود که در اوج نا بسامان تامیخانه ا نیکه هم کندیوقت فراموش نم چیه

رد به گاه کنکند برگشت و به سردار  داینگه داشت و در آخر توانست خواهرش را توسط پوالد پ

 یادگمان سبود در چشمان دخترک ه رهیبه آروشا خ یداده بود و با مهربان هیتک نشیدرب ماش

اقات را فراموش که تمام آن اتف کردیو از ته دل خدا را شکر م ددییرا م شیچند ماه پ یو پاک

  گفت: به او رهیخ شیو با چشمان نقراب ستادیبا آن ها کنار آمده کنارش ا ایکرده است 

ستاش دو یدلش برا یلیخ یجا آرم نیا هارینبود ما رو ب یکس یممنون سردار، اگه تو نبود -

 تنگ شده بود.

 اد: محبت در چشمانش افت برق

 یرن؟دختیایا مج نیا شهیخودم شما دوتا هم یکهیکوچ یآبج نیهم ع ناینداشت، آرم یقابل -

 کنه  دایجا پ نیدوستاش رو ا دینبا نایمثل آرم

 و نافذ نگاهش کرد: چرا؟!  زیت

  گهید میدار ییفرقا هیها خب بچه نیما با ا یآخه از نظر فرهنگ و شعور اجتماع-

 گوشه چشم نگاهش کرد: از

 جاس  نیماله هم نایآرم -

 یلی! خستیچ هیقض نیکه بداند احساس آروشا نسبت به ا خواستیرا م نیهم قایسردار دق و

 س؟!فرزند خونده نایآرم یعنی! ؟یبه خودش گرفت و گفت: چ یزود چهره متعجب

 دوخت و پاسخ داد:  نینگاهش را به زم یبا دلخور آروشا
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 زدهدیرو م یداشته آرم یشمندکه با بابا  دیبه اسم جمش یآشغال عوض هینه به اون صورت  -

ه تا دچار بود یعیطب گفتیبعد از اونم رفتار بابا کال عوض شده بود، ندا که روانشناسه م

 یز رواخت ارو شن نایآرم یجا کامال اتفاق نیا میاومد یشب که با پوب هی یباشه ول یسردرگم

 بود. ریدرگ ذهنم یلیاون زمان خودمم خ دم،یچرا من زودتر نفهم دونمیبه مامانم، نم شباهتش

 یه واکنشچ دفهمیی. اگر مالیدان یبه عبارت ایاست  دیسردار پسر همان جمش نیا دانستینم

 .! خبر نداشت و باز دلشوره گرفت که نکند آروشا او را پس بزند ..داد؟ینشان م

ظ هر که اونا از لحا یبگ یها همه مثل خودمون هستن سردار! تو حق نداربچه نیا نکهیو ا-

 یسر پرست انیبکه  دهیاز زوج ها بچه نم یبا ما تفاوت دارن اصال به نظر من خدا به بعض یزیچ

 هارو قبول کنن فرشته نیا

 کودکان اشاره کرد:  یبه باز ینگاه پر از مهربان با

  یدر موردشون بزن یحرف نیهمچ هی ادی! دلت منشونیبب -

 یو بو رنگ یتیها در هر موقعبچه نیا گفت،یها ماند آروشا راست مبه همان بچه رهیسردار خ و

 دیاسمهانش دبودند. باز به دخترک نگاه کرد که حرف در  یفرشته را داشتند کودکان مظهر پاک

م ه باز هگار کشده بود و ان ریزاز چشمانش سرا یقطرات اشک یبود ول رهیآروشا به همان نقطه خ

 و با دیشکچشمان آروشا  ریاش گفته است. سردار انگشتانش را زافتاد که به خانواده یدروغ ادی

 !یشد یاحساسات یلیدختر! خ یه یگفت: ه یساختگ یتعجب

 : دیچشمانش کش ریو پشت دستش را ز دیخند ینیغمگ با

ز ود و روز به روباومده  شیپ یمشکل هیواسه من  شیباورت نشه، چند وقت پ دیسردار شا -

ا و ج نیا ادیجا و کوچولوهاش آشنا کرد، گفت هر کس ب نیندا منو با ا دن،فهمییداشتن همه م

 طور هم شد. نیکه هم شهیبگذرونه حتما حالش بهتر م نایوقتش رو با ا

 زمزمه کرد:  یباز هم به آرام دانستیم نکهیا با

  یچه مشکل -

نگاه  ت شودناراح شتریطور ب نیآروشا ا دیفکر نکرد که شا یاست و حت دهیچرا پرس دفهمیینم

 چشمان سردار ثابت ماند:  یو رو دیآروشا چرخ یباران
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  یبفهم زویروز همه چ هی دمینگم؟ قول م شهیم -

 در دلش با خود زمزمه کرد:  و

  رونیب کننیو منو از خونه پرت م دنیروز که مطمئنم همه فهم هی -

 د و گوششدن رهیکودکان خ یبه باز شانیسردار تنها به تکان دادن سر اکتفا کرد و بعد هردو و

 ! یمکآنها هم شاد شوند فقط  یطور کم نیا دیاشان شاو خنده یسپردند به شاد

 

**** 

 

گاه ن ریکه داشت ز یانداخت، در حال یشاپ بود نگاه یکاف کیتار مهین یاطرافش که فضا به

ه ممکن ک کردینم دایپسر پ نیدرون ا یزیحق داشت، چ چارهیمرد ب شدیپوالد غرق م نینگس

 یوربر  النیو به ظاهر مهربانش نگاه م یچشمان مشک دیدخترش جذاب باشد شا یاست برا

 گفت: یاخوده پوالد قفل شد و با تک سرفه

 جا؟! نیا امیمن ب یبود که خواست یچ لشیعمو؟ دل یشروع کن خوایینم -

ود و فته بداد، نگاهش حاال رنگ متفکرانه گر هیتک شیشد و به صندل نهیـ ـدست به س پوالد

 آهسته گفت: 

 شد؟ رتیدستگ یزیچ -

 به چپ و راست تکان داد: یو سر دیلرز شیچشمها مردمک

 نکرد؟! یکمک تونیاحساس پدرانه قو نیا ؟ینه شما چ  -

 گفت: یگرفت، با خونسرد دهیآخر حرفش پر از طعنه بود و پوالد آن را ناد تکه

 باشه یقعوا وشایتو به ن یو عالقه اگر عشق دینکرده، اما شا یکار چیاحساسات پدرانه من ه -

 کنه. یبتونه کار

از  رستادرا باال ف شیابرو یتا کینداشت و  یمفهوم شیآورد، برا یحرف پوالد سر در نم از

 :تعجب

 ؟یچ یعنی نیا -
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 گذاشت: زیم یزد و آرنج دست چپش را رو یمرموز پوزخند

 ! یهند لمیداد ف ؟قراریقرار داد چطور هیبا  -

 زخند زد:مانند خودش پو تیاش را گرفت و در نهاخنده یجلو یسخت به

 بت نکن عموجان لطفا امروز رو رمزآلود صح -

 ؟یریبگ یاشتباه میتصم ترسییچرا؟ م-

جز  یترس چیضر من هو در حال حا کننیانواع و اقسام ترس ها رو تجربه م شونیتو زندگآدما -

 وشاینازم ب رمیبگ میاشتباه میدر برابر شما ندارم عمو شک نکن اگر تصم وشایاز دست دادن ن

 ماله منه!

جا  نیا یایتم ببه هر حال نگف یدار یزیچ ،یتیمالک ،یکه انگار سند عقد زنییحرف م یجور-

 کنم.  یاومدم مرد و مردونه باهات اتمام حجتم رو قطع میحرفا رو بزن نیا

 :کردینگاهش م دیبا ترد النیم حاال

 ؟یاتمام حجته چ -

 بشنود شیهاتر شد تا صحبتمشتاق النیو م دیکش یقیعم نفس

که  نیا یالوهو، به عکردم، نه ت دایپ وشایاز ن یپسرجون تا االن نه من سر نخ به درد بخور نیبب-

 نیتو ا وامخیباشه اما م یواقع دونمیم دیشک دارم و بع وشایمن هنوزم به احساسات تو به ن

 .یبهم ثابتش کن یجور هیماجرا، تو 

 زد و انگشتانش را در هم قفل کرد:  پوزخند

  س به همه اال شماثابت شده -

و خودم دست از  یکن ادیرو پ وشایکه ن دمیمن بهت چند روز فرصت م نهیحرف حساب من ا-

یو اون م که تو کنمیمن قبول م یکن دایاونو پ ی! اگر تو تونستکشمیو جست و جو م قیتحق

 له؟ قبو کنییدخترمو فراموش م شهیهم یبرا ،یاما اگر موفق نشد دیخوشبخت باش دتونی

 رممکنیآمد؟! غ یکنار م یسادگ نیپوالد به ا یعنی کردینگاهش م جیچند لحظه گ النیم و

 األنش مطابقت نداشت!  یپوالد اصال با حرفها تیبود! شخص

 قبلش گفت:  انهیبا همان لحن موز پوالد
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 !؟شییموفق نم کنییشد؟! فکر م یچ -

 گفت:  یتعجب را کنار گذاشت و با زهرخند النیم

 نیهمچ هیکه باهام  نیبعدا از ا دیعمو، شا سوزهیدلم به حالت م یموفق شدن که حتما! ول -

 . یش مونیپش یگذاشت یقرار

 بلند یصندل یبرداشت و خواست از رو یاشهیش زیم یرا از رو نشیماش چییسو یمعطل یب و

د را پوال دستش نشست سرش را باال گرفت تا نگاه پر از خشم یشود که دست پوالد محکم بررو

  ندیبب یبه خوب

تک کارات تا حواسم به تک یاشخودم ب شیمدت پ نیتو ا دیبه سرت نزنه! تو با یبازفکر زرنگ-

 باشه! مفهومه؟

 دخوریچرخ م النیبود که در ذهن م یکار؟! تنها سؤال نیخودش داشت از ا شیپ یالیخ چه

ماجرا چه  نیه ات دانستیکرد واقعا نم دییحال سرش را تکان داد و حرف پوالد را تأ نیبا ا یول

لبش باور ق یو او به ندا کندیم دایکه حتما به عشقش دست پ گفتیبه او م یحس یول ودشیم

 داشت.

  

**** 

 

 شد اه! یطور نیاو کاراش  وشایبه لطف ن نمی! اکایآمر مگشتییزودتر برم دیبا دیمنو وح-

 بدون نگاه کردن به برسام غرغر کرد: نایم

خدا لعنتش  دهیه، وحنداشت یریماجرا تقص نی! اصال اون تو ارییخودتو! حاال م یبسه کشت -

 سر سفره عقد  ومدیداشت م وشایکنه اونو برداشته برده وگرنه ن

عقب مانده بود! جا  شیکارها یلیرا تکان داد، از خ شیپا یکاناپه نشست و عصب یبر رو برسام

و  زدیچرت م شیروکاناپه روبه یانداخت که بر رو نایبه آرم ینگاه مینداشت که کالفه شود؟! ن

 چیهمان دختر گمشده پدرش است ه نیبود ا دهیکه فهم یبود. از وقت یونیزیبرنامه تلو رهیخ
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شب! و  ۳۰: ۹بزرگ نگاه کرد  یواریکوتاه! به ساعت د یبا او نداشته فقط در حد کالم یباطارت

 : دیغر اریاختی! بزندیهنوز آروشا همراه آن سردار در ناکجا آباد پرسه م

 آروشا کجا مونده؟! -

 و گفت:  دیکودکانه مال یچشمانش را با حالت نایآرم

 اداش سردار رفتن دربند دمنو رسوندن خونه بعد با  -

 شد: زیخمین شیسرجا یطور ناگهان به

 کجا؟! -

 به سر برسام زد:  یو به آرام دیخند نایم

 !؟یدربند! کر شد -

 نگاه کرد:  نایو نافذ به م زیت

 ؟!سردار چند وقته اومده مگه نیا -

 :دینشست و خند نایکنار آرم الیسه

 هیار پسر خوبچکار کنه، بعدشم سرد دونهی! نگران نباش آرشام خبر داره خودش میرتیغ  -

 مامان پاشو ببرمت اتاقت تا خوابت نبرده بلند شو دخترم نایآرم

 اد؟یمگه مامان تمنا نم-

 اس خوابه که خسته دونییم-

ر ارتباط است د الیکه باز هم با آن دان دانستینم یآروشا و رفتارش بود حت شیفکر برسام پ و

  گرفتیاطالعات م رادیاز ه دینه سر فرصت با ای

 اهل خونه! کیبه! سام عل-

 یربانا مهب الیقفل شد و اول از همه سه شیآروشا، نگاه چهار نفرشان بر رو یصدا دنیشن با

 ماهت خوشگلم یگفت: سالم به رو

 گفت:  یحالت چیهیب نایم و

 سالم  -

 یسالم آبج-
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 چشم بابا روشن !-

 شت:برداشت و با تعجب به سمتش برگ نایحرف برسام دست از قلقلک دادن آرم دنیشن با

 شده مگه؟! یچ -

 تکان داد:  یرا عصب شیزد و پا یپوزخند

شت و لگد مطعم  گهیدور د هی دی! فکر کنم باگهید گشتییشب برم ۱ ذاشتیینشده! م یچ -

 نه؟! یتا آدم بش یبابا رو بچش

آن ها با  ! هر سهکردیصحبت نم ی! آن هم بعد از چند وقت که اصال با کسگفت؟یچه م برسام

 به حرف آمد:  الیبودند تا سه رهیتعجب به پسر خ

 !شییم یقدر عصبان نیکه ا فتادهین یپسرم اتفاق-

 گفت:  رتیبا ح آروشا

  ؟یسردار ناراحت هیها! نکنه از قضشده تیزیچ هی کنمیبرسام دارم شک م -

 و طلبکارانه گفت:  ستادیدخترک ا یروبلند شد و روبه شیشتاب از جا با

 ! تو چرا اصالبره؟یم رهگیی! کجا دستتو مکهینباشم؟! دو روزه حواسم بهش هست مرت -

 !؟رییهمراهش م

 جلو آمد: شتریاز بحث ب یریجلوگ یبرا نایم

 برسام  -

 باال نرود: شیکرد صدا یخشم نگاهش کرد و سع با

 مامان بسه! -

 زده نگاه کرد: مات یبه آروشا باز

! رون؟یب رییم شییتا حاال خودسر بلند م ی! از ککنهیکارا رو م نیا نیقدر بهش رو داد نیا -

 ! یابونیتو خ زننیتو مسر و ته یصاحب ندار کنهیحاال مردک فکر م

 گفت:  ظیغل یبا اخم الینگاه کرد و سه الیبه سه رتیبا ح نایم

یم یزیچ هیالبد  کردیبود اون حلش م یشکلآروشا األن با آرشامه اگر م تیجان مسئولمامان -

 خب! دونه
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 :دیخند زیتمسخرآم برسام

حق  !ست؟یخواهر منم ن نیال مگه اکنترل کنه؟! عمرا اگه بتونه! حا نویا خوادیآرشام؟! اون م -

 ندارم نگرانش باشم؟!

که برسام  ردکیفکر نم کردیبود که هنوز هم صحبت م رهیو تعجب به برسام خ یبا ناباور آروشا

خبر  الیانارتباطش با د هیطور در موردش حرف بزند و قضاوت کند پس خوب بود که از قض نیا

زمزمه  یامدوخت و به آر نیرا به زم نشی! نگاه غمگد؟یبگو خواستیچه م گریندارد وگرنه د

 کرد:

  یاگه ناراحت شد دیببخش -

عث دار آروشا بابغض یو به آروشا نگاه کرد صدا دیبرسام در دهانش ماس یحرف ها یباق و

 اید و کن یمعذرت خواه یاز کس یسادگ نینبود که به ا یدخترک کس نیمبهوت ماندنش شد، ا

کرده است؟! سرش  یروادهیز یکم دیه شاک کردیو چرا االن حس م زدیاشک بر یهرکس یجلو

 را باال گرفت و با همان بغض گفت: 

رودگاه فکه تو  یرفحکدوم از شماها رو نگران کنم هنوز  چینبودم که ه نیوقت دنبال ا چیمن ه-

 ینهیزکه سردار گ کنمیو فکر م خوامیدوست م هیمن فقط  یبرسام ول ادمهیرو  یبهم زد

 .هیخوب

 را رها کرد و دستش را کنار صورت آروشا گذاشت:  نفسش

قدر زود به  نیا واقعا چرا فهممیآروشا؟! نم میاز ما بهتر که خانوادت ی؟کخواییدوست م هی -

 باشه یمیصم یرپسر دوزا هینباشم خواهرم با  یبه من حق بده که راض کنییاعتماد م هابهیغر

 تکان داد:  دییرا به نشانه تأ سرش

  دمیمحق  -

  داد؟یواقعا حق م ایآ یول

گ ا آنها بزرب یهم چون از بچگ دیبرادرانش را درک کند شا یهاتیحساس نیا توانستینم هنوز

 خانه را ناراحت کند یتا کمتر اعضا کندیم ینشده است هر چه باشد سع
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**** 

 

ه بد؟! ده بوجا آم نیا یباز شد. چه کس کیاتومات شیبه مشامش خورد و چشم ها مروین یبو

 ه بعدصبح ب نیآمد که آن پسر از ا ادشینشست تازه  شیسرجا یو بعد از مکث دیپشت خواب

فت ر یبهداشت سیبلند شد و به سمت سرو شیاز جا یبا کالفگ کندیم یکنار خودش زندگ

نوز هم که ه یشک نکند؟! وقت النینرود تا م وشاین داریبه د روزتا چند  خواستیچطور م

از  را لشیاموب ادستیا نهیآ یبه اتاقش برگشت و رو به رو یاقهیدلتنگش بود؟! بعد از دوش ده دق

 رنگ برداشت و شماره خانه را گرفت دیتوالت سف زیم یرو

 سالم بابا! -

 چه خبر؟  ریسالم دخمل بابا، صبح بخ-

 ! ؟یکرد دایپ یخبر وشایاز ن یسالمت ر،یصبح شما هم بخ-

 :دیکش رونیرا ب یرنگ یآب راهنیلباس ها، پ فیرد انیکمدش را باز کرد و از م درب

 نه   -

 اش گرفت آتوسا با عجله گفت: و خنده دیآروشا را از آن طرف خط شن غیجغیج یصدا

 صحبت کن تا خودشو نکشته، فعال خدافظ نیبا ا ایبابا ب -

 خدافظ بابا-

 ؟ی! خوفگریالو! سالم ج-

 تکان داد: را با تأسف سرش

 ؟یسالم، من خوبم خودت چطور کمیعل -

 ! ؟یردنک داشی( پدی)و بعد خودش خند خواهدیم وشایعدد ن کیخوب، دلمان -

 ! ؟کنییکه نم تشینه هنوز مادرت خوبه؟ آروشا اذ-

 ! ؟یتینه به جون خودم چه اذ ه،یعال-

 رو بده بهش  یباشه گوش-

 ! یعه با من کم صحبت کرد-
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 گفت: یکالفگ با

 صحبت کن زود باش وروجک ایب یواستختو  یبذار با مامان حرف بزنم آخرش هر چ -

 گفت:  یدلخور با

 باشه  -

 از پشت خط گفت:  دخندییکه تمنا م یبعد در حال هیثان چند

 ! ؟یزد زنگ ریقدر د نیچرا ا ر،یسالم پوالدخان وقتتون بخ -

 کرد:  یاخنده تک

 ! ؟یچکه؟آروشا  یتمنا بهتر رنیاز آقاشون خبر بگ دیگفتن خانما با میاز قد -

 هم تر شدچند روز آرو نیردم تو ا! اتفاقا دقت ک؟یقدر نگران نیآروشا ا هیمن خوبم، تو از چ-

 خنده گفت:  با

  شهیخداروشکر داره بزرگ م -

 و آرام گفت: یبعد از مکث و

 جا خلوت هیبزنم بلند شو برو  یحرف هی خوامیتمنا م -

 شده؟!  یزیپوالد چ-

 ! ؟یرفت-

 لحظه!  هی-

 : ستادیکه به آشپزخانه ربط داشت ا یوارید پشت

 بگو ؟!  -

 کردم دایرو پ وشاین-

 بغض کرده تمنا:  یسکوت و بعد صدا هیثان چند

 ! کجاس؟! حالش چطوره؟! ؟یچ -

بود عادل  دیوح شیپ م،یدکریبفهمه حالش خوبه، همون طور بود که فکر م دینبا یآروم تر کس-

 ؟شناسییرو م

 شوهر سابق پوران؟! -
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دم، بانجام  دیبا میجا دار نیاتمام  مهیکار ن هیفقط هنوز  ،یگفتم نگران نباش ششونهیآره، اون پ-

 شده دایپ وشاین یتماس گرفت نگ النیفقط اگه م

 چرا؟! -

 دمیم حیبعدا توض-

 مامان خانم!  گهیبدش من د-

  دیتلفن را از دستش کش یآروشا با ناراحت و

 انگشتانش را در هم قفل کرد و رو به آسمان گرفت:  انیگر یتمنا با چشمان و

 شکرت  ایخدا -

است  خوب وشایحال ن دانستیکه م نیزد هم یآمد و زهرخند نییاز چشمانش پا یاشک قطره

مره ثط داده است فق یاو را فرار دیفراموش کرد که وح یارزش داشت، حت ایدن کی شیبرا

 ! وشایمهم بود فقط ن شیزندگ

 

**** 

 

 گفت: زدیکه خنده در آن موج م یو برسام با لحن دندیرا بهم کوب مشتشان

 پسر عمه؟ یچطور  -

 از او فاصله گرفت:  یو کم دیخند رادیه

 میشما خوب باش ما هم خوب -

 دستانش گرفت و با بغض گفت: انیصورت برسام را م پوران

جاست ک دونمینم ریبه دل نگ نهیک دیتو حداقل از وح یستیفدات شم که مثل بابات ن یاله  -

 .ستیکنارشه پسرم نامرد ن وشایمطمئنم ن یول

 مهربان گفت:  یفشرد و با لحن یانگشتانش را به گرم برسام

 رو شناختم دیمدت وح نیجون منم مطمئنم، تو اعمه -

 را فرو فرستاد و او را به داخل کشاند:  بغضش
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  ادیاألن پژمانم م نیبش ایحال تمنا بهتره؟! ب زمیداخل عز ایب -

 من گفت:انداخت و من رادیبه ه ینگاه مین برسام

 حرف بزنم  رادیدم با هخاله حالش بهتره راستش امروز اوم -

  رمایب یتو اتاق براتون خوراک دیبا برسام بر رادیباشه پسرم ه-

 زحمت نکش عمه -

 را باال فرستاد: شیابرو یتا کیدست او را گرفت و  رادیبار ه نیا

 چرا؟!  گهیم تو دبهت سر بزن تونمیدارم نم یمن درس و زندگ معرفتیب یبابا! چه زحمت یا  -

 شاند:ک رونیب زیرا از کنار م اشیصندل رادیو به همراهش به اتاق او رفتند ه دیخند برسام

 بفرما -

 مچکر!  -

 تخت نشست کنجکاو نگاهش کرد:  یبرسام بر رو یروخودش روبه و

 چه خبر؟ التیاز اون خواهر گودز-

 و نگاهش کرد:  دیخند یکم

 سالم رسوند -

  !م؟یدیماه شما رو د یافتاد ما رو یچه اتفاق قایسالمت باشه دق-

 گفت: یکرد و به آرام یاسرفه تک

 برسه  یبه گوش کس دینبا شهیرد و بدل م نمونیکه االن ب ییحرفا رادیه -

 خواند  رادیرا در نگاه ه ینگران

 چرا؟-

 ؟یخبر دار الیفقط جواب بده از دان-

 گرد گفت:  یخورد و با چشمان جا

 یاسه چره حاال وازش خبر دا ایپو ینه باهاش صحبت کردم ول دمشیوقته نه د یلی! خال؟یدان -

 ؟یشد رشیگیپ

 وار گفت: افسوس یاز مکث بعد

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

527 
 

 نینه فقط هم ایبدونم بازم با آروشا در ارتباط  خوامیم -

 بالفاصله گفت:  رادیه

 راحت داداشِ من! غلط کنه بازم بره سمت آروشا  التیخ -

 شد: اشرهیخ رتیکرد و با ح تعجب

 ! یخبر ندار یتو که گفت  -

اال ح ستینگر گرید یااشتباه گفته باشد، گرد شد و به نقطه یزیانگار که چ رادیچشمان ه و

ه ک یوزرآن  یبا خبر شود! حت یکس دیگفته بود که نبا النیرا جمع کند؟! م اشیچطور سوت

 آرشام، آروشا را به باد کتک گرفت، برسام خانه نبود 

 : دیرا گرفت و غر رادیه قهیدستش  کیبا  برسام

 ! دونم؟یکه من نم دونییم یتو چ -

ت شده اس والدپ هیفکر کرد که چقدر رفتار برسام شب نیاسترس آب دهانش را قورت داد و به ا با

 گفت: یعصب یباال نرود و آرام ول شیکرد صدا یبرسام سع

 بگو!  رادیه -

 من گفت: من با

 !ست؟یپررو ن یلیوشا خاون حرفو زدم! برسام خودت بگو، اگه باز بره سمت آر یمن همونطور-

 ! ؟یتو برادرش دیکه فهم یوقت

ا عجله ببرسام  به در وارد شد بعد پوران به داخل آمد و یافکر فرو رفت و همان موقع تقه به

 ایه آروشا فکر کند ب کندیجرأت م الیرا ول کرد باز با خود فکر کرد که واقعا آن دان رادیه یقهی

 گفت: اشیشگیذاشت و با محبت همگ رادیه زیم یرا رو هایپر از خوراک ینینه؟ پوران س

  ینشست یخشک و خال ستیجان، خوب نبرسام ایب -

 ممنون عمه -

 نوش جونت-

 نگاه کرد:  رادیرفت و باز برسام موشکافانه به ه رونیب و

  نهیبب بیمن، خواهرم آس یِ میقد یایبه خاطر دوست خوامی! نم؟گییمطمئن باشم راست م -
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 بلند شد:  شیو از سر جا دیخند

 ! شناس؟فهیبرادرِ وظ یمن دروغ بگم واسه چ -

خبر ندارد و چه  افتاده است که او یکه حتما اتفاق گفتیباز هم برسام نگران بود و قلبش م یول

 از خواهرش سوءاستفاده کرده است. الیاگر بفهمد که آن دان شدیم یافاجعه

*** 

 

 گفت:  یبلند یجا با صدااپن گذاشت و از همان یاملت را رو تابهیماه

  یرگییلقمه بزن دوباره سردرد م هی ایعمو ب-

 : ستادیاز اتاقش خارج شد و پشت اپن ا کردیکه غرغر م یپوالد در حال و

 که شوهر کنه!  نیا یجا رهیبگ زیکن خوادیم وشایفکر کنم ن-

 نان برداشت:  یازد و تکه ینیغمگ لبخند

رو درسش  دیانمم باخبزنه  دیو سف اهیدست به س ذارمی! بذار بشه خانم خونم، نمیدار اریاخت -

 تمرکز کنه 

ا قبول کرده انگار که واقع دفهمییرا هم نم لشیشود، دل یپوالد تعجب نکرد و نخواست عصب و

 یور یآرام در دهانش گذاشت و کف دستانش را به یااست لقمه النیم ندهیهمسر آ وشایبود ن

 داشت  یپخت خوبالحق که دست دیهم مال

 شناسمیخودمو م یجنساحداقل هم گن،یم نویهمه مردا قبل ازدواج هم-

به خاطر  ادینار بک دیطرف با کیهست که  ییوقتا هی یمشترک یهر زندگ یبه هر حال تو-

 گهیطرف د

 زد:  پوزخند

  شهیادعات م یلیخ-

رو سفت  چیپ هیپدرش داره  نهبییم یوقت ریپسر بچه چهارساله رو در نظر بگ هیعموجان شما -

بزرگ شه و ممکنه  نیحاال بعدا ا ،تونییکه نم گهیاما پدر م تونمیکه منم م گهیکنه ممی

منم از همون  یمندجور عالقه هیهاش بشه، جزو هدف یکیمکان یکارا ایسفت کردن  چیهمون پ
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نگو  یو به کس یاکه تو هنوز بچه گفتیرو دوست دارم و پدرم م وشاین گفتمی. به پدرم میِبچگ

 با اون شروع کنم . مویبود که دوست داشتم زندگ یکس وشایتا از رازت باخبر نشن، اما بعد ن

درست را  یرف هاحگوش سپرد. عادتش بود که  النیم یتک حرف هاپوالد ناخواسته به تک و

 بشنود 

 گفت: یاگرفت و با تک سرفه النیهش را از منگا عیسر یلیخ اما

 ن به گردن من حق داشت یلیخ یو مادرت کت زیروحشون شاد پرو  -

 انداخت:  نییهم سرش را به پا النیم

 ممنون  -

اما مهم  ودشیم یاز آنها هم باعث آشفتگ یکیاز دست دادن  ینبودند! حت یزیو مادر کم چ پدر

رش را س نالیاست! م انیهنوز در جر یکه زندگ یو بدان ییبر آ یاست که از پس آن آشفتگ نیا

 د نگاه کرد:آرام باال آورد و باز به پوالآرام 

 کردن ین خدافظکه زود ازمو فیبودن ح یخوب یپدر و مادرم انسان ها  -

 وببرد!  ودترزخوب را  یبود که آدم ها نیبر قرار شد انگار رسم روزگار ا نشانیسخت ب یسکوت و

 بود ... یآورچقدر رسم غم

 

***** 

 

آورد در  یکم نم شد،یفرد به آن فرد اما هرگز خسته نم نیمغازه به آن مغازه، از ا نیا از

مهم  شیبرا زیچ چیه گذاشتیشب را پشت سر م یکیو تار داشتیگوشه شهر قدم برمگوشه

به ذهنش  یسؤاالت نیح نیبود! و در هم چشمش یمدام جلو رشیکه تصو ییوشاینبود جز ن

سالم است؟! جوابشان چه مثبت بود  ای! و آکند؟یم یکه األن کجا است؟! چه کار کردیخطور م

را رد  کردندیکه خالف جهتش عبور م ییهانیچراغ ماش کردیم شتریرا ب اشزهیانگ ،یو چه منف

 قایو دست ساز دق یکه پر بود از لوازم سنت دیرس یبه بازار گذشتیم انشانیو از م کردیم

در حال عبور بودند و  یادینسبتا ز تیبه آنها دارد! جمع یدیشد قهعال وشایکه ن ییهاهمان
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ها را از نظر گذراند و از همان بوفه اول شروع  نیهمه ا النیبودند م ستادهیها اکنار بوفه یاعده

که  یو خبر نداشت مرد دادینشان همه م دیرا به همراه وح وشایوجو کرد عکس نبه پرس

 النیخواست مطمئن شود ممیکه  یپوالد زندیم دیاو را د اششانهسر یاز رو پشتش به او بود

 ! کندیخودش تالش م

 داشت آرام باشد گفت:  یکه سع یو با لحن ستادیسال ا انیزن م یروروبه

 ریسالم وقتتون بخ -

 نگاهش کرد: یمهربان با

 ؟یالزم دار یزیپسرم، چ سالم -

 زد: یانداخت و لبخند کم رنگ زیم یو دست ساز رو یچوب یهالهیبه وس ینگاه

 سؤال داشتم از شما  هی -

 گذاشت و به آن اشاره کرد:  زیم یرا رو وشاین عکس

 نمیبب خواستمیم میندار ازشون یهستم، متأسفانه گم شدن و خبر شونیراستش من دنبال ا-

 نشون؟یدیتا حاال ند ای انیجا م نیا

 زن نشست: یابروها انیم یفیظر اخم

 یقتجا اومد و نیخودش ا و چند روز بعد دمیروزنامه هم د یدختر رو تو نیاتفاقا عکس ا -

 اون روزنامه رو نداشتم . گهیزود رفت و من د یلیخواستم در موردش بپرسم خ

 فت:تر شد و فورا گشاداب الن،یزده موضوح چهره غمبرک به

 ! خب حالش چطور بود؟! د؟گییواقعا راست م -

 یاراحتن ایاحوال بود  ضیمر کمیگار نه خوبه خوب ان یخوب بود ول دمیواال اون طور که من د-

 داشت. 

 شیاهایختر رو. دکندیرا بد م وشایکه دور بودن از خانه و خانواده، حال ن دانستیم النیم و

 به حرف آمد:  یز مکثاش خارج شد و بعد ااز حنجره یوابسته بود، آه یادیز

 د؟یدر حقم کن یلطف هی شهیمتشکر م -

 نگاهش کرد:  یمهربان با
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 ؟خواییم یالبته پسرم بگو چ -

 یمشکل اگر دیریباهام تماس بگ نشونیدیکه دوباره د یدر صورت دیلطفا شماره منو داشته باش-

  ستین

 گفت:  یگذاشت و با لحن قبلپسر  یرورا روبه یکاغذ و قلم زن

 پسرم  سی! بنو؟یچه مشکل-

 زد:  شیاز پشت بوفه صدا یمرد و

 ؟!  جانیکت ونیکتا -

 دنینم با شهنام مادرش بود و امشب  ونیرفتنش را تماشا کرد کتا اریاختیب النیرفت و م زن

ان به عنو ر از اوقد نیبود، پوالد ا ایدن نیاگر هنوز هم در ا یعنیافتاد  ادشیباره به  کینامش 

نامش  رشیاش را نوشت و زآمد شماره ینم زده که اصال به اوغم یا! با چهرهشد؟یداماد متنفر م

و ر تکاپد تیجمع انیکند، م یآن که از زن خداحافظ یو ب« بزرگ مهر النیم»را هم حک کرد 

قدم  که غرق در فکر، یباش یتو تنها کس ت،یازدحام جمع نیا نیسخت است ب یلیگم شد خ

، استاند تیغصه شخص یبرا یکم سندهیداشت تا نو یرگولیانسان هم و یکاش زندگ یداریبرم

 ! کاش یمکث کند ا

 

*** 

 

 ید برروآمد و پوال یم TV یشکل ساختمان شد، سر و صدا یارهیرا بست و وارد سالن دا درب

والد پنابود شود،  ایاگر کل دن یبود حت یمستند پزشک یکاناپه تک نفره، مشغول تماشا

 جلو رفت:  اشدهیخم یهاو شانه یحال یبا ب گذاردیرا کنار نم اشیپزشک

 سالم  -

 بود  زدنشدیبه او انداخت، انگار نه انگار که در آن بازار مشغول د ینگاهمین پوالد

 شد؟!  رتیدستگ یزیسالم چ-

 نشست:  شیکاناپه کنار یو رو دیکش یآه
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نامه روز یعکسش تو بودنش و به دهید دم،یجلوتر پرس ابونیبازار دو خ یهاروشندهف یکیاز  -

 در رفته! رشیبپرسن از ز یزیخواستن ازش چ یشک کردن وقت

  ؟یکه نشد دیناام-

یم نالیره مغصه را در چه نکهی! هدفش چه بود با اد؟یپرس مقدمهیسؤال را ب نیپوالد ا چرا

 نگاهش کرد:  حسی! گنگ و بد؟دی

 نه  -

 گفت:  یشخندیپا انداخت و با ن یرو پا

  ادیبدش م دهیژول یدماآاز  وشایبه سر و صورتت بکش، ن یدست هیخوبه پس! بلندشو  -

ست! ام کرده گشک کرد به طنز حرف پوالد! انگار نه انگار که دخترش را  یادر لحظه النیم و

 ناباورانه پوزخند زد و گفت:

عمو تمنا رو خانواده رفته! زن گمشده! آرامش کل وشای! نیاطرافت خبر ندار یایاز دنعمو انگار  -

یم یچ میکنن داشیفکر کن اگر اگر تا آخر عمر پ یچقدر ناراحت بود وقت رفتن! جد اریب ادتی

 رو ندارم؟!  یاز خدا و اون کس ریکه به غ ادیسرم م یی! من چه بالشه؟

 زده پوالد .چشمان بهت یرا برداشت، جلو شیعصب یهادمبلند شد و ق شیبا عجله از جا و

ساسات و اح ت،یدر هر موقع تواندیکند، م لیتحص یکه اگر در روانشناس کردیفکر م شهیهم

م بست ا محکمورد موفق نبود وارد اتاقش شد و درب ر نیخود را کنترل کند اما در ا تیعصبان

با  نالیم هم بگذارد و یرا رو شیپلک ها هیبلندش باعث شد که پوالد با خشم چند ثان یصدا

که حال  دانستیزد کاش الاقل م شیبه موها ینشست و چنگ شیصندل یرو یکالفگ

 ین به زندگفکر کرد یحت کردیقلبش هم او را آرام نم یندا گریخوب است! انگار د نشیزتریعز

 شی! خدارد؟اویبدون او و آرامش حضورش دوام ب ی! چطور عمرکردیاو را ناآرام م وشایبدون ن

، از ه بودکرده بود به کفر گفتن در دلش؟! حرصش گرفت روعکجا بود تا پاسخ دهد؟! و چرا ش

بد  یاهن شب امشب هم از آ دیکوب نیزم یبلند شد و بعد کتش را در آورد و آن را بر رو شیجا

 بود!
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***** 

 

 یمارشلحظه  شیصدا دنیشن یرا گرفت که پوالد داده بود برا یامان شمارهدستان لرزانش ه با

 وشایتعجب نم یبعد صدا هیو چند ثان گذشتیانگار صدسال م خوردیکه م ییهاکرد و بوقمی

 : الو دیچیدر گوشش پ

 د بار خدا را شکر کر نیهزارم یاش سر خورد براگونه یو قطرات اشکش بر رو دیترک بغضش

 مادر قربونت بره؟!  یمن خوب یوشاین وشاین-

- . 

 مادرش !  یصدا دنی! بعد از شنکردیرا حس م یدلتنگ ادیآن حجم ز األن

 تو رو کجا برد؟!  دی! اون وح؟یتو خوب زمیجان مامان؟! عز-

- . 

 یاهرا گرفت و تک خند اشینیکه هنوز هم متعجب است ب دادیآن طرف خط نشان م سکوت

 کرد  فیرو واسم تعر زیکرد: تعجب نکن دختر! پدرت همه چ

  یول نیدش تیاذ دونمیتورو خدا، م دی! مامان ببخشدمیترس ی: وادیرا شن دنشیپوف کش یصدا

 تو اونجا حالت خوبه؟!  نمیبب یکن یمعذرت خواه ستیالزم ن-

  هیآره مامان، عمو عادل مرد مهربون-

رو  ییزایچ هیم حداقل صدا بشنوم اما هنوز ه شکر زنگ زدخداروشکر خدا وشکر صدهزار مرتب-

  النیپوالد به من نگفته، در مورد م

  کرد، صبر کن مامان فیهمه تعر یرو برا زیکه خوده بابا همه چ یتا وقت-

 را باال فرستاد: باشه  شیابرو یتاکی

 م باهاتن بازمراقب خودت باش، م زمیاتاقش به صدا در آمد و او با عجله و آرام گفت: عز درب

 فعال خدافظ  رم،یگیتماس م

***** 
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 شتریب شت،گیم شتریبوستان نشست هرچه ب یکنار آبنما حالیو ب دهیخم ییهابا شانه النیم

را  شزیعز یشاویمهم نبود فقط چرا ن شیپوالد هم برا یاز رفتارها چکدامیه گرید شدیم دیناام

را  زد و انگشت شستش یو عکس را دستش گرفت لبخند کمرنگ دیکش یکرد؟! آهمین دایپ

دلم  ایند هی م؟یگذاشت بیمنم بد بودم که تنها و غر معرفت،یدر عکس: ب وشایگونه ن یرو دیکش

  وشایتنگه ن

  هیست واقعح یعنی! روحت که دلتنگ شد، یحس واقع یکیتوهم  یکیدو نوع داره  یدلتنگ-

 ردکینگاه م گرید یازوم کرد که کنارش نشسته بود و به نقطه یرمردیپ یو رو دیچرخ سرش

 یهاپیداشت از همان ت یدیبلند سف شیبلندش را از پشت بسته بود و ر یخاکستر یموها

، هم لتنگهدگفت: االن روح من هم  یقرار داد و به آرام بشیو پر ابهت عکس را درون ج یهنر

 اس خسته

  شهیرفع نم ینیبناما اگر دلت تنگ باشه تا مخاطبت رو  شه،یرفع م یروز هیبالخره  یخستگ-

 النیمافذ به نو  زیداشت ت یبا او احساس راحت شتریب یکم یمانند همان پوالد ول زد،یم مغرور

 نگاه کرد: اسم؟

 خاص پاسخ داد: یآرامش با

 النیم -

  باستیز-

 ممنون-

 متفکر گفت:  یلحن با

 کن نهم وقتت رو تلف  قهیدق کی ،یجا اومد نیا یکردن کس دایپ یاگر برا -

 کم آوردم  کنمیحس م-

 گفت:  یگرفت و به آرام یقیعم نفس

 له خرابجم نیاستوار باشن با ا دتیو ام مانیا یهاهیاگر هنوز پا یحت«کم آوردم! »هرگز نگو -

 شن می
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ا رجمله  نیانند ادر دانشگاهشان بارها م یاستاد روانشناس د،فهمییم یجمله را به خوب نیا یمعن

 :دیکرد و کامال به سمتش چرخ یاگفته بود تک خنده النیبه م

 !  دیدرس گرفت ایدن نیاز ا یلیانگار خ  -

 انداخت: النیبه م ینگاه مین

  دیشا  -

 گفت:  ییبلند شد و با خوشرو شیجا از

 د؟دییم یصحبت بودم اجازه مرخصخوشحال شدم با شما هم -

  یموفق باش-

 نیکه ا دزیحدس م هیچند ثان نیدر هم تیموفق یصحبتش پند و اندرز بود و در آخر آرزو اول

با  ردکیور مبوستان عب فیبه رد یهامکتین انیدارد از م یمتفاوت و جالب اریبس تیمرد شخص

 دادیدست م یکم به او احساسکم کردیم یدیکه داشت هنوز هم احساس ناام ییآن گفت و گو

جه و چیه هببود! نپدر نگران  کیچند روزش مانند  نیداده است رفتار ا یکه انگار پوالد او را باز

امش ه مشب ینیریعطر ش یقبل از آمدن به شمال، شباهت نداشت. ناگاه بو یبه آن پوالد عصب

به  اریاختیمانند رفتارش ب نیریش کندیسالهات از آن استفاده م وشایکه ن یخورد همان عطر

 یفرد دیکه شا کردیفکر نم نیعقب گشت و بعد به سمت چپ با نگاهش به دنبال او بود به ا

جله و با ع هم از آن نوع عطر استفاده کند مغزش دستور داد که به جلو حرکت کند و او گرید

جب و ا تعباگر آنها  یبود، حت وشایچهره زنها و دخترها به دنبال ن انیسرعت قدم برداشت م

 کیکه  ییجا دیبوستان رس انیمهم نبود آن قدر رفت و رفت که به پا کردندیخشم نگاهش م

 دایپاز خودش  یلحظه احساس نفرت کیخلوت کمتر از  ابانیبود و پشت آن خ دهیدرخت خشک

ند ک دایشهر پ نیآدم را با مشخصات معلوم در ا کی توانستیکه نم شیعرضگیب نیکرد با ا

 کمرش را به درخت زد و عاجزانه سرش را باال گرفت:

 م دار ازیبدجور بهت ن قیبار رو کمکم کن رف هی نیا کنمیالتماست م -
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ا اسخ خدپ نیهم یپروازشان را در آسمان آب دیگنجشکان و د کیجکیجز ج دینشن ییصدا چیه

سر بخورد  نیزم یبر رو خواستیکه م یاش خارج شد و هنگاماز حنجره قیعم یبود؟! آه

  دیرا شن یزن یصدا

  یوا یا-

رد کگاه نگرد به زن  یبود هنوز از خاطرش نرفته بود و با چشمان ییآشنا اریبس یصدا صدا،

 ردیگتماس ب النیبا م د،یرا دوباره در بازار د وشایکه قرار گذاشت اگر باز ن یونیخودش بود کتا

یحداقل م افتاد و بالفاصله به سمتش رفت نیزم یسرخ پراکنده رو یهابینگاهش به سمت س

 زن تنها باشد. نیکمک دست ا توانست

 تعجب کرد:  یکم النیم یچهره آشنا دنیبا د ونیسمتش رفت و همان موقع کتا به

 ! د؟گردییتون م شهر دنبال گمشده نیدشما هنوز تو ا-

 نگاهش کرد: تیمیصم با

  دمتونید یسالم درسته، امروز باز اتفاق -

 نگاهش کرد: یخودش و با شرمندگ یهم حرص خورد از حواس پرت باز

 سالم کنم  رهیم ادمی شهیپسرم من هم دیببخش  -

 شد: هابیو مشغول جمع کردن س دیخند

 دیکن یبابتش عذر خواه دیکه بخوا ستین یخاص زیچ -

 به حرف آمد: یجیگ با

 کنمیشرمندم نکن! بلند شو خودم جمع م یوا یا -

 حرفا رو نداره نیکه ا بیونه سدوتا د-

 گفت:  ستادنیانداخت و بعد از سرپا ا کیپالست سهیرا درون ک آنها

 د؟برییم فیکمک کنم منزل تشر خوامیجسارت نباشه م-

هم مجنون  دیبود! شا بیپسر عج نیچقدر رفتار ا کردینگاهش م جیهنوز هم مات و گ ونیکتا و

 ییاهکه متوجه تعجبش شد تک خند النیهمان دختر درون عکس است و حاال به سرش زده! م

 ر ثواب باشه. شه نیکارم تو ا نیحداقل آخر -کرد:  نیغمگ
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دم از  شهیمکه ه یالنیم نیشده بود هم میرا به درد آورد پس تسل ونیلحنش، قلب کتا یچارگیب

و را از ا ونیکتا یپر از مهربان یصدا دکشییحاال خودش پا پس م زدیم مانیو ا یدواریام

 افکارش جدا کرد:

هم ار همراتا باز دیرو بردم و آوردم فقط با دهایخر نیخوب شد! منم کمرم درد گرفتم از بس ا -

 ! ی! خسته نشیایب

 نگاهش کرد: یرا باال آورد و با خنده آرام سرش

  دندازییمادرم م ادیشما منو   -

 گفت:  یهمراه با آه ونیبه راه افتادند و کتا شانیهردو

 کردن تو  تیخدا مادرتو حفظ کنه از آقا ترب -

 دمکه بچه بو یمادرم عمرشونو دادن به شما، وقت-

 دزنیر مپس نیاقدر در ذوق  نیاست که ا شیهایاریبرد که امروز، روز بد ب یباز هم پ ونیکتا و

 باز هم شرمنده شد 

 ناراحتت کنم خواستمیمتأسفم پسرم نم امرزه،یخدا ب-

 یعنی ست،ین موضوع کنار اومدم کنار اومدن که اسمش نیوقته با ا یلیبابا خاله! من خ یا-

 که انگار هنوز وجود دارن  کنمیرو فرض م یزندگ یجور

یرا صدا م گونه او نیا شدیم یمینفر صم کیکه با  یوقت شهیرا خاله خطاب کرده بود! هم او

 . گفتیم"خاله"به گل بانو یدر بچگ یزمان کیآمد  یم ادشی یحت زد،

تو  گار ندارمش،دختر دارم که ان هیداره منم  یمشکل هی یهرکس نه،یهم یپسرم، زندگ نیآفر-

اون  یکه اون دختره راست مکنیتعجب م زنه،یبار هم بهم سر نمپنج  یسال یشهره ول نیهم

 ! ؟ینکرد داشیپ ،یکه عکسشو نشونم داد یکس

 پاسخ داد: ادیز یو با غم کشانآه

و ازدواجمون ر یکنم، اجازه داشیشرط گذاشته بود که اگر بتونم پ هیپدرش  ستیقسمت ن -

  کنمینم داشیپ جاچیه یول دهیم

 دهانش گذاشت: یدستش را رو ریمتح
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  !ست؟یداره دختره! خودش نگران دخترش ن ی! عجب پدرشه؟یوا! مگه م -

 راستش خودمم از رفتارش متعجبم -

 گفت: یتکان داد و بعد از مکث یتفکر سر با

  دمشیند گهیمنم بعد از اون روز د  -

ان دوام چگونه در برابرش دیبا و مشکالتش پرداختند که یوگو در مورد زندگراه را به گفت کل

سرت حود، نا شده بآش شتریکه با او ب قهیچند دق نیدر هم ونیو کتا یو کمر خم نکن یاوریب

د که صحبت بودن ریداشته باشد آن قدر درگ النیمانند م یفرزند دیکه چرا نبا خوردیم

اشت گذ زیم یرا رو کیپالست یهاسهیک دیرس یو وقت خداحافظ دندیبه بازار رس یک دندینفهم

 نگاه کرد:  ونیبه کتا یو با تک خنده کوتاه

  نیاز ا نمیخب ا -

 گفت: زیمهربان و تشکرآم یو با نگاه دیخند

  یرشیدستت درد نکنه پسرم، پ  -

 د؟یندار یاگهیسرتون درد نکنه خاله کار د-

 گرد بدنبالش  شتریب ؟یبرگرد خواییت دادم حاال واقعا مزحمت یپسر به اندازه کافنه شاه-

 نیا یقتبود و ریسرنوشت و تقد میتسل دیبا یخودش دوست داشت که برود؟! نه! فقط گاه مگر

با  ویشیموفق نم یرا هم به آتش بکش ایدست به دست هم دهند، دن ر،یدو، سرنوشت و تقد

 انداخت: نییغصه سرش را به پا

یاحت تر مرخانوادش هم  یبگم زندگ یهردومون بهتره کل یاگر برگردم برا کنمیحس م -

  خوانینم میتیداماد  گذره

 :چاندیپ یرامآگوشش را به  تیناش گرفت و با عصباغصه شتریب النیحرف م از

 پسر دسته گل دامادشون باشه!  هیحرفا نزن! دلشونم بخواد  نیاز ا گهید -

  یگرفت اما پر از ناراحت اشخنده

 خانم با اجازتون من رفع زحمت کنمخاله رسونهینظر لطفتونو م-
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*** 

 

 یود انگار کسب دهیدرست شن! نه نه! کرد؟یاراده سرش را باال آورد اشتباه نم یرفت و ب نفسش

لحظه  کی ها،هیاز ثان یدر بعض یابه دلش چنگ زد و پوست بدنش مور مور شد دقت کرده

 کیاما مداوم!  وشاین یها بود براهم از همان حس نی! ا؟کنییم دایپ یالعاده خوباحساس فوق

ام در حرف مد کیمردمک لرزان چشمانش بست  یرا رو شیهارا رها کرد و پلک فسشباره ن

  "! یخوشبخت شودیتمام م زیهمه چ گرید"! شدیذهنش تکرار م

 نگاهش کرد: یبا کنجکاو مرد

 خانم حالتون خوبه؟!  ابهیچوبش کم  شتره،یب متشیمقدار ق هی نیا -

دام مشد  رهیخ شیاهایبرگشت و به پشت سر همان شهزاده رو یبه او نداد فقط به آرام یپاسخ

 النیم ترفینم نیاز ب قشیعم تینهایو لبخند ب رفتیم شیقد و باال در دلش قربان صدقه

 دیودرا تار کرد و  دگانشید یاشک شاد دیرا شن شیدعاها ی! پس بالخره خدا صدازشیعز

 یق ماتفا یمام شد! همانت گریهق سر داد دحلقه کرد و هق النیدور کمر م رادستانش  مقدمهیب

 بدون مخالفت پوالد. شهیهم یبرا النیبه م دنیخواست! رسمیافتاد که خودش 

بانش د و زکه حاال نفسش حبس شده بو یالنیشد م رهیو آن دختر خ النیبا تعجب به م ونیکتا

بود  وشاین یبایز نیچه شده است صدا، طن دفهمییگذشته بود اما هنوز هم نم هیالل چند ثان

 ! ددییاش را هم مفقط کاش چهره

 یم بوهرها کرد او  یاخت شد و نفسش را از سر آسودگ النیبا چهره م یرفته لبخند رفته

 و با آرامش زمزمه کرد:  ی! به آرامکردیحاال حس م نیرا از هم یخوشبخت

 تمام شد  -

 : دیخند شیهاهقهق انیم وشاین

  النیم -

چقدر و چند بار در  دانستیدستانش گرفت نم انیاش را مچهره درنگیو ب دیسمتش چرخ به

چشمانش بود، هر چقدرم  یحاال سالم و سالمت جلو زشیعز یوشایگفت ن "خدا را شکر"دل 
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 ایدن کیخبر داشت  شیکرده بود و از سالمت شیدایکه پ نیاست هم دهیاو را د یکه اتفاق

 که به لکنت افتاده بود به حرف آمد:  یارزشمند بود با زبان

 ق کردم اه! د! ؟یچرا رفت وشای! ن؟یودتو تو حالت خوبه؟! کجا ب -

شت ندا ختنیاشک ر یکرد خودش هم کم هوا انیگر یوشایو دستانش را حصار جسم ن دیخند

 یراست دیا درروز او  نیبود و بالخره بعد از چند وشاین شیفرد زندگ نیو مهربان تر نیزتریعز

 و رحمان کمکش کرد؟!  میرح یهمان خدا ایکرد  دایرا پ وشایخودش ن

 کرد و از بهت در آمد:  یاتک سرفه ونیکتا

 ! کننینگاهتون م یمردم چجور گه،یها زشته دبچه -

 شاند: ن شاوین یشانیپ یکه اشک در آن حلقه زده بود، عشقش را رو یو با چشمان دیخند النیم

 !  یلیبه خدا خ دمشید نجایخوش شانسم ا یلیچقدر دنبالش گشتم! خ وشایهمونه! ن نیخاله ا -

 را با سر انگشت پاک کرد: شیهادوخت و اشک وشایرا به ن نگاهش

! با من منیحاال بگو بب دهیازدواجمون رو م یکنم اجازه داتیبابات شرط گذاشته بود اگر پ  -

 ! ؟کنییازدواج م

با  هاتیعطور موق نیخجالت در ا ایدن کی! فقط دختر بود و شدی! اصال نمد؟یبگو"نه"شدیم

 کرد: یاش را مخفانداخت و تک خنده نییشرم سرش را پا

 بگم!  تونمیاالن نم -

 فت:گ نالیرو به م یساختگ یگرفت، با اخم تیمیرا با صم وشایو دستان ن دیهم خند ونیکتا

 شیببرش پ ر،یگب! دستشو یکرد داشی! حاال که شکر خدا په؟یخاستگار یجا، جا نیپسرم ا -

 پسر! خدا بزرگه گل شیدخترت! باق نمیباباش بگو ا

دارد! خودش را ن یمخالفت چیپوالد حق ه گریکه د کردیفکر م نیبه ا وشایو ن دندیسه خند هر

 که به عشقش برسد!  دادیاجازه م دی! پس باگریشرط را گذاشته بود د نیا

**** 

 دوخت:  وشایبه نرا  شیباز کرد و نگاه پر از دلتنگ دیخانه را با کل درب

  ییمن تو هیاتفاق زندگ نیبهتر وشایخوشحالم ن یلیخ -
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 ! زشته! ایحرفا رو نزن نیبابا ا ی! جلودمیخب باشه فهم لهیخ-

 اش را گرفت: و گونه دیخند

 ین باشدلتنگ عموجا دیبا یلی! بفرما داخل که خیباشه دختر خجالت -

از تمام  وشاین دانستیکه نم یالنیم چارهیبه داخل رفت ب النیکرد و جلوتر از م یاخنده تک

با  النیم ادندستیوسط ساختمان ا قایرا گرفت و دق وشایپوالد خبر داشته است دست ن یهانقشه

 رسا گفت: ییو صدا ادیغرور ز

 خودم  یوشای! دخترتو آوردم! نیمژده بده! آها ایعموجان! ب  -

 

**** 

 

 نهیکتابش گرفت و به آ یشکست، نگاهش را از خط ها النیم یمطلق اتاقش با صدا سکوت

! آن هم یاردهشکست را خو نیترنیریش زد،یم ادیکه در گوشش فر یانهیدوخت آ شیروروبه

خند ت با لبه اسآورد مانیعشقشان ا یداریلحظه به پا نیکه حاال و در ا النیو م وشایدر برابر ن

عمر  کی وشایبود که ن نیاز اعماق قلبش رها شد و کتاب را بست حداقلش ا یکم رنگش آه

پچ آن پچ یداصبلند شد و به سمت در رفت  یصندل یاز رو خوردیاش را نمحسرت نداشته

  دشنییدختر و پسر را م

 اس؟! بابا خونه یمطمئن-

 چرا. دونمیآره نم-

 گفت:  یپر انرژ یحرفش را قطع کرد و با لحن النیباز شدن در اتاق پوالد، م با

 آها!  -

 تر گفت:مغرورانه یبا همان لحن ول ستاد،یپوالد ا یرورفت و روبه جلوتر

 ! ؟خواییازم م یچ گهیعمو د وشایاز ن نمیا -
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 یختداد به س لشیتحو یدوخت که چشمک وشایپوالد با همان حالت قبلش نگاهش را به ن و

زده و اش بهتحدس بزند که چهره تتوانسیرد شد م النیاش را گرفت و از کنار مخنده یجلو

 گفت: ترفیآرام به سمت دخترش ممتعجب شده است همان طور که آرام

  خوام؟یم یچ گهیمن د این طورکه  -

 گرفت:  یو نفس ستادیا شیروروبه حاال

 مطمئن باشم ؟ وشا،ین -

را  قیقاد نیا شدیپوالد شود کاش م یهم گذاشت تا باعث دلگرم یرو یرا به آرام شیها پلک

بسازد، که  النیعشقشان را با م انهیآش توانستیکه م ددییرا حاال خوش م یزندگ نیثبت کند، ا

 خت:دو نیکند با خجالت نگاهش را به زم یزندگ دیعمر با حسرت کنار وح کی خواهدینم

  دمینه قول مم یانتخاب برا نیبهتر النیبابا، م -

 وشایه نب اهایحانگار همه حجب و  وشا،ین دنیخجالت کش نیباال انداخت به ا ییپوالد هم ابرو و

به  یجیر گدکه هنوز  یالنیآروشا در آن زمان نمانده بوده به سمت م یبرا یزیاست و چ دهیرس

 را کنارش باز کرد:  شیو دستها دیچرخ برد،یسر م

 ! زیخب مبارکه داماد عز -

  :دیخند یباوربا نا النیبنوازد م وشایو ن النیم یجا کم بود تا برا نیا یقیگروه موس کی فقط

 بازم دمت گرم عمو!  یشد ول یچ دمیمن که نفهم -

 گفت: یشتریب تیمیرا در بر گرفت و با صم النیم یبا مردانگ پوالد

 ت کندست تو پسر خوب ازش مراقب دمیثمره عشقمو م مو،یجواهر زندگ  -

 یوجل یفرو برود به سخت نیکه کاش آب شود و در زم کردیهم در دلش آرزو م وشاین و

 ا دور شانه او حلقه کرد: بار دستش ر نیا و پوالد کردیرا نگاه م نیو زم گرفتیاش را مخنده

 ؟یهست یاألن راض-

 تکان داد و بالخره سرش را باال آورد: یسر

 ! یمرس !یکه موافقت کرد یآره بابا، مرس  -
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رفتن گممکن است هنگام عکس  یحت ند،نشییبه دلت م شانینیریهستند که ش یلحظات کمتر»

 تسیگرید زیچ شیبه عشق و جاودانگ دیهم آن قدر دلچسب نباشد اما رس تیمیبا دوستان صم

» 

 

**** 

 

رفت و گوصفش کند شب قبل پوالد با خانه تماس  توانستیآن قدر خوب که نم دیصبح جد کی

و  بستیرا م شیموها یداب! با شاشد؟یبهتر هم م نیاند از اکرده دایرا پ وشایگفت که خواهرش ن

 طانید هم از خر شاتفاقات، پوال نیممکن بود بعد از ا خواندیخودش آواز م یبرا نهیآ یروروبه

ن سه نفر هنوز در که آ یوقت داندیچه م یرا بدهد کس وشایو ن النیو اجازه ازدواج م دیایب نییپا

اپ ت کی دنیپوش و بعد از دیاند خندنگفته یزیعمارت چ نیا یمورد موضوع ازدواج به اعضا

ه حظه برفت ممکن بود هر ل رونیرنگش از اتاق ب یکرم شرتییو سو یآب نیو شلوار ج دیسف

 لند صدا زد: بآمد و  نییکنان پا یلیها را لو دل در دل آروشا نبود پله رسندخانه ب

 مامان! مامان!  -

 :دیرا شن شیآشپزخانه صدا از

 من تو آشپزخونم  زمیجانم؟ عز -

 : دیپرس یپر انرژ یو با لحن ستادیچهارچوب در ا در

 ! رسن؟یم ینگفتن ک تونیهمسر گرام -

 جواب دخترکش را داد:  یرا درون فر قرار داد و با مهربان کیک قالب

  دنیرس گهیربع د کیباهاش تماس گرفتم گفت  شیپ قهیده دق -

 گفت:  یو با مکث ستادیا صاف

 ن؟ییپا ومدهیچرا سردار هنوز ن -

 آروشا بالفاصله گفت:  و

 من  -
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 اومدم تمنا خانم و آروشاجان-

د ه لبخنک دندیشیاند نیا هی شانیسردار برگشتند و هردوگرفته  یصدا دنیبا شن شانیهردو و

شکل نشست و در  یارهیدا زیپشت م بندمهین گفتند؟ینبود! چه م یسردار آنقدرها هم واقع

 لحنش غصه درونش را فاش نکند گفت:  کردیم یکه سع یحال

 شده  دایپ وشاخانمیخوشحالم واسه همه که ن یراست -

 فت: عد گببود و  رهیبه سردار خ دیدوخت که با ترد یینگاه کنجکاوش را اول به تمنا آروشا

 ؟یشد ضینکنه مر یحال یکسل و ب کمی کنمیسردار حس م -

تک  اه بامانند اسمش باهوش است؟! همر شهیرا باال آورد و با خودش گفت که آروشا هم سرش

 گفت: یساختگ یاخنده

  شمیم یطور نیاز روزا ا ینه، بعض -

 به حضور تمنا گفت: توجهیو ب دیهم خند آروشا

 هشیحالت بهتره م میزنتو باغ قدم ب میبا هم بر ایصبحونت تمام شد ب یباشه، پس وقت -

د از آن مکالمه بع شدیکرد و بعد باز به فکر فرو رفت حتما حالش خوب م دییتکان دادن سر تأ با

از  یکیاشان با مادرش لو رفته است حتما چطور نقشهکه  دفهمییداشت! نم دیکه با جمش یلفظ

 مروزا یحر ف ها گرید یگزارشش را داده است بار ینیریخودش یبرا دیپدرش جمش یآدم ها

 در گوشش زنگ زد دیشصبح جم

که  ییت جابفرستم خورمیقسم م یاین رونیاگر از اون خونه ب فتیپسر، با پدرت در ن نیبب »

 سیپل لیچون قصد داشت ما رو تحو دمدزدییدختر پوالد رو م دیبا! من کنییفکرشو هم نم

رش رو براش خودت و دخت یو عکسا لمیتمام اون ف ،یرو انجام ند گمیکه بهت م یبده. اگر کار

 « با من به سرت نزنه  یلجباز یهوا گهیتا د فرستم،یم

 

**** 

 

 د:لند شبتاب دو نفره  یاز رو یو آروشا با خوشحال دیچیدر باغ پ نیدو ماش دنیچیپ یصدا
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 اومدن!  وشایبابا و ن ولیا -

 باشد را به او دوخت:  یداشت پر انرژ یکه سع یهم نگاه سردار

  شونینبیینفر باش که م نیزود باش برو اول -

را  ینچون هنوز نگرا یحال سردار بهتر شده است البته فقط کم یکم کردیآروشا حس م و

از  شاویپوالد رفت و پوالد به همراه ن نیبا سرعت به سمت ماش کردیدرون چشمانش حس م

ا دت بم نیبعد از ا شیشد تا اول دخترها الیخیرا ب شیخارج شد آن همه حجم دلتنگ نیماش

 حال و احوال کنند  گرید کی

ود، ده بقفل ش چارهیب یوشایدور گردن ن یو همان طور که دستانش به سخت دیکش یغیج آروشا

 : دیپر نییباال و پا

! اون نم؟کیدق م من بدون تو ی! نگفتزم؟یعز وونهید ی! خدا جون! بالخره برگشتیوا یوا یوا -

 کجاست؟!  شعوریب دیوح

شک اکه از همان اولِ کار  وشایطور ن نیبغض گرفت و هم شیقدر گفت و گفت که صدا آن

 دیهد، شادبود خواهرکش را به خودش فشار  نیانجام دهد ا توانستیکه م یو تنها کار ختیر

شتند به را دا یکه همان فروغ قبل یهم با چشمان النیم شدیخوب م شانیطور حال هردو نیا

آروشا را  یهااعتراضش بلند شد و شانه یصدا هیبعد از گذشت چند ثان پوالدبود و  رهیآن دو خ

 گرفت:

 منم باباتما!  معرفتیب -

خ ر یاگواراتفاق ن چیخوب بود ه زیهمه چ گرید دیرا با پشت دست پاک کرد و خند شیهااشک

 : دیاش را بـ ـوسبود و با صدا گونه زانیداد حاال از گردن پوالد آومین

 ! گریج ی! تو عشق منه؟یبابا چ -

 آرام به کمر آروشا زد:  یگرفت و متقابال مشت اشخنده

 کجاس؟ کردایم یقصر زندگ نیتو ا یسپرنس هی گمیارم! محرف د یبسه بسه! هنوز باهات کل -

 ! یباشم که تو پدرم باش یشانسعجب پرنسس خوش-
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 وبارهد دنیفقط د اتیاضیر یکالس طوالن کیبعد از  دندیآتوسا را از پشت سرشان شن یصدا

 نیپرد. در اس وشایبغضش را فرو فرستاد و خودش را به دستان باز ن کردیحالش را خوب م وشاین

و  یم عصباش او را ه یگم شدن ناگهان نیوابسته شده بودند که ا گریکدیسال آن قدر به  کی

 و آرام گفت:  دیکنار گوشش خند وشایبود. ن ردهناراحت ک

 ! ه؟یگر ریز یاون وقت خودت زد یحال منو خوب کن دیدختر تو با -

 شد:  رهیبه او خ انشیچشمان گر با

 ش بده به پسر یحساب یگوشمال دیکجاست؟! حتما عمه با دیوح ینکن هیسخته گر -

 هم با خنده پاسخ داد:  النیم

 عمو پوالد خودش از خجالتش در اومده  -

پناه  زوانشبا تیبه حصار پر امن یدلتنگ ایدن کینام پدرش به سمت او برگشت و با  دنیشن با

ر هم بودند کنا تشانیکه خانواده پرجمع نی! همخواست؟یچه م یو زندگ ایدن نیاز ا گریبرد د

و  ختیک رجدا شود اش وشایلحظه از ن کی یبود آن روز تمنا حاضر نبود حت یاز عال تریعال

 گله داشت که چرا مادرش را ترک کرد.  یرفت حت اشصدقهقربان 

نارش خانه بود تمنا ک یتک اعضااز تک یانجام دهد عذرخواه توانستیکه م یتنها کار وشاین و

 باز شروع به صحبت کرد: فشیظر یکاناپه نشست و با گرفتن دست ها یبر رو

  زمیاما عز ،یکه دوستش ندار یازدواج کن یسخت بود با کس یلیکه خ دونمیم -

 حرف تمنا آمد: انیتلخ و سرد م یسهراب با حالت حاال

 راه بود؟؟ نیفرار آخر  -

 هم نگاه پر از اندوهش را به او دوخت: وشاین و

 فرار تنها راه من بود آقاجون !  -

 وشایبه حرف ن یتوجه چیسخت بر قرار شد سهراب هم ه یخانواده سکوت یتمام اعضا انیم

خانه او  نیفرد ا نیبزرگتر گرفتیم شهیر گرید ییاز جا شترشیبود اما سهم ب رینکرد از او دلگ

 یدارد فرد یراهاش فقط در ظاهر حال روبهخانواده یاز اعضا یند فردحدس بز توانستیبود و م

و افسرده شود و بعد گرفتار  یعصب اریبس یکه تا مدت ستین بیکه نوه خودش بود آروشا! عج
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افتاد،   یم دیاتفاقات نبا نینداشت اما ا ریپوالد کم تأث یهایتیمسئولیو ب هایمحل! کمگار؟یس

از قبل وابسته  شتریبد شد و بعد ب اریباره بس کیکه فراموش کند رابطه آروشا و آرشام  شدینم

نادر هم  یبا حال خراب به خانه برگشتند و حت شانیآن روز را که هردو کردیفراموش نم دشدن

 شده است. یزیکه حتما چ دیهمان شب به او بگو

ز اکه حس ششمشان  یآن خانه هستند، جور یهاهیخانه، پا کیسالمندان  ندگوییم 

 .کندیم دایدور از چشمشان قلقلک پ یهاحادثه

 دنید کم ته دلش گرم شد ازشد کم رهیخ شانیو به جمع خانوادگ ستادیها اپله یبرسام باال 

 ها سر خورد:نرده پله یبر رو یو با خوشحال وشایدوباره ن

 آوردن!  فیتشر زشونیر! بردار عزکنا دییبفرما ونیبه! خانما و آقابه  -

وار دستش منجنتل یکه باز اشک در چشمانش حلقه زده بود، زانو زد و با حالت وشاین یپا یجلو

 را گرفت: 

 سالم خوشگله!  -

 او فرو برد:  یو دستش را درون موها دیبغض خند با

 درسته؟  تو رو بشنوم یغرغرا دیاالن با کنمیسالم داداش، فکر م -

او  نینند ات ماهم با عبارا الیاز دهان برسام لرز کرد دان«خوشگله»کلمه دنیآروشا فقط با شن و

او را فراموش  ستوانتیم دیافتد؟! با یاو م ادیروزها مدام  نیچرا ا کندیرا گول زد اشتباه نم

 ندزبشکلش را حدس مباز هم توانست  دیاش را دشده یو عصب نی! سردار که چهره غمگدیکند با

زرگ مهرها از و حاال، امروز و در خانه ب زدیصدا م«خوشگله»او آروشا را شان،یآن زمان دوست

ه بآرشام، نسبت  یهاشد آروشا سرش را باال آورد و به قربان صدقهمیچندشش  ش،یخوده قبل

ذشته است چه گاما حاال که کار از کار  دادیانجامش م دیبود که نبا یگوش سپرد حماقت وشاین

 ردکیم دعا دیدارد حسرت خوردن؟! روح و روان و غرور له شده خودش به درک! فقط با یسود

 را نفهمد. قتیخانواده، حق یاز اعضا گرید یکس

و پوالد که در طول راه  النیکنند مخصوصا م یرفتند تا استراحت شانیهمه به اتاق ها کمکم

رفتار  ریروزها فکرش مدام درگ نیکه ا یراننده بودند همه رفته بودند جز نادر و سهراب سهراب
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در الک خودش بود و نادر هر  یلیخ یو هر از گاه کردیآرام تر از قبل رفتار م یآروشا بود حت

افتاد مانند األن که هفته  یم یاتفاق کی کردندیخانه را م نیقصد رفتن از ا الیکه با سه قتو

را با دو دست گرفت که سهراب همان طور  شیشانیپ یکوچک بود با کالفگ ینایتولد آرم گرید

 آهسته گفت:  ،یبه نقطه نامعلوم رهیخ

 اشتباهِ ؟ یزیچ هیخونه  نیتو ا نکنییحس نم نادرخان

ر فکر دخ غرق ر میبه ن یمانند نادر نگاه یکه نفهمد؟! آن هم آدم درونگرا و تو دار شدیم مگر

 سهراب انداخت: 

 ات باشه حواست به نوه -

 و نافذ به نادر نگاه کرد: زیت

  یابهیت پشت باهاش غرانگار از هف زنییحرف م ینوه من؟! برادر من جور  -

 گفت: یبم یرا باال فرستاد و با صدا شیابرو یتاکی

 ؟ ستمین -

  یستهپدربزرگ آروشا هم  ،یپدربزرگ آتوسا باش یبه گردن مادرش دار یحق پدر-

که  فیالله! ح امرزیده نه خدا بو معتادش بر یمفنگ یابابه اون ب زشیتمنا نارو زد همه چ-

  رفتمگیکرد رو م نایکه در حق م یاس وگرنه انتقام بدمادرش الله

 کرده بود یلحظه پر حرف نیچقدر در ا و

 گفت:  یهم با پوزخند کم رنگ سهراب

 امروز  یجلسه یاس راستبهانه نایم-

 آقاجون آقاجون! -

خود  ظاهر شد و با شیرورا گرفته بود، روبه نایکه دست آرم یحاضر و آماده در حال آروشا

 گفت: ینیریش

 پاتوق؟!  میسر بر هی یمنو آرم شهیآقاجون م -

 را باال فرستاد:  شیابرو یتاکی

 ؟یریاومد سر کارات از من اجازه بگ ادتیشد  یچ -
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 دهانش گذاشت: یدستش را رو یابا حالت بامزه نایآرم

 آقاجون!   -

 گفت:  یآروشا هم با دلخور و

 ! دیش اعتماد دار! خب قبال سردار بود بعدشم بچه آشناس شمام بهدازنییچه حرفا م -

 گفت:  بالفاصله

 جانفرما بازم با سردار برو حواست باشه پدرت نفهمه که حوصله قشقرق ندارم برو دخترب -

مم رها مصتنبود! مانند بزرگ  ینیریخود ش گریلحظه از حالت صورت آروشا تعجب کرد، د کی و

 مرییسردار خودمون م الهیخیخب ب کنهیهم ناراحت م مسئله شما رو نیآقاجون اگه ا -گفت: 

  بدو! خداف یآرم

 حرفش آمد و کف دستش را باال آورد:  انیم سهراب

  مبرییما دو تا رو هم از اون طرف مش یبا سهام میشرکت جلسه دار مرییکجا؟! منو نادرخان م -

شد  بلند شیبود و همراه سهراب از جا یحس چیهیبه صورت نادر انداخت باز هم ب ینگاه مین

 ت:گف دادیتکان م نیرا باال فرستاد و همان طور که سرش را به طرف شیابرو یتاکیآروشا 

  مینیشرکت شما، پسر خوشگل مشگالتونو بب میایبعدش ما هم م یبیب یاوک  -

د، رفتن رونیب ییرایزنان از پذهر دو قهقهه نا،یدست آرم دنیگفت و بعد از کش یشوخ محض

ود اما بشاد  بزند االن آروشا یلیدستش را باال برده بود تا به دخترک س یسهراب هم محض شوخ

 ... ستیگرید یچنان در افکار غرق بود انگار جسمش هم جا د،دییاو را م گرید قهیاگر دو دق

 

**** 

 

 برد:  رونیسرش را ب یفرستاد و کم نییرا پا نیماش شهیش

ودت و خدنبالتون مراقب  ادیبده تا به آرشام خبر بدم ب امیپ هی دیبرگرد دیهر وقت خواست -

 هم باش نایآرم

 کرد: دییهم با تکان دادن سر تأ آروشا
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 الو یما یگودبا شهیم رتونید گهید دیچشم، بر  -

 خدافظ باباجان-

 نیاشم نا،یآرم وسهراب بود بعد از رفتن آروشا  یهاگفتن« باباجان» نیچقدر آروشا عاشق هم و

 حسیب وسرد  به نادر کنار دستش انداخت همچنان ینگاه میبه راه انداخت و ن ابانیرا درون خ

درک کردنش  نه؟! آن قدر ای ندیدرون چشمان تمنا را بب یشرمندگ تواندینادر نم دیفهممین

 یور یدستش را به آرام ی! به طور ساختگزد؟یچپ م یخودش را به کوچه عل ایبود  تسخ

 :دیفرمان کوب

ز م که امروفراموش کرده بودم آرشام هم خودش برنامه داره، اون مشاور کودن یوا یا  -

 برسام جلسه رو ول کنم  تونمیخودم نم هیمرخص

 تلخ گفت: یحرفش آمد و با لحن انیم

نبال برم د دیمن با جهیجلسه حضور داره، در نت ین و مشاور من توبرسام و پوالد، هردو کار دار -

و منا از نتکه دوباره رابطه من و  یهست یزیچ ،یاخان اگر دنبال برنامهاون دوتا دختر و سهراب

  تهفیاتفاق نم نیعنوان ا چیچون به ه یباش دیاالن نا ام نیساخته شه، بهتره که هم

زد و  یمرنگصراحت حرفش را زد و بعد باز سکوت سردش را ادامه داد سهراب هم با لبخند ک به

 ! د چه نباشداش باش یواقع آروشا به نادر رفته است، چه نوه یرکیفکر کرد که ز نیبه ا

 

*** 

 

 مین نایو آرم و او شدیم کیکم تارکمدوخت هوا  رهیت ینگاهش را به آسمان کم یخستگ با

 و دیکوب نیزم یرا رو شیپا نایآرم اندستادهیا ابانیساعت است که منتظر آرشام کنار خ

 دردمندانه گفت:

 ! پاهام درد گرفت ؟یآبج ادیچرا داداش نم  -

 پاسخ داد:  یبا کالفگ ۷:  ۳۰نگاه کرد  گرید یرا بار اشیمچ ساعت

 سابقه نداشت  دونم،یچه م-
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 کرد،یضبطش گوش فلک را کر م یو صدا شدیکه با سرعت از کنارشان رد م ینیماش راننده

 آورد: رونیسرش را ب

 برسونم دوتا خانم کوچولو رو؟!   -

ا سرش ر د،یکن یمواقع کم محل نیدر ا گفتیم شهیپوالد که هم یطبق دستورها آروشا

 برگرداند و آهسته گفت: 

 نگاهش نکن  یآرم -

 باشه-

 نیر ادخت نیالعمل آروشا، صورتش را در هم جمع کرد و با خود گفت که اعکس دنیبا د راننده

 دید را ییآشنا نیکارش باز نگاهش را به امتداد جاده انداخت که ماش یو رفت پ ستیکاره ن

 ! کرد؟یجا چه م نیخوده سهراب بود مگر او جلسه نداشت؟! پس ا نیماش

ه خوده کبا دقت پالک را خواند و متوجه شد  ددییشده نم کیتار یاش را در هواچهره اما

 را گرفت: نایو دست آرم دیکش یآه یسهراب است با کالفگ

 آقاجون اون جاست  م،یبر ایب  -

 متعجب و کودکانه شد:  لحنش

 اومد؟ یآقاجون؟! مگه داداش نم -

 اون کار داشته  دیشا دونمینم-

سر  یا حسابت کردیرساند و با عجله درب عقب را باز کرد خودش را آماده م نیرا به ماش خودش

اش را چطور به هفته گذشته یهایچه؟! طراح درسیینم اشیسهراب غر بزند اگر به کالس هنر

 غر زد: بست،یرا با حرص م نای! همان طور که کمربند آرمرساند؟یدست استاد م

براتون  فروغ)استادش( یهامهیدستور و جر یپا نمیبش دیبا کالسم گذشت! حاال میآقاجون تا  -

 ! رهیسوزنش گ شهیکردم، هم فیکه تعر

قصد  ار کهدرب سمت شاگرد را باز کرد انگ یرا دور زد جور نیو ماش دیعجله درب را کوب با

 ست: ب یدیشد یریبا عجله سوار شد و کمربندش را با درگ اوردیدر ب یداشت آن را از جا

 ! ومد؟یخب! آرشام چرا ن میشده! بر رمید گمیآقاجون م -
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همان  رستاد وف نییرا پا ریتابگبود آف دهیسهراب را ند به راه افتاد و او هنوز حالت چهره نیماش

 گفت: کردیرنگش را چک م یطور که رژ کالباس

  شمیم ادهینرستان وصله من پهکه به  یابونیحاال خوبه دفترم همراهمه سر خ -

! البته ند؟کیانقدر در برابرش سکوت م دایکرد چرا جد شیباز هم سکوت از جانب سهراب عصب و

ن لحظه هما در آورد و فشیرا از ک لشیکردند موبا یاز امروز که بعد از چند وقت شوخ ریبه غ

 سرش را به سمت سهراب چرخاند:

  آقاج یوا  -

در  یلوبود  انقدر سهراب را صدا زده دیچسب نیو نا خواسته به درب ماش دیدر دهانش ماس حرف

به  ینگاه میدرار است؟! نحرص اریبس اشیکه خونسرد ینادر نیشخص نادر بود؟! هم نیواقع ا

به  نایآرم طنتیخنده پر از ش یا عوض کرد و همان موقع صدارزده انداخت و دنده دخترک مات

 مبهوت گفت: یگوششان خورد آب دهانش را فرو فرستاد و با لحن

  میزحمت داد دی! ببخشدیایشما م دونستمینم  -

تار ار و گفرز رفتطکرده بود، از  رییآروشا تغ زیکرد! همه چ ریذهنش را در گ زیچ کینادر تنها  و

ران پس یهاسپرده بود که آن پوستر الیبه سه شیچند روز پ ی! حتاشیکل یتا سبک زندگ ریبگ

ا ت و بکنار نادر نشس الیاتاقش بکند! و همان شب سه یوارهایرا از د کلیجذاب و خوش ه

 شده است ییقربان صدقه آروشا رفت و گفت که چقدر دختر خوب و حرف شنو بیعج یشوق

 هم محال ممکن نبود!  ادیپوالد ز ت،یمسئولیپس عوض شدنش با آن پدر ب

 گرد بود با گذاشت و صاف نشست هنوز هم چشمانش از تعجب شیپا یرا رو فشیک آروشا

 یهابا صحبت یگه گاه نیشد سکوت ماش لشیبا موبا یهمان چشمان گرد شده مشغول باز

 به خواب رفت  قهیتا که او هم بعد از پنج دق شدیشکسته م نایآرم

 بایتقر کردیم تیاز اندازه اذ شیآروشا را ب نیاتاقک ماش یو سرد فضا نیباز هم سکوت سنگ و

و او  انداختیبه چهره مغرور نادر م ینگاه مین یو گه گاه کردیم یباز لشیهمه راه را با موبا

 ااست! ام زتریت کردیاز آنچه که آروشا فکر م کردیم ریچپش دخترک را غافلگهم با نگاه چپ

 وشایو او و ن کردیم فیمرد تعر نیا یهایتمنا از مهربان ییماند که چه شب هامی ادشی شهیهم
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مرد،  نیا روحیرفتار سرد و ب دنیرا مالقات کنند اما حاال با د یشخص نیدوست داشتند چن

باال  لشیصفحه موبا یبر رو یاسامو اس دیدر دستانش لرز لیموبا یکرده بود گوش ریینظرش تغ

 یدر زمانها امیچهار پ قایرا باز کرد دق شیها امیباکس پ دیاز طرف سحر بود و او با ترد آمد

 مختلف داده بود

پشت  این یالک.شهیگفت به دخترا خبر بدم امروز کالس برگزار نم دیفروغ بهم زنگ گر،یج سالم»

 «عشقم یبا ،مونییدر هنرستان م

 «شد؟ یچ یگرفت آرو»

 «یگرفت غامویبفرست بدونم پ یزیچ هیدختر  یه»

 

 *آروشا *

! وشایزگشتن نبا یمنها! البته ؟یاریقدر بد ب نیروز ا کیآروشا در  یبرا گریشوک د کیهم  نیا

 سته گفت: آه کرد،ینگاه م ابانیپوکر سرش را باال آورد و همان طور که به خ یابا چهره

 کالسمون کنسله -

هم بود بالخره مآروشا  یاما برا کردینم یفرق شیرا پشت چراغ قرمز نگه داشت برا نینادر ماش و

 یرکه جمع چهار نف ینشان فروغ بدهد همان خواستیرا کامل کرده بود و م اشیطراح

هم به  نایآرم کیه حاال بکشد، البت یامرد چه چهره یبرا دانستیاشان بود و نمخانواده

ا کم ر نیقط همفزد  نیماش شهیداد و سرش را به ش هیتک یبود با ناراحت وستهیپ ناشاخانواده

ا سرش را وقتش پشت چراغ راهنم یهاتلف شدن نیخورد از امینادر حرص  نیداشت و همچن

قش نچشمانش  یو معصوم الله جلو بایصورت ز ریآن تصو کیباال گرفت و چشمانش را بست 

ازه تداغ دلش را  شهیسر زدن به سنگ قبر سردش که هم یشد برا ییدلش هوا بیبست و عج

 یبآشمانش الله بود اگر چ هیشب اریرخ آروشا را در نظر گرفت بس میاز گوشه چشم ن کردیم

نش گرفت و چشما یرا جلو لشیباز موبا شدیبرابر اصل او م یگفت کپ توانیم بودندیخالص م

 گرفت  یکاریشماره تمنا را از سر ب

 سالم جانم آروشا؟کالست تمام شد؟-
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 سالم نه اصال کنسل بود نرفتم-

  ابونیتو؟! آروشا اگر بابات بفهمه تا االن تو خ ییپس کجا-

 حرف او آمد: انیعاجزانه شد و م لحنش

 فیعرتدم خونه حاال اوم یگرد ابونیببرمش خ رمیرو بگ نایدست آرم ستمیمامان! خنگ ن یوا -

 کردم ریکنم چرا دمی

 که نکرده  ییاالیخبابات باز چه فکر و  دونهیخدا م د،یزودتر خودتونو برسون یباشه ول-

 ! ؟یستیتو خونه ن-

 :دیرا شن قشیآه نسبتا عم یصدا

 سر اومدم بهشت زهرا  هی  -

 واسه الله خانم؟ یرفت-

 آره -

ه به حاال ک ع کردبا تمنا تماس را قط یرا به حرکت در آورد و آروشا بعد از خداحافظ نیماش نادر

ما ع شب حتموق نیهم که ا وشایچکار کند؟! پوالد که خسته بود و سردرد داشت ن رودیخانه م

م برسا عقب افتاده است، آرشام و شیمشغول درس خواندن بود مخصوصا حاال که از کالس ها

فکر  کیکه  دیکش یآه یمشغول درس با کالفگ وشایاز آنها ندارد و آتوسا هم مانند ن یرهم خب

با  وانستتیم یعنیکه او را به بهشت زهرا ببرد؟!  کردیدل نادر را نرم م شدیبه سرش زد چه م

 یبند همین ندشخیآب دهانش را قورت داد و با ن ستد؟یبا یخیمرد  نیدر برابر ا شیهایلوس باز

 گفت: نادرخان؟

 ییاکرد و با صد یاحرفت را بزن! تک سرفه یعنیبه او انداخت که  ینگاه مین شهیهم مانند

 تر گفت:لوس

 بهشت زهرا؟! مامانم اون جاست  نیمنو ببر شهیم -

پاسخ حرفش را  یکه کس یوقت کردیو حقارت م ینداد و چقدر آروشا احساس پوچ یپاسخ چیه

داد با همان اخم ناخن شستش  هیتک شیو سرجا دیرا در هم کش شیاخم ها یبا دلخور دادینم

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

555 
 

مرد باج  نیاز ا تواندیم کردیرا به دندان گرفت و در ذهن خودش را سرزنش کرد که فکر م

 را در حدقه چرخاند و در دلش گفت: شکند چشمان یریگ

عنوان پدر؟!  به کردهیتحمل م نویمامان ا ی! چجوررهگییخودشو م ؟انقدریحاال که چ شیا -

 اوف! 

 ریند خماو همان شیو ن درسییکه به بهشت زهرا م دیچیپ یابانیدر خ نیخالف نظرش ماش بر

با  کس چیهاده است! به هر حال کارش را آنچنان هم، بد انجام ند نکهیکش آمد! مثل ا یباز

 یتوشا به سخپارک کرد و آر یارا گوشه نیماش اوردیآروشا دوام ب یتوانست جلومیغرورش ن

ا رفت ت نایشد و به سراغ آرم ادهیپ نیذوق خودش را نشان ندهد فقط از ماش کرد،یتالش م

آمد و کاله  نییپا نیماش! با غرغر از گرفت؟یم نیریکند اما مگر دخترک دل از خواب ش دارشیب

 : دیکش شیگوشها یبافتش را تا رو

 ! ادی! خوابم میآبج -

 گرفت: یرا به آرام شینیب

 جاست!  نیمامان ا گمیبابا خواهرم! م یا  -

دست  یامقدمه چیهیسهراب را قفل کرد و ب نیماش یکوچک، درب ها موتیهم با ر نادر

 ستدیاب گرشیدرد شوند و به آروشا هم اشاره کرد که سمت  ابانیرا گرفت تا از خ نایکوچک آرم

و  دید، دوبو هدیکه او را از دور د نایو آرم دندیبه تمنا رس ینه چندان طوالن یبعد از لحظات

 آغـ ـوشش انداخت:  درخودش را 

 ! یسالم مامان -

 گونه دخترکش کاشت:  یاش را رومادرانه یهایو مُهر مهربان دیخند

 مامان! زهیماهت عز یرو سالم به -

 سالم-

 جا چه نیا ا! امگریبود د دهیماتش برد نادر را د یآروشا کمر صاف کرد که کم یصدا دنیشن با

 به خودش گرفت: یعاد یازود چهره یلی! خنا؟یکرد؟! با آروشا و آرممی

  گردنیدخترا با آرشام برم کردمیسالم بابا فکر م زمیسالم عز -
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 گفت:  یبم یصدا با

 کار داشت  -

ش ا یمیقد رایعشق و  یفاتحه فرستاد برا کیبه سنگ قبر زد و در دلش  یاانگشت دو ضربه با

اش را به خانواده یکه شرف و آبرو یرفت کس ایآورد و خودش از دن ایکه تمنا را به دن یکس

ت الله سرپرسبد! فقط توانست کودک ان؟یم نیداد و نادر چکاره بود در ا حیبه نادر ترج دنیرس

 ندزیر ماز پشت به او خنج یکند و کف دستش را بو نکرده بود که همان کودک روز رگرا بز

منا چند سال آوردن ت ایمگر موقع به دن دچرخییمرگ و تولدش م خیاسم الله و تار انینگاهش م

ت اما نوزاد درشت را نداش کیآوردن  ایبه دن ییتوانا فشیسال هنوز بدن ضع ۲۰داشت؟! 

مه بر آن هال در برارفته است حا ایدن نیکه به خاطر او الله از ا اوردین ناتم یبه رو وقتچیه

انش ر چشمنگاه کرد که اشک د ییو به تمنا ستادیا شیبود جوابش؟! سر پا نیکه کرد ا یخوب

خائن  یمعصوم آن رونقاب  نیپشت ا شدیبه سنگ قبر مادرش باورش نم رهیحلقه زده بود، خ

ه کمر بو دست  ستادیهم باورش سخت بود آروشا هم ا هنوز چرا؟تمنا پنهان شده است دروغ 

 گفت:

 ! زم؟یم بربه سر یخدا شب اول قبر چه خاک ای! ترسمیمن از مردن م یعجب! وا  -

 را گرفت:  شینیب یچپ نگاهش کرد و با دستمال تمنا

 !ینگران شب اول قبر باش خوادیگناه نکن، نم ایدن نیا یتو تو -

 دست تمنا را گرفت و گفت:  نایآرم

 مخوایمامان آب م -

 دستش را پشت کمر او گذاشت:  د،یدیآروشا هم که حال گرفته تمنا را م

 امیهست منم همراهت م یآبخور هیاون جا  ایب -

 گفت:  دیترسیم دیو سف اهیس سمانیکه از ر یادهیهم مانند همان مار گز تمنا

 ها!از خواهرت یجدا نش نایولش نکن! آرم ریدستش رو محکم بگ-

 گفت:  شیتکان داد و آروشا با گرفتن دست ها یسر نایآرم

 بابا دو قدمه اوناهاش -
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 یسوزس دلح یبه تمنا، با خواهرش از آن دو دورشدند. األن کم یبخش نانیبعداز نگاه اطم و

و کنار  دیکش یو عذاب بوده است آه یسخت در شهیچاره هم ینسبت به مادرش داشت ب

 در آورد. اشیکول فیرا از ک نایآرم وانیو ل ستادیا یآبخور

 خودت پرش کن  ایب -

 را از دستش گرفت: وانیهم ل نایآرم

 باشه  -

با  زد و یتشنه بوده است لبخند کج اریبرد که بس یپ نیو آروشا به ا دینوشیولع آب م با

 ددنیشنیکه م یو مبهم فیضع یشد از صدا زیت شانیهردو یسرگرم شد ناگاه گوشها لشیموبا

 چه بود؟!  یصدا یعنی

 : دیپرس یبا کنجکاو نایآرم

 ! ملخ؟! ه؟یچ یصدا-

 کرد:  ینوچ یکالفگ با

 ! تموم نشد؟! ه؟یچ یصدا یکار دار یچ-

 ه! بازم تشنم خورمیآب م ی! انگار شکمم سوراخ شده هر چیتشنمه آبج یلینه خ-

  شهیزودباش مامان نگران م ،یچون خواب بود-

 گهید کمیباشه -

ر کرد او را مجبو اشیهم فوضول دیشا ای یانداخت و حس کنجکاو گرشید یپا یرا رو وزنش

  امدیآشنا هم م شیبرا یکه با چشم دنبال منبع آن صدا باشد آخر کم

 شیر جاواضح شد و س شیکم صدا براصدا او را وادار کرد که چند قدم جلوتر برود. کم  ارتعاش

 همه وقت ؟!  نیخشکش زد چطور امکان داشت؟! بعد از ا

 تولدت مبارک! زمیعز سالم»

 !یکنیغرورمو خرد م یکه دار نی! از االیانقدر به من دست نزن! ازت متنفرم دان -
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که  نیبا ا کنمیمنم دارم کمکت م ایب رم؟یاز بابام انتقام بگ خوامیم گفتیبود داشت م یک-

 یبونستم نت گهیبار به دست آوردنت د هیبا  یول یریانتقام بگ یطور نیا خواستمیخودم نم

 « کنمیشده تا آخر عمر مجبورت م یبشم حت التیخ

 شدیم دهینود، شبچند قدم دورتر از آروشا افتاده  ن،یزم یکه بر رو یلیصداها از موبا نیا تمام

 گرفتیآرامش م یک یعنیو عکس!  لمیو ف شانیاز ضبط کردن صدا گفت،یم ییزهایچ الیدان

است  دهیهم پر شیو شک نداشت که رنگ و رو دیلرزیبه شدت م شی! دست و پاشه؟یهم یبرا

 یرامست به آفته احالش را گر الیاما باز دان وشایبه بهانه برگشتن ن گرفتیجشن م دیاامروز را ب

بود و صدا  انیاش نمابرداشت وحشت در چشمان گرد شده نیزم یرا از رو لینشست و موبا

چه؟!  کردیم دایرا پ یلعنت لیموبا نیا یگریاگر شخص د زدیخطر در گوشش زنگ م ریمانند آژ

اش را شتهانداخت آب دهان ندا فیکرد و بعد از خاموش کردنش آن را در ک عصدا را قط عیسر

جانش  خواستندیانگار که م زدیقلبش نامنظم م ستادیلرزانش ا یسر پاها یقورت داد و به سخت

ه با عجل بود گرفت و ستادهیمنتظرش ا یارا که گوشه نایاش، مچ آرمبا دست عرق کرده رندیرا بگ

 : دیود پرسب دهیآروشا د یرا در چشم ها یچاره که نگران یب ینایرفت و آرم ادربه سمت تمنا و ن

 شده؟!  یچ یآبج -

و  ندیبرا ب لیموبا اتیمحتو گریزودتر به خانه برود و د خواستینداد، فقط دلش م یجواب چیه

 : دیتعجب کرد و نگران پرس شیو رو رنگیصورت ب دنیبعد آن را آتش بزند تمنا با د

 ! ؟یبود نشست یحالت خوبه؟! اون جا چ زمیعز-

 دهد رییاش را تغکرد حالت چهره یبه دلش چنگ زد سع یاز ترس جمع شد و انگار کس قلبش

 ! شد؟یاما مگر م

 ... مرده بود اونجا اونجا مار مار م یچیه ...یه-

ا را آروش زشیذ و تاما نادر با نگاه ناف دیترسیاز مار م یترسش که از بچگ نیبه ا دیتمنا خند و

ه خاطر هم ب دیندهد شا صیدروغ ها را تشخ نیبود که ا اوردهیرا خنگ بار نتمنا  کردیم یسالخ

 بفهمد  توانستیکه مادر بود، نم نیا
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**** 

 به مرد ظالم روحشیرا پشت سرش قفل کرد با نگاه سرد و ب شیو دستها ستادیا شیروروبه

 درون اتعیما یکم شهیالکل است مانند هم دنیدر حال نوش شهیبود که هم رهیخ شیروروبه

 جام را تکان داد: 

 ش؟یکه گفتم گذاشت ییهمون جا -

 بله -

 رو برد؟ لیهمراه خودش موبا-

 بله-

 برو  یدیرو به نحو احسن انجام م دمیکه بهت م ییکارا شهیسبحان تو هم نیآفر-

ن آچه از جان  داندیرفت خدا م رونیب وانهید دیجمش نیا کیتکان داد و از اتاق تار یسر

، گذاردب نیزم یرا رو لیموبا یکه خم شد تا به طور نامحسوس یوقت خواهدیدخترک معصوم م

ل او ده ماضبط ش یو صداها لمیآن ف خوردیآروشا انداخت و اصال نم مرخیهم به ن ینگاه مین

ان طور ند همدخترک بترسا قیرا از طر دیپسر جمش ال،یبود که دان نیکار او ا حالباشد به هر 

و  کریرا گرفت بهاره همسر ز شیجلو یناگاه شخص داشت،یقدم برم کیتار یکه در راهرو

 : دیمصمم پرس یاو چهره تیبا جد دیآن مردک کؤدن، جمش اریهوش

 ؟یکار کن یبهت گفت چ -

 د: بمش گوش بهاره را پر کر یرا باال گرفت و به پشت سر زن نگاه کرد، تن صدا سرش

 نگم  یزیچ یکسدستور دادن به  -

 گفت:  قاطعانه

ن موقع برات سالت بود من از او ۶خونه آورد فقط  نیا یتو رو تو دیکه جمش یسبحان! وقت -

 فیم تعررو برا زیهمه چ دیجبران بشه با یخوایاگر م ستم،ین یکردم! پس من هر کس یمادر

 کار کنه؟!  یبا پسر من چ خوادی! اون مرد میکن

 رها کرد:  یرا با کالفگ نفسش

 الد رو بذارم سر راه دختر پو لیموبا هیخان به من سپرده بودن که  دیخانم جمش -
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 را باال فرستاد:  شیابرو یتا کی

 و آروشا  الیدان یو عکسا لمیف -

 بله-

برو و آاگر  ی! حتکردیم یهر کار فتادنین ریگ یبرا دیبه سرشان آمد! جمش دیترسیکه م یهمان

ن د سبحاکه پسرش را به خانه برگردان دادیم بیزودتر ترت دیبا فتدیجان پسرش به خطر ب

رک نواده سخا نیت انبود که در اتفاقا یابه چهره نگران شده بهاره از آن جا رفت کاره اعتنایب

 زد:  شیزود صدا یلیبهاره خ یول کشدب

 صبر کن!  -

در  یحشتناکنه؟ حوادث و ایاست  دهیرا د یمثال آروشا آن گوش گرفتیاطالعات م شتریب دیبا

 رو بود... شیپ

 

*** 

س ها و ام آن عکفرود آمد تم نیزم یاز دستانش بر رو لیبه شمار افتاده بود و موبا شیهانفس

ر تنش خر عمبدون رمز بود انگار ننگ حماقتش تا آ لیضبط شده در آن موبا یها و صداها لمیف

ند مدت چعد از بچه؟! نکند  یرا آن جا گذاشته بود؟! برا لیموبا نیا الیدان یعنی لرزاندیرا م

 شیهاد شد و او زانوبلن لیاس موبااماس یاز نو؟! صدا یروز از نو روز یعنیبرگشته است؟!  دوباره

حرکات  که از هر کردیبود چه کار م رهیفرود آمد و با ترس به آن دستگاه خ زشیخم شد کنار م

 و! اگر پدر شود؟یتمنا بفهمد چه م ایوان شدند اگر پوالد ر شیهااشک دیترسیخودش هم م

شت از همه وح نیاش؟! گل بانو و سهراب؟! ااو را طرد کنند چه؟! خانواده شهیهم یمادرش برا

 یه کسچبود! به  مانی! بخدا پشدارند؟ی! چرا دست از سرش بر نمند؟یایکجا به سراغش م

چه  خودش زجه زد کیتاق تارش شروع شد و با درد در اهقرفته هقتا باور کند؟! رفته  گفتیم

 ! دادیخودش را نجات م دیکس! خودش با چی! هد؟یفهمیم یکس

 اس را باز کرد امرا در دستانش گرفت و اس لیموبا گرید یکه بود بار یو سخت یهر ناتوان با
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ن دوست کمکت کنم که دشم هیبه عنوان  خوامیرو دست خودت داشته باش، من م نایا»

کنار خودت  کرد، فیکث یکه تو رو مجبور به کارا ی. دختر کوچولو کسیاز خودت دور کن تویاصل

 «.الهیچون، سردار همون دان یدوست خودته. بهتره مواظب باش کنه،یم کینزد

آخر،  هکیت نیو نتوانست ادامه را بخواند هم دیآزار دهنده ساعت را نشن کیت کیت یصدا گرید

 اریسبکه  دیدیصدمه م یاکثر اوقات از کسان دیشد و نفسش را بر دهیبر سرش کوب یمانند پتک

همان  ردارسبود؟! پس  نیروزگار پر از درد هم نیا نیدوستشان داشته است چرا؟! چرخه و قوان

 ییجا پسر را قبال نیکه ا گفتیمدت با خود م نیدر ا شهیاست؟! هم فیرذل و کث الیدان

تاد و تش افاز دس لیباشد باز هم موبا الیکه او دان زدیمالقات کرده است اما هرگز حدس نم

د بکشن نرویآن را ب خواستندیانگار م کردیچشمانش از وحشت دودو زد قلبش به شدت درد م

بود  ! هر چهداد؟یم رییرا تغ شیتن صدا یکه چهره و حت یاست وقت الیدان وا دیفهمیچطور م

 یحت ای و دیفهمیخانه بماند! اگر پوالد م نیهم در ا قهیدق کی الیآن دان دادیاجازه م دینبا

مزاحم  افکار گذشتیاز آن ها نم گرید ی! آرشام بارگرفتندیرا م شانیآرشام؟! حتما جان هردو

پسر  آن دیاما با سوختیگرفت چشمانش از اشک م واریرا کنار گذاشت و با عجز دستش را به د

تاق ان از الرز یا قدمهابجا بماند!  نیا دادیجور اجازه نم چیکند! ه رونیشان برا از خانه فیکث

شت در پذارد بگ شیکه امکان دارد هر لحظه آن احمق باز پا به زندگ دیفهمیم دیرفت با رونیب

دار د کرد و سرکوچک به آن وار یاورد و تقهاش را باال آدست کرخ شده یحال یو با ب ستادیاتاق ا

 : دیپرس دیپوشیرا م شترتشیکه ت یدر حال

 بله؟ -

-  ... 

خودش رفت تا در را باز کند همان که چشمانش قرمز  دیپشت در متعجبش کرد و با ترد سکوت

باز مانده بود  مهیخورد و عقب رفت دهانش ن یها تکانمانند برق گرفته دیشده و سرد آروشا را د

آشفته و بهم  یچشمانش! موها ریز ملیر اهیس یدخترک مخصوصا آن ردها نیا ختیو راز سر 

است گذاشت و او را به  الیدان دیکه فهم یشانه سردار یرا با تمام ضعفش رو دستش اشختهیر

روح به عقب برگشت  یداخل راند و خودش در را پشت سرش قفل کرد و با همان نگاه سرد و ب
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آروشا را  یهابا خود فکر کرد که االن وقت تعجب کردن نبود! از شوک در آمد و شانه الیدان

 صورت او در نوسان بود:  یاجزا انیگرفت، نگاه نگرانش م

 ! خت؟یر نیسر وقتم با ا یاومد هویبزن!  یحرف هیافتاده؟! آروشا  یاتفاق -

 گرفته و پر بغضش گفت:  یصدا با

  الیدان -

 کار خودش را کرد دیجمش یدهایشود پس تهد دهیبود که نفسش بر الینوبت دان حاال

 دیورا بگ مناسب راستش یپنهان بماند و سر فرصت دهیزخم د یاز آروشا قتیحق نیا خواستیم

 ییو چه فکرها اوردیبه سر خودش م ییچه بال داندیاست، خدا م دهیاما االن که خودش فهم

 رهیبه دخترک خ یاش با ناباورو چشمان گرد شده دیکشیبلند نفس م و ی! طوالنکندیکه نم

رزان ل یا لحنباز کرد و ب شیهارا از دور شانه الیشده بود دستان دان یبود و آروشا که حاال عصب

 گفت: 

 ! ؟یداریچرا دست از سرم برنم الی... دانالیچرا؟! دان چ... -

 شیصدا ،دیوببود ک الیکه قلب دان ییرا به جا لیآمدند و آن موبا نییدانه دانه پا شیها اشک

 باالتر رفت: 

 ! ؟یعذابم بد یخوایرو به من برسونه؟! بازم م یلعنت یگوش نیا یگفت یکیتو به  -

فهمد ب یکه کس نیقبل از ا کردیساکتش م دیدهانش را قورت داد و از بهت در آمد با آب

 خواست دستانش را حصار صورت او کند: 

 آروم باش آرو... -

 و عقب رفت:  دیکش غیج که

 گمشو! بهم دست نزن آشغال!  -

 دهانش بود عقب رفت تا کنار یطور که دستانش رو هقش را مهار کند و همانهق نتوانست

دم ها آ نیرا اچطاقت دارد!  یابه اندازه ی! به خدا هر کسشدیفرود آمد آدم هم خسته م وارید

 هق گفت:  گذاشت و با همان هق شیزانوها یکه بفهمند؟! سرش را رو خواستندینم

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

563 
 

! چرا یعوض خورهی! حالم ازت بهم مالیدان کشنیبفهمه هردومونو م یجا برو! اگر کس نیاز ا -

 ؟! بمونه مانع وجود داشته باشه که خانوادمون خوشبخت هی دیبا شهی! چرا؟!! ! هم؟یبرگشت

ز اشده بود  نیهم خمشگ یو از طرف دیدیحالت م نیآروشا را در ا یوقت گرفتیم دلش

 دهیه دستش رسبچطور آن مدارک  دانستینم یحت دیپدرش، جمش یهایها و ناداندخالت

ود و ده بش دهیچیپ شیبه دور گلو یریعذاب وجدان بود که مانند زنج نیاست به هر حال مهم ا

بغض  یواناتنکه خودش از  یآروشا زانو زد و در حال یپا یاست جلو تهنگذاش شیبرا یراه تنفس

 کرده بود گفت: 

ت مد نیا یبه خدا عوض شدم، تو مونمیکنم اومدم بگم که پش تتیکه اذ ومدمیآروشا من ن -

 اول دیامن ش کثافتم؟! منصفانه فکر کن آروشا من الیکه من همون دان یدیجا بودم فهم نیکه ا

ون مجن آدم مثل فته،یعالقه و دوست داشتن اتفاق ب یوقت یقصد داشتم آزارت بدم ول هیقض

مند  عالقه باشه آروشا من خطا کردم، بهت ششیعشقش پ خوادیکه م وونهید هی کنه،یرفتار م

 میچه بودون بهردوم یشدم اما راه درستش رو بلد نبودم که نگهت دارم تو از من متنفر شده بود

 هی انیه اهمپشت  یمجبورت کنم که کنارم بمون لمایمن خواستم با اون عکس و ف میحماقت کرد

 کارو کردم!  نیبه خاطر اون من ا زمیبود عز قتیحق

پسر  نیاشد  رهیخ کرد،یکه عاجزانه نگاهش م یالیسرش را باال آورد و به دان انیو گر غضبناک

 ! شدیهرگز عاشق نم

تن را هانه دوست داشب فتادنین ریاز ترس گ ایها دارد برنامه شیحرف ها نیباز هم با ا البد

 شیجا از تیاز اشکش را سردتر از قبل نشان داد و با عصبان سیچهره خ یپوزخند ندیچیم

  ستادیهم بالفاصله ا الیبلند شد که دان

ه دوبار یو بخوا یرن نجایاگه از ا خورمی! قسم مالیازت متنفرم دان اریواسه من بهونه ن یالک-

  گمیبه بابام م زویخودم همه چ یکن تمیاذ

گرفت  گرشیدهان او گذاشت و پشت گردنش را با دست د یهم با وحشت دستش را رو الیدان

اما دست  کردیبود، تقال م دهیترس الیدان یعصب هم از چهره یچاره که حاال کم یب یآروشا
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و صورت آروشا را  دیدر هم کش داًیرا شد شیاخم ها الیو دان دیبگو یزیچ دادیاجازه نم الیدان

 : دجلوتر آور

ه تو رو ازم کهست  ایقضا نیپشت ا قتیحق هی یفهمی! م؟یچ یعنینداشتم  یاچاره یفهمیم -

م ! بگیکردیاما تو فرق م ادیخوشم ب ینبودم که از کس ی! آروشا من پسر؟یچ یعنی گرفتیم

و تنبود!  نیل ااما در اص ،یبا من باش یخواستیم نیو به خاطر هم ی! تو باباتو نداشت؟یچه فرق

ز نتون ا! وگرنه بعد از اون روز که تو کانون زبایپدرت رو قلقلک بد تیحساس یخواستیم

 یش بود! مدام در حال تالیزدیو باهام بهم م یافتادیبه غلط کردن م یدستش کتک خورد

 شرفتیشدم که دست از پ اتیخصوص نی! من عاشق همیکه حال بابات رو خوب کن

 طیراشتو  فتهیبکه اون اتفاق  نیقبل از ا یول ،یدادینمرو از دست  دتیکه ام نیا ،یدیکشینم

 شا خودتپسرم آرو هیدر ارتباط بود منم  گهیزن د هیپدرت با  دم،یحق م یداشت یبد یروح

و  یکنارم به اجبار دمیدیکه م ی! وقتستیکس ن چیه ری! پس اون اتفاق تقصیدونیکه بهتر م

 تم نداش نیبهتر از ا یانداشتم بهونه یاچاره یول دمیکشیعذاب م شتریخودم ب یازم متنفر

 یارا چارهود چب الیبه چشمان دان رهیآروشا آرام شده بود و نگاه براق از اشکش با تعجب خ حاال

! ؟دیایب یاش به خواستگارصبر کند چند سال بگذرد و بعد با خانواده توانستینداشت؟! نم

 قاطعانه گفت:  الی! دانست؟یچ قتیمنظورش از آن حق

 گهید قیحقا یسر هی دیسردار منم با یدینکش لطفا حاال که فهم غیج یول دارمیدستمو برم -

 یرو هم بفهم

تش را فرستاد دس نییپا بود سرش را دوبار به رهیاش به او خطور که با چشمان گرد شده همان

ه ب یتختش نشست با دو دست چنگ یرو یبرداشت که باز نگاهش رنگ غم گرفت و با کالفگ

ت اس یکه پدرش همان آدم عوض گفتیم ییصورتش نگه داشت با چه رو یزد و رو شیموها

ا ه نیز اابعد  آروشا یعنیپوالد بوده است؟!  یوانگید یو عامل اصل دیزدرا د نایکه خواهرش آرم

 میدرت تصمه بود و قاتفاق رخ داد نیباره ا کی کردی! عقلش کار نمکرد؟یهم او را قبول م

دتر را ب زیچ! مسلما دروغ گفتنش همه کرد؟یچه کار م دیآمده بود با نییبه شدت پا اشیریگ

  کردیم
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ست قانه دواو را عاش الیدان بود چطور امکان داشت که رهیخ الیزده به دانآروشا هنوز هم مات  و

سزا و به او نا ختیریاش اشک مکه در خانه ی! وقتامدیم ادشی ییزهایچ کیداشته باشد؟ اما 

 ر حصارداو را  یحرف چیهیب الیکارها مجبورش کرده بوده، دان نیچرا که به بدتر گفتیم

 دایپ یبد یداشت حس سردرگم تیامن یکه آن زمان هم کم یحصار دادیپوشش م ودشخ

ش سر یاالبکشاند و  الیلرزانش او را به سمت دان یهاواضح نبود قدم شیبرا زیچ چیکرد ه

ز آروشا ا لیدل یو ب شدیسکوتش مشخص م نیدر هم ی! آشفتگگفتیانگار که دروغ نم ستادیا

 ر بغض وپ ییبا صدا داندیبشنود خدا م خواهدیکه م ییزهایچه چ گرفتیسکوت دلهره م نیا

 : دیلرزان پرس

 قت؟ی... حقح کدوم

د که دلش بو یزیهمان چ قایدق نیوزاند اآمد و وجودش را س رونیاش باز ته حنجره یآه

 شیاز ب شتریاند تا آروشا بآروشا بفهمد اما انگار کل کائنات دست به دست هم داده خواستینم

 ییربادمو آ یگند خالفکار یو باالخره روز ماندیاز او متنفر شود به هر حال ماه پشت ابر نم

ذاب ع نکهیا یبرا یشد حت اشرهیعاجزانه خ یسرش را باال گرفت و با نگاه امدیپدرش باال م

 یدابا ص وانداخت  نییباز سرش را پا دادیآروشا را نجات م یزندگ دیوجدانش خاموش شود با

 گفت:  یاگرفته

  دیرو دزد نایکه آرم هیپدر من، کس -

 یر روب اشیبود که به آروشا برق وصل کرده باشند نگاه ناباور و اشک نیاش مانند اگفته نیهم و

 نیا یآدم ها یبود که روزگار برا یچیدر پ چیپ یچه باز گرید نیقفل بود امکان نداشت! ا الیدان

 باشد؟پسر آن آشغال  دیبا الیهمه آدم دان نیا نیاست؟! چطور؟! چرا؟! چرا ب دهیقصه تدارک د

 کردیفکر م نیشد فقط به ا شتریاش بدلهره دیآرام کش ینیدهانش گذاشت و ه یدستش را رو

را سر به  الی! حتما اول دانکند؟یچه کار م گریاست د الیکه اگر پوالد بفهمد سردار همان دان

 بتر تاو مردمک چشمانش لرزان دندیلرزیم شیزانوها زیو بعد آروشا را حلق آو کردیم ستین

که  هابتیو مص هایگرفتار نینظم امان از ا یب ینفس ها نیافتاد امان از ا نیزم یو رو اوردین

دو روز است؟! پس چرا هر دو روزش  ایدن ندیگویمگر نم شودیتمام م یک داندیکس نم چیه
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بود رحمت خداوند؟! پس  نیشده؟! ا نیغم عج نیموقت با ا یشاد یغم مطلق است؟! فقط اندک

 ساخته است؟!  ییآروشا را از جنس اندوه و تنها نیا یایدن کلچرا 

  «ردیگیم شهیدارد، همه از کردار خودش ر روشیکه پ ییایهر دن دانستینم»

هقش در  رفته هقرفته  دادیدخترک به اصطالح باهوش انقدرها هم زکاوت به خرج نم نیا

 ییاد صددوخته بو نیو خشم نگاهش را به زم یهم که با شرمندگ الیو دان دیچیاتاق پ یفضا

 : امدیم رونیسردرگم ب یآروشا ینامفهوم از گلو

 ... خدا جا بر... برو تو... تو رو خ نی... ای... بر... برو از... از... اب -

 یرووبهر یراه چینداشت ه یحل راه چیاش را رها کند هبود که بغض مردانه الیحاال نوبت دان و

 دستانش گرفت:  انیآروشا نشست و صورتش را م

هم شه آروشا ببدرست  زیهمه چ خورمی! قسم میایکه تو با من ب نیمگه ا رمیجا نم چیمن ه -

 اعتماد کن 

با همان  کردیتر م را ناراحت الیهراس درون چشمانش دان دیلرز شیوحشت کرد و در جا شتریب

 بود گفت:  دایپ شیکه در صدا یوحشت

 ... منو هم !! منکشتتی... مکشی... می... بابا مب -

همه از  دادینباش! اما به او حق م فیا انقدر ضعکه آروش دیبزند و بگو ادیفر خواستیم دلش

رد سم آروشا ک! دستانش را حصار جشد؟یپوالد خبر داشتند. سرنوشتشان چه م یهایگروانهید

ود بگذاشته ن انشیبرا یهم از بخت و اقبالشان که رمق نیو او را به خودش فشرد تا کمتر بلرزد ا

 آروشا نشست و با بغض گفت:  یبر موها شیبانیبار مهر پشت نیاول یبرا

  شهیخوب تمام م زیهمه چ زمیعز خورمیقسم م -

اره نفرت و ب کینداشت اما آروشا  مانیاش اکه خودش هم به گفته گفتیرا م نیا یحال در

ان کوچکش ینایکه آرم یدیهمان جمش الیپدر دان د،یشد نسبت به جمش داریدر دلش ب یانهیک

! گفتند؟یم ها چه مآد نیاز تمنا شد به ا اشییپوالد و جدا یشیپر روان یو عامل اصل دیرا دزد

 دهد؟! چرا؟  ریبه پوالد گ دیآدم ها با نیا یهمه نیکن! چرا ب خرابخانه 
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**** 

ر او د از ظهبع کیتار مهین یآن جا نباشد هوا یانداخت تا کس یکوچه باغ نگاه یانتها و ابتدا به

 ینیمت ماشسزد به افکار خودش با عجله به  یو پوزخند انداختیم اکشن یها لمیف ادیرا به 

و به خوشب سوار شد بالفاصله همان عطر یشتریکه کنار کوچه پارک شده بود رفت و با عجله ب

 ود؟! باب دهیدکرد چند وقت بود که مادرش، بهاره را ن شتریرا ب اشیخورد و حجم دلتنگ امشمش

 اش حلقه کرد: شد و دستش را دور شانه رهیبه چشمان او خ یپر از دلتنگ ینگاه

 ! دمت؟ی! چند وقته ند؟ی! خوبنیسالم بهتر -

 نگاهش کرد:  تیدستش را کنار صورت او گذاشت و با جد بهاره

  گذره؟یاز اون خونه چه خبر؟ بهت سخت نم -

  ناسیرمآ کشونیخوبه امروز تولد دختر کوچ زینه خدا رو شکر همه چ-

 یراحت نیوگرنه به ا دهدیم صیاز هم تشخ یبهاره دروغ و راستش را به خوب دانستیم کاش

 : گفت یلنگاهش را به راننده دوخت و با همان لحن قب کردینم طیتظاهر به خوب بودن شرا

 ! رونیب -

 چشم خانم -

تن رف نرویابهت خودش را داشت به عنوان خانم خانه! بعد از ب دیجمش یتمام آدم ها انیم

 نگاه کرد و قاطعانه گفت:  الیبه دان گرید یراننده بار

روشا آکرد  فیرو برام تعر زیسبحان همه چ الیشده دان زیپدرت متوجه همه چ دمیفهم -

 آره؟!  گهید ییتو دهیفهم

 نییارا پ مچش را گرفته است سرش گرید یهم تعجب نکرد فقط با خود گفت که بهاره بار ادیز

 انداخت و آهسته گفت: 

 آره  -

 حالش چطوره؟ -

 نگران  -

 تکان داد:  یتأسف سر با
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 ای نبرده؟ ییکه بو یکس یهر چند نشدن یکن با صحبت کردن آرومش کن یحق داره سع -

 شک نکرده؟! 

 صورتش گذاشت:  یو دستش را رو دیکش یآه الیدان

  ادینه فعال اما بعدا که گندش باال م -

 د: ش رهیبه چشمانش خ تیرا از صورتش کنار زد و با قاطع الیدست دان ظیغل یبا اخم بهاره

 پاش دیاب یکرد اشتباه الی! دان؟یدیچطور که خودت ناام یول یبد دیبه اون دختر ام دیتو با -

به دست  خوامینم یول یگینم یزیبهت گفتم اگر خانوادش خواستن بکشنت هم چ یبمون

 وفتهیب ابیتا آب از آس یاز اون خونه دور بمون یچند روز هی دیتو با ادیسرت ب ییپدرت بال

دا و هم فپسرش ر وفتادنین سیبه خاطر پول و تو دام پل دونمیشوهر منه، م هعمر کی دیجمش

 .کنهیم

واظبش م! هرگز! تا مرگ هم گذاشت؟یآروشا را تنها م طیشرا نیبهاره؟! در ا گفتیم چه

 شیاابروه انیکمرنگ م یاست اخم یبد اریبس یروح طیمخصوصا االن که در شرا ماند،یم

 نگاه کرد:  رونینشست و به ب

 شویگم و زندکن یخونه تا از آروشا معذرت خواه نیمامان حرفش رو هم نزن! من اومدم تو ا -

 دیاب ش کهبگه! آخر خوادیکه م یاصال بابا به هر ک رمیطور تا آخرش م نینجات بدم پس هم

 خدافظ دنمید یکه اومد یمرس گفتمیبه خانوادش هم راستشو م

 ب عمارتمت درسشد و قدم تند کرد به  ادهیپ نیکه بهاره دهانش را باز کند از ماش نیاز ا قبل

ت از پدرش شکس شیهایمانند بچگ خواستیدلش نم رفت،ینم دیجمش یدهایبار تهد ریز

وشبخت خ یجدال برا نیا ایباشد  اشیدر دوران کودک یریگیآن کشت کردینم یبخورد فرق

 اشان همه راهداد در خانواده هیتک شیگرد سر جا یال رفت و بهاره با چشمانیکردن آروشا. دان

نگار اده بود شتنفر م یقانون ریغ یاما انگار پسر او با آن ها فرق داشت از کارها رفتندیپدر را م

 ه او باکبود  شیآرزو دی! شادیدیرا م الیمرد شدن دان یوقت شدیهم ته دلش گرم م یاما از طرف

 هاره باوده بخاندانشان فرق کند راننده به دستورش سوار شد و به راه افتاد و خ فرادا هیبق

 شد  رهیخ رونیبه ب زدیکه خندان م یاچهره
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***** 

ها تهد فرشلند ماننو ب یکه با آن لباس صورت یینایآرم گرفتندیعکس م نایبه تک با آرم تک

شاند و دش نخو یپا یدعوت کرده بود او را رو تامیدوستانش را از خانه ا یشده بود پوالد حت

  ستدیتا کنارش با دیدست آروشا را کش

 انقدر حرف نزن  ریآتوسا بابا عکسو بگ-

 شانه آتوسا گذاشت:  یهم دستش را رو وشایو ن دندیخند همه

  کنمیم فیبعدا برات تعر -

 اش گرفت: هم خنده خودش

 باشه  -

 د نگاهشبش کرو نگران آروشا متعج نیکرد اما چهره غمگ میرا باال برد و کادر را تنظ نیدورب

قل که حدا کردیچاره هر چقدر تالش م یب یو آروشا« بخند!» یعنیکرد و با سر اشاره کرد که 

 : کردیب نگاهش مبود در آن اوضاع. پوالد هم با تعج رممکنیبزند اما غ شخندین

 برو استراحت کن  ستیاگر حالت خوب ن -

اش را نوادهخا الیگرفت تا خ یباال فرستاد و هر طور که بود چند عکس« نه» یرا به معنا سرش

 : دیو به سمتش رفت نگران و با بغض پرس دیاز جا پر الیراحت کند. با وارد شدن دان

 شد؟!  یچ -

 که بر گفتیدخترک م نیبه ا دیبا دیکش یدستش را گرفت و او را به کنار ظیغل یاخم با

 و آرام گفت:  تیخودش و احساساتش مسلط باشد با جد

که واسه  یافهایو ق ختیر نیشک کنه اون وقت تو با ا دینبا یکس گمیآروشا آروم باش من م -

 من؟!  شهیپ یایم یخودت درست کرد

 شد و با حرص گفت:  یبار او شاک نیا

ه دارم نم؟! دلهرککار  یخب چ شمی! بابا منم نگران م؟یفهمیم یشب و روز برام نذاشت الیدان -

 بفهمه  ینکنه کس

 نفهمه؟!  یرو ک یچ-
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را چردند کپر از تحکم آن مرد در جا خشکشان زد و به سمتش نگاه  یصدا دنیبا شن شانیهردو

که  یاوشهگ نیمه دیهمه آدم امروز دعوتند آن وقت نادر با نیجا بگذرد؟! ا نیاز ا دیاو االن با

 الیندانادر گرفت و به  ظیاش را از اخم غلزده! آروشا نگاه وحشتد؟یایب اند،ستادهیدو نفر ا نیا

 دیایبه سرش م ترسدیکه م یزیهمان چ شهیهم فرستادیلعنت م ایدوخت بر خودش و دن

 آب دهانش را قورت داد:  الیدان

 ؟! هم، نهاِ گهیشد دنخب  میداشت زیسوپرا هی نایآرم یآروشا خانم برا یعنیاِ اِ خب من و آروشا  -

ها  به آن ینادر قدم دادیمغزش مدام اِرور م کردیآروشا هم مانند خنگ ها فقط نگاهش م و

 فت: گخطاب به آروشا  کرد،یم یرا سالخ الیکه با نگاه سردش دان یشد، در حال کینزد

 مادرت باهات کار داشت  -

ال از کنار نادر گذشت استرس پشت استرس اص عیوحشتناک سر تیفرار از آن موقع یبرا

 الیاند. و دریبگ میتصم توانستیهم نم نیراه نبود که خالص شود؟! در مورد ا نیبهتر یخودکش

ا با او رنقدر آروشا حرصش گرفته بود، به سمت راستش چشم دوخت تا نادر ا یبازکه از احمق

 و با همان لحن پر جذبه گفت:  ستادیا شیروروبه ندنک تینگاهش اذ

ت دوس لیاص یهایرانیما ا یگرفتیم ادی دیقبلش با یجا ول نیا یاومد یاز فرنگ بلند شد -

 نه جُل وخان بگم مجبورت کبه سهراب نکهیشه! قبل از ا کیانقدر به دخترامون نزد یکس میندار

 خودت رفتار مزخرفت رو درست کن  ،یو بر یجمع کن نجایپالستو از ا

با  ورد وآدر موردش دارد سرش را باال  ینظر نینادر چن دید یاز خودش بهم خورد وقت حالش

 گفت:  یشرمندگ

 دیگیبله درست م -

آروشا  از کار سر دیاز او دور شد و به آشپزخانه رفت با یپر غضب و طوالن ینادر هم بعد از نگاه و

لش دفقط  یو نه دلسوز کردیبود که مجبورش م ینه حس کنجکاو اوردیپسرک در م نیو ا

 لشیموبا سر قابلمه را گذاشت و به سمت نادر برگشت که مشغول الیکه بفهمد. سه خواستیم

 بود 

 تکان داد:  یسر یکالفگ با
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برج  دیه تو باوسط ک نیداره ا یچه گناه نایحداقل امروز که تولده اخماتو نکش تو هم! آرم -

 اته! نوه ی! نا سالمت؟یزهرمار جشن تولدش باش

 آروشا موردیب یبود گاه دهیرفتار او هم عوض شده بود! د یدوخت، حت الینافذش را به سه نگاه

اند. نبوده موردیچنان هم ب هاحتیکه آن ها نص شدیو االن ته دلش قلقلک م کندیم حتیرا نص

 د: دست به کمرش ز الیسه

دونم ن! اگر تهیزیچ هیشما  دونمیانقدر ذهنتو مشغول کرده؟! من که م یشده آقا نادر؟ چ یچ -

 ! بگو خب! شمیکه زنت حساب نم

 یردنکپا  پا و آن نیا یو بعد از کم الیهمه پشت سر هم حرف زدن سه نیشده بود از ا کالفه

 گفت: 

 دختره  نیا -

 ! ؟یک-

 آروشا  نیهم-

 گفت:  زدیطور که سوپ را هم م همان

 خب ؟!  -

 را با دقت نگاه کرد:  الیسه مرخیداد و ن هیتک نتیکاب به

 شما دوتاس نه؟ نیب ییزایچ هی -

 دیکه شا زدیحدس م دیافتاد با نیزم یگرد شد و قاشق از دستش رو الیباره چشمان سه کی

ادر را نکه  داده بود یهم از آن موضوع آروشا با خبر شود اما مگر آن دختر چه سوت گرید یکس

که  آورد نیقی الیحالت صورت سه دنیکس هم نه، فقط نادر؟! با د چیبه شک انداخته بود؟! ه

ده شبرداشت باز هم لحنش سرد و گرفته  نیزم یخم شد و قاشق را از رو ست،ه یزیچ کی

 بود: 

 گردمینقدر ماشده وگرنه خودم  یچ یدختر دسته گلش بهتره بگ نینکنه با ا دست پوالد درد -

 شماهاست!  نیب یبفهمم چ
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ل کماقتش آروشا با ح گفتیم یی! با چه روکرد؟یم فینادر تعر یرا برا یزیآن آبرور چطور

 ینگران د ازگر ی! هنوز هم با چشمانال؟یآن پسرک ملعون، دان شیخانواده را رسوا کرده است پ

 سخت!  یلیبود، خ یسخت میبود تصم رهیبه نادر خ

 را باال فرستاد:  شیابرو یتا کی

 حرف بزن وگرنه  الیسه -

 حرفش آمد:  انیعجله م با

 ادر! نبه خدا  ستین یمهم انقدر مسئله گمیتمام شه بهت م یمهمون نیباشه باشه فقط بذار ا -

 ت: برگش الیبه سمت سه یو با پوزخند ستادیلحظه ا کیبرود اما  رونیسمت درب رفت تا ب به

 هم گفته  بهیغر هیکه به  ستیانقدر مهم ن -

رش سا به رازش را گفته بود؟! دستش ر یاحمق به ک یشد آن آروشا دهیبر الینفس سه ناگهان

 : نتیرا به کاب گرشیگرفت و دست د

 گفته؟!  ی! نادر به ک؟یبه ک -

 سردار -

وزگار ه ردهان باز کند و از صحن نیزم خواستیرا که دلش م ییالیسه دیو رفت اما ند گفت

 دیایار مبه ب ییرسوا شتریوگرنه ب دینگو یزیچ یمحو شود به آن دخترک گفته بود که به کس

 را گفته؟!  قتیبوده است، حق بهیکه غر یاما حاال به سردار

 

**** 

ق اتا واریر و ددرا در هم قفل کرد با نگاه به شدت نگرانش داد و دستانش  هیتک واریبه د آروشا

 را از نظر گذراند:  الیدان

 بابام بفهمه!  ایاگه مامانم  شمی! بدبخت مم؟یکار کن یچ الیدان -

انش ر دستفرستاده بود را د دیکه جمش یلینشسته بود و موبا رشیتحر زیم یبر رو الیدان و

وج اکه در  ییهاناخواسته باعث خنده آروشا شد همان خنده. چهره به شدت متفکرش، گرداندیم

 رها  ای یمهارش کن یدانیاست و نم یبدبخت
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 : دیپرس تیجد با

 ! ؟یخندیم یبه چ -

 جلوتر رفت:  یرا خورد و چند قدم اشخنده

 یتو یفتادا هویما ا یبود زیهمه چ الیخ ی! تو قبال بیباش الیتو همون دان شهیاصال باورم نم -

 واست سخت باشه  دیبا ،یطیشرا نیهمچ

 : ستادیآروشا ا یروزد و روبه یکمرنگ لبخند

جدان وکه بعد از بودن باهاش عذاب  یهست و یبود یدختر نیاش به خاطر توئه آروشا اولهمه -

 یبود فیکه واقعا ح دمیگرفتم چون بعد فهم

که در  یانش همانهم حرفش رنگ صداقت داشت و هم چشم الیبود به چشمان دان رهیخ

 انداخت:  نییخجالت سرش را پا یگذشته به دنبالش بود! با کم

 ! دونن؟یرو م قتیچند نفر از خانوادم حق یدونیم -

 زد:  یشخندین

 ! شه؟یواسه هم یچرا گذاشتم بر یکنیفکر م رادیو ه النیم -

 نگاه کرد:  الیرنگ تعجب گرفت و دوباره به دان چشمانش

 ییرواحد روبهوهمون دوستش بود که داخل  دینفر آرشام بود که فهم نینبودن! اولفقط اونا  -

  کردایم یزندگ

 لرزان گفت:  ییانداخت و با صدا نییهم سرش را پا باز

 بوده بعد به آرشام گفت  دهیصدا شن -

که  یوبادر خبکشد عجب بر نیو کم مانده بود مانند دخترها ه دیباال پر الیدان یابروها جفت

 زنده به گورش نکرده است! 

 ! ؟یچ-

که  کردیبعدش فکر م ارهیدخلمو ب رونیب امیبود تا من ب سادهیآره تازشم همون روز پشت در وا-

قلبش  ره،یگیخودمم بوده آرشامو نگاه نکن انقدر خودشو م ریمن گفتم تقص یول یمجبورم کرد
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خودش به خاطر من  گه،ینم یزیچ یمن بره به کس یآبرو خوادیپاکه گفت چون نم یلیخ

 سختمه که بخوام بازم ناراحتش کنم بعد از اون...  یلیخ الیدان شد تیاذ یلیخ

 از پشت در آرام گفت:  یدر آمد و کس دنیکوب یصدا ناگهان

 درو! آروشا!  نیباز کن -

 قائم شد:  الیو پشت سر دان دیلرز الیسه یصدا دنیشن با

 ! الی! اول که نادرخان حاال هم مامان سهکنن؟یم ینجوریا نایخداجون چرا ا یوا -

 را به چنگ گرفته بود:  شیدست او گذاشت که بازو یدستش را رو الیدان

 نده  یگول زد، آروم باش مثل دفعه قبل سوت شهیتر مراحت نویا -

 رو شد آن زن روبه یآن را باز کرد که با چهره برزخ یسمت در رفت و به آرام به

 خانم آروشا هم اومده تو درساش از من...  الیسه دییبفرماعه؟! -

 گفت:  یرا کنار زد و عصب الیپشت دست دان با

 ! نمیبرو کنار بب -

که او را  گشتیاش به دنبال آروشا مشده نیبود و چشمان آتش شیابروها انیم ظیغل یاخم

 هانیحشرا و شیبازو دیلرزیم دیکرد به سمت دخترک هجوم برد که مانند ب دایوسط اتاق پ

 پر از حرص گفت:  کرد،یکه به سردار اشاره م یگرفت و در حال

! ؟یت نگرفت! عبر؟یکرد یچه غلط یگفت بهیغر هیبه  یدختر، هان؟! رفت یشیبزرگ م یتو ک -

 رسوامون نکن؟!  شترینگو، ب ینگفتم به کس

ادر نبد الرا گفته؟!  قتیبود از کجا حدس زده که به سردار حق رهیخ الیمبهوت به سه آروشا

ام رد آرک یرفت و سع الیبه سمت سه دیدیم یکه اوضاع را خطر الیکرده است! دان ینیخبرچ

 حرف بزند: 

  نیگوش کن قهیدق هیخانم  الیسه -

 گفت:  یسمت او برگشت مانند قبل، عصب به

 الیکر و خازش ببرم؟! ف یفیک هیمنم  یکرده گفت تیدخترمون خر یدیرو گوش کنم؟! د یچ -

 ! ستین صاحابیب ینکن! حماقت کرده ول
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 آرام گفت:  یول یکالفگ با

 المیمسئله هست که من دان هیبفهمه  یکس میخواینم نیلطفا آرومتر حرف بزن -

 پسر! آن نیا گفتیدست از حرف زدن بکشد و ماتش ببرد چرند م الیبود که سه یخالص ریت

 عمارت نگاه کند!  نیجرأت داشته باشد که به سمت ا یحت دینبا الیدان

 زده نگاه کرد: مات یالیبه سه انشیو با چشمان گر ستادیا الیکنار دان آروشا

اضر شد به خاطر من ح الیتو رو خدا حرفامونو گوش کن دان یول الهیدان نیجون ا آره مامان -

ه جبران کن خواستیکنه! چون م یخطرش که باباس زندگ نیخونه! کنار بزرگتر نیتو ا ادیب

  فهممی! به خدا عوض شده من خودم مدادم؟یبهش فرصت م دیمامان جون چرا نبا مونهیپش

را  انیه آرمک یکس خانه بماند؟! نیخالفکار در ا دیپسر آن جمش دادیاجازه م دیبا الیچرا سه اما

 امکیپ کیمد از گوشه اتاق آ ییآن دو نفر در نوسان بود که ناگهان صدا انی! نگاهش مد؟یدزد

ه ب واره ردوب را برداشت و لیارسال شده بود! آروشا با عجله رفت و آن موبا لیآن موبا یبر رو

 :ستادیا الیسه

 نیهم الیکه دان دمیمن فهم قیطر نیو بترسم از ا نمیجا گذاشته بود که من بب هیباباش  نویا -

ن م یبابا خوادینم دیبرگرده چون جمش دیبا الیکه دان فرستهیم دیتهد امیسرداره همش پ

 داده  امیبازم پ نیبب فتهیب ریست و گخونه نیبفهمه پسرش تو ا

 ند: د، بخوانقرار داد که هر سه نفرشان بتوانن یرا جور لیو موبا اس را باز کردامآن اس الیدان

 یسکو  یکنهفته بهت فرصت دادم، اگر تا امشب تمامش ن هیبچه.  یاریدر م یباز یدار یلیخ»

هم ون تواما قبل از اون از ج فتم،یم ریمن گ ،یاون خونه بفهمه که تو پسر من یاز اعضا

 یاون بستهنتظر ا. به آروشا کوچولو هم بگو میپا گذاشت ریخانواده رو ز نیکه کل قوان گذرمینم

 «و عکساتون تو اونه ملیجلو خونشون باشه. همه ف ادیم داکه فر

 نیا الین! هرگز! دابودیآخر خط م دیوار گفت. فردا نبازمزمه «یلعنت» الیبغض کرد و دان آروشا

 دیجمش د،یکشیآروشا را از نو بسازد پا پس نم یو جا نزد که زندگ دیرا به جان خر سکیهمه ر

 باد و ده بوافتا هیبکند! دستش را دور شانه آروشا حلقه کرد که به گر خواهدیکه م یهر غلط

 پر افسوس گفت:  یلحن
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 ! گفته بودم بهم اعتماد داشته باش! وفتهینم یاتفاق -

 اًدید شدنشان از تفکرش بود ذهنش مشغول بو اشیبود که چهره جد الیبه سه رهیآروشا خ و

تر مند دخکه پوالد و تمنا نفه کردندیه کار مرا بخرند؟ چ شانیداشتند که آبرو یچه راه

 نویبار، ش کیمرگ »جمله در ذهنش حک شد:  کیکرده است؟! ناگهان  یچه غلط زشانیعز

که  یمانکه نامش نادر بود، ه یکس گرفتندیکمک م یاز کس دی! باودب نیهم« بار!  کیهم 

اخم  ت و باگرف ینفس ستدیبا دیرا داشت که در برابر جمش شییو توانا گرفتیم میتصم طرفیب

 دوخت:  شیرونگاهش را به روبه یکمرنگ

 که کمکمون کنه  کنمیمن با نادر صحبت م -

 تکان داد و با بغض گفت:  نیبا عجله سرش را به طرف آروشا

 مطمئنم!  گهیجون نه تو رو خدا! به همه م نه مامان -

 گفت:  تیبه سمت در رفت و با جد الیسه

 نگران نباش  -

 هم بالفاصله گفت:  الیدان

 به نظرتون؟!  هیخانم راه خوب الیسه -

ر ر فکناد دینداشت داشت؟! شا یراه نیاز ا ریرفت به غ رونینداد فقط از اتاق ب یجواب

ن ا در زدو ب دیکش یآه دیرا بگو قتیحق هیبه ذهنش برسد البته اگر نخواهد به بق یاهوشمندانه

بود  یوفسکیاش از داستانادر مشغول خواندن کتاب مورد عالقه شهیوارد اتاقشان شد مانند هم

 و آرام گفت:  ستادیا شیورروبه

 شده  ینادر اومدم بگم آروشا چ -

 را برداشت:  نکشیرا بست و ع کتاب

 نیخوبه بش -

 ر،کبایگ مر»کاناپه تک نفره کنارش نشست و نفسش را آهسته رها کرد مدام همان جمله  یرو

 د: شروع کر ینسبتا طوالن یو بعد از مکث کردیرا در ذهنش تکرار م «کباریهم  ونیش

  دیداشته، پسر جمش رمعمولیغ یرابطه دوست هی الیآروشا با دان -
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شفته آ یالیو نگاه متعجبش را به سه دیکشمغز نادر سوت  دیو جمش الینام دان دنیشن با

  دیرا بگو شیدوخت تا ادامه حرف ها

 ....که باهاش راب نیتا ا رفتهیره هم مانقدر باهاش راحت بوده که خونه پس-

ه ماجرا تا ت هیچند ثان نیدر هم بایببر! تقر را تیصدا یاش را باال آورد به معناانگشت اشاره نادر

با  اشیجبازلهم از  نیا یعنیحد!  نیاما نه در ا شود،یاحمق م یآروشا گاه دانستیرا رفت م

ن آ هنده بود او که کارما رهیاز اتاق خ یااش به گوشهپوالد بوده است؟! چشمان گرد شده

 ادان! نبه احوال پدر و مادرش! دخترک  یوا دیبریدخترک نبود األن در دلش او را سر م

 : دیآرامش را شن ینشست و صداساعدش  یبر رو الیسه دست

 دیر داشت نباپدرش خب یایساله که از همه کثافتکار ۱۶دختر  هینادر انصافاً حق نداشت؟!  -

 ! شد؟یخودش هم از راه به در م

 : دیغضب نگاهش کرد و غر با

ر نوادت دخودت و خا تیثیح یکه پا یوجود نداره وقت یدیو نبا دیبا ؟یکن حیتوج یاومد -

 ! ونهیم

 ده بود،کر فیرا تعر نجایبازگشت او که تا ا اشیقبل یآهسته سرش را تکان داد و به جا الیسه

 :گفتیم شتریب

 دهانش را قورت داد و ادامه داد:  آب

  الهیکه سردار همون دان نیو ا مونهیکه اون پسر پش نهیمسئله مهم ا -

 د؟! پسرباش الیقفل مانده بود سردار همان دان الیسه یباز هم نگاه ناباور نادر که بر رو و

 ! د؟یجمش

 یه چکبعداً خودش به همه بگه  فکر کنم قصد داشته ستیمثل قبل ن گهیاومد که ثابت کنه د-

پسرشه  الیاندبفهمه  یکس دیکه نبا کنهیم دیرو تهد الیو آروشا و دان دهیفهم دیشده اما جمش

 وونهیوباره دهمه دبه نظرت پوالد بف گهید هیباباش ک میدونب دیاما اگر اونا بخوان بهم برسن، با

 ! شه؟ینم

 به او داشت؟!  یچه ربط نیکامال درست بود، اما ا الیسه حرف
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 تازه ثوابم داره  شهیم نمازت ک یزینادر به اون دختر و پسر کمک کن چ-

 گفت:  یو سرد یتلخ با

 کمک کنم؟مادرش تمنا به خانوادمون نارو زد، من به دخترش  -

 اخت شد:  الیبا چهره سه یکج لبخند

 اته! نوه یجا ! نوه خودت نباشه؟یکردیتمنا مادرش نبود تو کمکش نم میفکر کن ایب ییخدا -

 تاد: فرس نروی! نفسش را با تحکم بکردیعلنا او را مجبور م الیگرفت سه یرنگ کالفگ نگاهش

 جا باهاش صحبت دارم  نیا ادیبگو ب -

 : دیبه داخل سرک کش یدرب اتاق باز شد و کس یکم ناگهان

 جام  نی... من ام -

 یب یروشاخل آورد آاو را به دا یرفت و با مهربان الیرا باال فرستاد و سه شیابرو یتا کی نادر

ه چند ما یپروا ی! همان دخترک بدیکشیخجالت م گرفتیچاره نگاهش را از چهره سرد نادر م

 یمکشا هم رفتن درب را بست آرو رونینادر نشاند و خودش بعد از باو را کنار  الی! سهشیپ

پر  نگاه گذاشته است اما باز به انگشتانش چشم دوخت نادر هم با شیشد که چرا تنها یبعص

 گرفته بود و در آخر خودش به حرف آمد:  نیبذره رینفوذش او را ز

 نه؟  یتو هم انتقام گرفت فهمهیبعد از اون کار، بابات م یحتما فکر کرد -

 و دیکش ششیبه ته ر یدست زدیرینشان داد که اشک م شیهاشانه فیآروشا و لرزش خف سکوت

 گفت: 

 نیه آخرنش شتریب میریرفته حداقل جلوشو بگ یعالم کرد یحاال که شده ما رو هم رسوا -

 بوده؟ یچ دشیتهد

 را فرو فرستاد:  بغضش

  لمامونهیداخل اون عکس و فخونه  فرستهیبسته م هیفردا  -

 کاناپه بلند شد:  یگرفت و بعد از رو یمتفکر حالت

 خوشخب شب -
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 یلیخ رمردیپ نینه؟! ا ای کردیبالخره کمکش م لکسشیرفتار ر نیآروشا ماتش برده بود از ا و

 است!  بیعج

 

 **** 

 ۳ بایتقر ۱۰: ۱۵نگاه کرد نیاز ماش رونیانداخت و بعد دوباره به ب اشیبه ساعت مچ ینگاه نادر

د، آم دیآدم آن جمش ینشسته بود تا وقت نیدرب عمارت، در ماش یکه جلو شدیم یساعت

 کی دنید یبرا رودیبود که م دهیعمارت بهانه تراش یاعضا یخودش فورًا بسته را بردارد برا

شش سر وار با پوموتورس کیبود تا کنجکاو نشوند باالخره  یکاف هانیاز شهر هم رونیبدر  نیزم

 تادسیدرب عمارت ا یسرش وارد کوچه شد و درست جلو یبر رو یمنیو کاله ا یتا پا مشک

که  نیز اآمد و بعد ا نییاست شخص از موتور پا دینبود که از طرف جمش یکار سخت دنشیفهم

قع، موان گذاشت و هم نیزم یرنگ دستش را رو دینگاه کرد بسته سف راکوچه  یابتدا و انتها

 شد و به سمتش رفت:  ادهیپ نینادر به سرعت از ماش

 صبر کن!  -

 داد:  هیتک واریبه د بتیآن ه دنیو با د دیهراسان به سمت نادر چرخ مرد

در  هایخر حمال نیام از هممن شو! نون من و زن و بچه الیخ یبه موال ب ستمین یامن کاره -

  ادیم

 : دیرا در چنگ گرفت و غر اشقهی

 دیجمش مردمه؟! حالله؟! به اون یاز بدبخت کردن دخترا اتیروز کهی! مرت؟یچه نون -

کف  ذارهیم هاشویمُزد یبشه وگرنه نادر تمام اون مدارک دزد چیحرومزاده برسون کمتر پا پ

 ! االیگمشو  سیدست پل

اقل ند حدککمک  د،یتمنا و پوالد را فهم نیکه راز ب شیچند سال پ توانستیمرد م نیهم یآر

ش درد دل م ازه دیاما کمک نکرد شا اندازدیرا به زندان ب دیکنند و جمش دایدختر کوچکشان را پ

 تمنا باشد  یبرا یدرس عبرت خواستیبود که م

 صورتش آورد و در هم قفل کرد:  یبزدل دستانش را جلو مردک

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

580 
 

قا آخرابه!  کله یلیخ دمیندختره ش یمنو لو نده به بابا یکنیم یهرکار یهست یمشت یلیخ -

 دمت گرم! خدافظ شما 

 به او زد و به سمت موتور پرتش کرد:  یگردن پس

 گفتم گمشو!  -

د خم ش قیعم یهرفت و نادر با آ رونیآن چه که فکر کند موتور را روشن کرد و از کوچه ب زودتر

از هم ب دیاگر جمش رند،یرا بگ شیبرداشت حاال امروز توانستند جلو نیزم یو بسته را از رو

که بر  DVDو  CDشد چند  نشیسوار ماش کردیکرد چه؟! همان طور که بسته را باز م یلجباز

و  ۲۰ساعت  آذر ۶ ایو  ۱۸مهر ساعت  ۲۲نوشته شده بود مثال  ییو زمانها خیهر کدام تار یرو

 یرد، حتکآن را پاره  ظیغل ینامه با اخم کیو  الیچند عکس از لحظات مختلف آروشا و دان

 هیعل که یرککه قرار بود در آن نامه بخواند، فکر کند آن مدا ییرهایبه تحق خواستیدلش نم

 کیه بود بار با او قرارداد بست کیبه دست آورده بود که خودش هم  یداشت را زمان دیجمش

که  ملیف کی یو حت دهدیخالف م یکارها شنهادیدر آن به او پ دیضبط شده که جمش یصدا

کند ن یکارکه اگر با آنها هم کندیم دینادر را هم تهد دیبعد از اتمام قرار دادشان جمش

  کندیخراب م اشانهیآش

 

***** 

 طیشد درست است در شرا یعصب شیکارها نیاز ا الیو سه دیجویاسترس ناخنش را م با

 یورآرامش خودش را حفظ کند به سمتش رفت و دستش  دیبه هر حال با یول ستین یمناسب

 اش گذاشت: شانه

  گهید کنهیم یفکر هینباش نادر  یدخترم انقدر عصب -

د زده بو هیتک قیآالچ یهارفت که به نرده یو به سمت نادر ستادیا شیهم بالفاصله سرجا الیدان

 بعد گفت:  انداخت و الیبه آروشا و سه یو سخت در حال فکر کردن بود نگاه

  شهیاعتراف کنم بهتر م سیپل شیاگر من خودم برم پ کنمیفکر م -

 : دیکش ینیبا وحشت ه آروشا
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 یه اون طوربفهم یکس خوامی! نمرهیوسط؟! شرفم جلو همه م نیکار کنم ا یاون وقت من چ -

 وسط  ادیخانوادمم م یپا

 گفت:  یبا کالفگ نادر

 چیتون هکدوم چی! هیاز سر نادون نیکرد ینکش غلط اضاف غیج یخود ینشده ب یزیهنوز چ -

 نبرده!  ییبو یسر کارتون تا کس دیتا من بگم حاال زود بر نیکنینم یکار

نحس  یوزهار نیرفت لعنت به ا رونیب قیو از آالچ دیکه بغض کرده بود دو یهم در حال آروشا

نش چشما ریز! انگشتانش را خواستیم وبیمشکالت صبر ا نیمقابله با ا دیبریکه امانش را م

ا بچشد اده ربودن با خانو نیریآخر طعم ش یروزها نیو بغضش را فرو فرستاد حداقل در ا دیکش

 پوالد از آن طرف آمد:  یبه در زد که صدا یاهچند تق

 بفرما  -

خنده  ش باعثکار نیکه ا دیبه داخل سرک کش یادرب اتاق را باز کرد و مانند گربه یآرام به

 تمنا و پوالد شد

 داخل؟!  یایم یطور نیا ینیجن بب یخوایخنگ خدا مگه م-

به  یچهره شاد کردیم یکه سع یکرد و آروشا کامال وارد شد در حال دییهم با خنده تأ تمنا

 که قدرش را فیدستانش جا داد ح انیپوالد نشست و خودش را م یپا یرو ردیخودش بگ

 یرو والدگذاشت پ راههیپوالد را کنار گذاشت و پا به ب ین همه سر و صداکه آ فیندانست ح

 د و او را به خودش فشرد: یرا بـ ـوس شیموها

 ساکت بشه؟!  یچند روز هیباعث شده خوشگل باباش  یتو! چ یچه مظلوم شد -

ر دکه  بود یزیشانه او گذاشت و چشمانش را بست پدر تنها چ ینداد فقط سرش را رو یپاسخ

 تا گشتیکلمه م نیدنبال هم الیبا دان اشیهشت سال به دنبالش بود، انقدر که در دوست

 گر،ید یزتا چند رو دیخوب شد که کار از کار گذشته بود شا یوقت زیاحساسش کند اما همه چ

 خم! ز گذاشتیم یرا از دست دهد روزگار نـ ـوازش کردنش هم زخم بر جا ربانپدر مه نیباز ا

 

***** 
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 یروا روبهرند و او مردک بزدل را گرفته بود یزمخت، بازوان استخوان یهاکلیبا آن ه گاریباد دو

 یهافکارخال نیاز بزرگتر یکی ن،یکه در ظاهر آرام بود و با مارت یدیانداختند جمش دیجمش

با  ورفت گ نیآن مردک نگاهش را چهره سرد مارت دنیفرانسه در حال گفت و گو بود اما با د

 گفت:  یشخندین

 اما انگار نشد  یواسم نداشته باش یبودم خبر بد دواریرسول ام -

 گفت:  انیرساند و گر دیجمش یخودش را به پا دیلرزیکه م یدر حال مرد

 دیبچس قمویعالف اومد  کهیمرت هی یآقا سر جدت بذار برم من گذاشتم دم در همون خونه ول -

 برسونم غامیپ هیکرد که بهتون  دیتهد

 : دیبه سر او کش یدست زانهیرآمیتحق دیجمش

 ؟یغامیبود؟چه پ یک -

 هم با بغض گفت:  باز

دست  دهیرو م هاتونیمدارک خالفکار یبش چشیاسمش نادر بود گفت بگم اگر شما باز پاپ -

  سیپل

ک ن مردآنثارش کرد چقدر از  یشد و در دلش فحش آبدار ینام نادر عصب دنیبا شن دیجمش و

اش هم اسلحنبود با خش شیابله ب یرمردیدر واقع پ یول فهمدیم یلیخ کردینفرت داشت فکر م

 باال رفت  ادشیرسول گذاشت که فر یشانیپ یرا در آورد رو

 ...رو ن یاز من کس ریام به غزن و بچه ریفقط جونمو نگ کنمیم یهر کار بگ کنمیآقا التماس م-

 یکثاز م که در مغزش فرو رفت بعد یریت یشد با صدا دهیبر شیبود هر چقدر فک زد، صدا بس

 دیافتاد حاال جمش نیزم یرو اشدهیمغز پاش یافتاد و خودش هم رو نیزم یاش بر روجنازه

ه کرد اشار شیگارهایمردک بود به باد نیا یآن پوالد جا ایکاش نادر  یداشت ول یاحساس بهتر

ه ب رهیخ تفاوتیبرگشت که ب نیمضحک به سمت مارت یشخندیببرند و خودش با ن اکه جنازه ر

اش هند! نموننژاد را دار نیتریوحش هایرانیکه ا کردیبود و با خودش فکر م نیزم یخون رو

د که گوشش را پر کر دیجمش یهم بود! صدا یبودن، روان یکه عالوه بر وحش دیجمش نیهم

 : زدیحرف م یحاال فرانسو
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 عمده ماست  یاز کارها یکیقاچاق مواد مخدر  نیمارت ویبله مس -

 بود گفت:  انیاش نماکه در چهره یهمان سرد با

  گردمیم لدایمن دنبال ه -

*** 

 دیفس گریکه د دیجمش دیسف رهنیپ دنیبود و بهاره با د نیرا شست که تا ساعد خون دستانش

  به حرف آمد: یزمزمه کرد و عصب «یچندش»آغشته بود،  چارهینبود و به خون رسول ب

 خورن! بندارن نون شب  هاچارهیاش بده، ببه زن و بچه یپول هیحداقل  -

 درارش به اتاق برگشت: حرص شخندین با

 یبا پا الینمطمئنم دا ستهیمن نا یمثل االن تو رو یکردیهم کمتر پسرتو لوس م یجنابعال -

 داشته نوقت تو خاندانمون وجود  چیپدر و پسر ه نیب یدعوا یجا ول نیا گردهیخودش برم

 : ستادیا دیبلند شد و پشت سر جمش شیاز جا پرخاشگرانه

مثل  خوادیشد آدم بده؟! پسرم نم رهیفاصله بگ تونیوونیح یاز شما و خو خوادیچون م -

 ! ه؟یباشه مشکلش چ یروان ماریپدرش ب

سوزش  افتاد، تازه درد و نیزم یو رو دیچرخ هیثان کیمتوجه نشد فقط در عرض  زیچ چیه

درد  !؟یزده بود! به چه جرئت یلیبه او س دیجمش کردیگوش و سمت راست صورتش را حس م

آور خون را تهوع یگوشش گذاشت بو یشد و دستش را رو اشجهیگوشش باعث سرگ دیشد

 شدیتر متر و مبهممبهم شید برایجمش ادیفر یو صدا کردیحس م

 ل آشغا کهیزن-

 

***** 

 گفتیدلش م یاش عصبکاناپه نشسته بود و چهره ینگاه نگرانش را به آروشا دوخت که رو تمنا

حرفش را به پوالد گفت  یاست و وقت حوصلهیچند روز انقدر گرفته و ب نیافتاده که ا یکه اتفاق

اجازه دهند آروشا خودش مشکالتش را حل کند و  دیکه با گفتیم یبود ول نیاو هم نظرش هم
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داد و متأسف  الیخورد شده را به دست سه یسبزها ایباشد ظرف لوب یانقدر هم جد دینبا هیقض

 تکان داد:  یسر

 چش شده  دونمینم -

 به تمنا انداخت:  ینگاه مین

 ؟آروشا؟یک -

 آره -

 ! دخترکگریت ده بود البته حق هم داشکه تمنا را هم به شک انداخت کردیتابلو رفتار م انقدر

 نیاخودش مقصر است با  دانستیکه م یاش بود در حالخودش و خانواده ینگران آبرو چارهیب

 آب شست و گفت:  ریدستانش را ز الیحال سه

  گمین بهت ممتو خودتو نگران نکن  زمیعز شهیبعد تمام م نیجور نیهم یسن هی یدخترا تو -

 ! ستیساکت بودنش اصال با اخالقش جور ن نیا گمیمامان م-

 حرص به سمتش برگشت:  با

حال  چاره به یب نیا قهیدو دق دیذاریتمنا! تو و پوالد نم یبه خاطر سنشه! وا گمیمنم م -

 ! ن؟یخواستیمگه نم شهیخودش باشه فکر کنه! داره بزرگ م

 ؟!  یطور نیا یچرا ول-

 را گرفت و فشرد:  دستانش

 باهاش صحبت کنم رمیدخترم اصال من االن مبسه  -

 نگاهش کرد:  زیتشکرآم

 ممنون -

! شکوکشدختر و رفتار م نیعجله از آشپزخانه خارج شد و به سمت آروشا رفت از دست ا با

سته اد و آهه او دب یکشاندش تکان یاکاناپه بلند کرد و به گوشه یرا گرفت و او را از رو شیبازو

 گفت: 

 ! ریانقدر خودتو ناراحت نگ زمیکرده! آروشا عزمامانت شک  -
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 نیود از ا! خسته شده برد؟یکاش بم کردیسخت که آرزو م طیشرا نی! آن هم در اشد؟یم مگر

سال  ۱۷را تحمل کند؟! فقط  یسخت نیپر دردسر و استرس مگر چند سال داشت که ا یزندگ

 که بغض کرده بود پاسخ داد:  یدر حال

 جون مامان شهینم ! به خداتونمینم -

 آرام گفت:  یگرفت و با لحن شیبازوها انیرا در م او

ساعت  شه،یبابات خوشحالم م شیسر برو پ هیدخترم حواس خودتو پرت کن بلند شو  شهیم -

  گهینم یزیچ یبعد از ظهره تو هم بزرگ شد ۶تازه 

 براق نگاهش کرد:  یاو جدا شد و با چشمان از

 نداره؟!  بیجون؟! عمامان یگیراست م -

  گمی! برو حاضر شو من به مامانت م؟یبینه خوشگلم چه ع-

 کرد:  ینیغمگ خنده

 یمرس -

ش حال کردندیت مو باز هم پدرانه و دخترانه ثب گذراندیاگر وقتش را کنار پوالد م دیرفت شا و

م ه الیه! سنیآخر خاطراتشان است نیکه آخر گفتیاز قلبش م یکه حس یدر حال شد،یبهتر م

 شد چاره نفس بک یدخترک ب یباز به آشپزخانه برگشت تا با تمنا صحبت کند حداقل کم

***** 

هوا هم که آشفته بود در تابستان  نیاتاقش رفت ا وانیبه ا دهیخم یهاگرفته و شانه یدل با

طور با آن ها  نیا خواستیروزگار م دینبود، شا بینبود؟! نه! عج بی! عجشد؟یم یابر شیکجا

است و دلم بارش  یگونه ابر نیا انینیمن هم مثل شما زم یحال و هوا دیدرد و دل کند بگو

داشت و نه  یشد نه آسمان فروغ رهیو به آسمان خ دیبه پشت گردنش کش یدست خواهدیم

جا  نیاست واقعا از کجا به ا دهیجا رس نیاز کجا به ا دیفهمیکه حاال نم الیدان نیچشمان ا

! آن آروشا همان د؟یدیآروشا خواب ها م یبرا یاست که روز یالیهمان دان الیدان نی! اد؟یرس

است که  یبا پوالد خودش را تباه کرد؟! پوالد همان پوالد یاست که از لجباز ییآروشا

غرق  شیاست که در کهکشان افسردگ ییبا خودش چند چند است؟! تمنا همان تمنا دیفهمینم
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 شهیو روزش، شب؟! حداقل روزگار هم شدیاست که شبش، روز م یبود؟! و روزگار همان روزگار

 بازگشتِ احساس!  یبه نوع ایکردند  رییتغ شیخودش بود اما آدم ها

که  شبح کیرا گرم کرد و باز به اتاقش برگشت، سرگردان بود مانند  الیدان یگلو قیعم یآه

عصاب خورد کن ا لیاس آن موبااماس یمانده است باز هم صدا نیزم یچه رو یبرا دانستینم

کاش کور بود و  یکه ا اس را باز کردامپدرش اس یدهایاز تهد یبا کالفگ الیآمد و دان

پر از  یایدن نی! کاش اشدیو وجود نحسش از صحنه روزگار محو م مردیم کاش! خواندشینم

 بماند!  یباق شیبرا ییلحظه نبود شود! کاش آروشا نیکثافت هم

 

**** 

 دیش دورا نداشت تا طبقه سوم خود اشیحوصله آسانسور و شلوغ رفتیها را باال معجله پله با

اشت؛ الد دکه در کنار پدرش پو یدرب اتاق پوالد، گل از گلش شکفت احساس آرامش دنیو با د

 کردینم شانیدایپ یکره خاک نیا یکجا چیخوب که ه یهابود پر از حس نیدلنش ب،یعج

 : ستادیو مهربان ا دیجد یمنش زیم یروروبه

 نیسالم خسته نباش -

 نگاهش کرد:  یمهربان با

 ندارن!  ماریدکتر ب یکه آقا یدختر خوب! چه به موقع اومد یسالمت باش -

 ذوق گفت:  با

 کنم!  زشیواقعا؟! پس من برم سوپرا یوا -

 کرد:  یاخنده تک

 ! یبگذره پدر و دخترباشه گلم برو خوش  -

 

***** 

 ! ؟یبلند شد: چ یصندل یاز رو ادیرا در دستانش فشرد با فر لیموبا نادر

 : شدیمدام قطع و وصل م امد،یکه از آن طرف خط م الیدان یپر از حرص و عصب یصدا
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 ... ... اد برسونه دستِ پخی... میبدبخت شد یحاج-

وفان ط نیا دیشروع شده است! شا موقعیکه ب یطوفان نیبعد تماس به کل قطع شد! لعنت به ا و

فت و ر رونیاز دفترش ب قراریب ی! با قلبدیاست جمش یگرید زیهم بود اما نامش چ شانیزندگ

 گفت:  اشیرو به منش

  یقراره کنسل کن خودتم مرخص یهر چ -

روشا آدر نسبت به بار انق نیاول یو برا رفتیم نییها پاعجله و سامسونت به دست از پله با

 کیا د و بگاز فشار دا یرا رو شیشد و بعد از استارت زدن، پا نشیدلشوره گرفت. سوار ماش

 کردیمعبور  هانیماش انیاز م ادیکه با سرعت ز یآمد در همان حال رونیب نگیمانور از پارک

 یه هواب یل باشند نگاهها هنوز هم متص طوفان، خط نیالبته اگر در ا گرفتیخانه را م هشمار

  انداختیراه م شانیبرا ایکه دن ییهایباز نیشد از ا یپر از گرد و خاک انداخت و عصب

 الو -

 : دیو پرخاشگرانه پرس دیرا شن الیسه یصدا باالخره

 رفت سراغ پوالد؟!  یآروشا ک الیسه -

 ده؟! افتا ینادر اتفاق شهیم یساعت کی بای! آروشا؟! تقرادیصدا خوب نم-

! لعنت برسد بزند فقط کاش به موقع ینمانده بود که حرف یباق شیبرا یرا قطع کرد زبان تماس

 یکیود بو ترسو بودنش که حاال قصد کرده  ی! لعنت به بزدلفشیکث یو کارها دیبه آن جمش

 یوقت! شد؟یم را بفرستد تا همان مدارک را به دست پوالد برساند! حاال چه شیاز آدم ها گرید

آن  دنید اعصابش نداشت بعد از یرو یهم کنارش حضور دارد؟! آن پوالد که کنترل شاکه آرو

ه بفهمد ب یبودنش به کنار پدر که هست! وقت ی! تعصباورد؟یسر آروشا م ییها چه بال لمیف

ر د شیپ ! هنوز نادر چند سالشود؟ینم رانیکرده، و یخاطر اشتباهات خودش، دخترش نادان

 رانیو ست او همادر آن مدت کنار پوالد بوده  اشزدردانهیتمنا، عز دیهمکه ف ی، وقتذهنش است

 شد! 

 

*** 
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 : دیکش غیوارد اتاق شد و ج یادیز یسر و صدا با

 من اومدم بابا جونم!  -

به  یا کالفگها بگذارد از دستانش افتاد و بدر دستان پوالد که قصد داشت آن را در قفسه پرونده

 سمت آروشا برگشت: 

 نکش؟!  غیج یال اال...! صد دفعه نگفتم تو مکان عموم -

 : کودکانه گفت یمظلوم جلو رفت و با لحن یرا پشت کمرش قفل کرد و با حالت دستانش

 ! دیبِبَسخ -

 سمان امااشان باال رفته بود تا اوج آگرفت و آروشا را در آغـ ـوش خودش فشرد قهقهه اشخنده

 شست: ننارش ککاناپه نشاند و خودش هم  یباال برود او را رو ادشانیفر گرید یقیا دقات دیشا

 ! یبدبخت و خرحمالت افتاد یبابا ادیعجب! باالخره  -

 : دیکش ینیدهانش مشت کرد و ه یرا جلو دستانش

 ! بالنسبت! ه؟یخرحمال چ -

 و مشکوک نگاهش کرد:  دیخند

 خره؟!  ایبالنسبت من  -

صلح  نیبه ا کاش زودتر دیانه پوالد کوبرا باال برد و به ش فشیاشان گرفت و آروشا کهم خنده باز

 ردیآروشا را بگ شیچند ماه پ یهاهق هق یها، جاقهقهه نیکاش هم دندیرسیم تیمیو صم

 زد:  هیاش را خورد و به کاناپه تکپوالد خنده شدیتمام نم قیدقا نیکاش ا

 نم،یبیاالن که م کنهیناراحتت م یچند روز موضوع نیا نگران بود که اخب خدا رو شکر تمن -

  ستیطور ن نیا

 د آن همنش باشکه تمنا دائما نگرا ییآن روزها رسدیشد م نیآروشا ناخواسته، باز هم غمگ یول

 کند  رونیکه پدرش او را از خانه ب یوقت

تانش است انگش یاهحالت چهره آروشا به شک افتاد نه، انگار که واقعا مسئل دنیحاال پوالد با د و

 : دیکمرنگ پرس یآروشا قفل کرد و با اخم دهیرا در انگشتان کش

 ؟یشیناراحت م یوفتیم یزیچ ادیحالت خوبه بابا؟  -
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مل انه عشدن به چشمانش منصف رهیرا باال آورد و به پوالد نگاه کرد شرم داشت از خ سرش

 ب دهانشآ نایپوالد بود و گمشدن آرم تیکه کرد بدون در نظر گرفتن موقع ینکرده بود! اشتباه

 بلند شد:  شیرا قورت داد و از جا

امون دوت امیب رمیفه بگدوتا نسکا نییپا شاپیبرم از کاف دی! به ذهنم رسوفتم؟یب یچ ادینه بابا،  -

 نظرت؟!  میایدر ب یاز کسل

 تکان داد:  یزد و سر یکم رنگ لبخند

 برو، مواظب باش  -

 کی نیمدر ه دیشا دانستیهم گذاشت و رفت نم یرا رو شیهاپلک یبخش نانیحالت اطم با

 شیاجاز  یاز خستگ یو پوالد با آه ردیبگ یاهیرا س شانیایتمام شود دن زیپلک زدن، همه چ

 کرد شیبلند شد و خودش را تا آمدن آروشا مشغول کارها

 

*** 

 حرکت نمارستایکه در دستش بود به سمت ب یاشد و با همان بسته ادهیپ نیاز ماش سبحان

 نیچن ب کردبود تمام کارکنان را متعج یآدم آهن هیکرد قلدر راه رفتنش و نگاه سردش که شب

و  دمبهوت ماندن قد و قامتش، دنیآسانسور با د یروروبه ی! آدم هاخواست؟یجا چه م نیا یآدم

و از ر خودش وارد آسانسور شد و دکمه طبقه سوم را فشرد درب زنگ زده و دند ویکنار کش

نگاهش  ه با ترسکدر آسانسور نداشت  گریبه سه فرد د ییاعتنا نیترافتاده بسته شد و او کوچک

ا رپوالد  یمنش رفت چهره رونیشد که ب ینفر نیدرب باز شد و او اول هیبعد از پنج ثان کردندیم

 ندید چاره هم با یب یداد و به سمتش رفت منش صیبود تشخ دهید روزیکه د یاز همان عکس

 غول مردنما چشمانش گرد شد:  نیا

 د؟ییبفرما -

 بود گفت: دیبع یمرد نیمؤدبانه که از چن یگذاشت و با لحن زیم یرا رو بسته

 رو چک کنن روزخوش اتشیاألن محتو نیدکتره لطفا هم یآقا یبرا  -

  دیسیوا قهیدق هیمحترم  یعه آقا-
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 یتح یگرید زیبه راه افتاد کارش فقط رساندن آن بسته بود نه چ یحوصلگیسبحان با ب یول

 آن دختر به دست پدرش به قتل برسد  دیمهم نبود که شا شیبرا

 

**** 

 ریو از مس دادیآشوب را تکان مدل الیرنگ دان ییآلبالو ۲۰۶همراه با گرد و خاک،  طوفان

ا ه نادر رشمار ی! به سختسابقهیب یلیبود خ سابقهیطوفان در تهران ب نیا کردیمنحرفش م

 گرفت

 الو نادرخان-

 ! ؟ییتو کجا-

 ! مارستانیب رمیمن دارم م-

 ... باش... نرو مواظب خوننه ت-

 ادیفر و الیتوسط دان نیماش شهیاز ش رونیبه ب لیباز هم قطع شدن تماس و پرتاب شدن موبا و

 زدنش: 

 ! یلعنت -

 خودش بود، دنده را عوض کرد و با خود گفت: نینادر که در ماش و

 ! قهیدق ۲۰فقط  گهید قهیدق ۲۰ - 

 

**** 

 ! دیبچه دار تو رو خدا، شما زن و دیوقت؟! مواظب باش هینباشه  یزیچ ،یدکتر بمب یآقا-

 گفت:  یبود و به آرام وشایمانند ن شیکه برا یدختر نیگرفت از لحن ا اشخنده

 سر کارتون دییبفرما یعینه خانم سم -

که بسته را در دستانش  یتکان داد و درب اتاق پوالد را بست و پوالد هم در حال یسر یناچار با

چه  ندیرا باال فرستاد الاقل باز کند بب شیابرو یتا کی کرد،یو کنجکاو نگاهش م چرخاندیم

 یشده دور جعبه را با حوصله باز کرد و آن را کنار دهیچیپ دیدرونش است! کاغذ سف یزیچ
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 یجعبه را کنار بگذارد چه بود انگار ندا کردیکه وادارش م یحس نیا دیفهمیاما نم تگذاش

که هر از  یهم حس ششم همان حس دیشا ای ندیرا بب یقرار است چه افتضاح گفتیقلبش م

که بود، پوالد  یزی! هر چکندینابودش م که نیا ایو  دهدیانسان را از اتفاقات نجات م یگاه

و  CDو درب جعبه را برداشت چشمش به همان زدیم گرید یقلبش جور شتندا یاحساس خوب

DVDییهاهر کدام نوشته یبودند رو بیاشان دست نادر بود چقدر عجنمونه کیافتاد که  ییها 

دستش رفت تا اول  ارادهیکاغذ تا شده کنارشان بود ب کیمختلف و  یو زمان ها خیبود از تار

نامه را باز کرد و با دقت  کندیذهنش را کنترل م یکه انگار کس ودب بیعج شینامه را بردارد برا

بعد از  یسالم دوست من! حالت چطوره؟ هر چقدر که خوب باش»شروع به خواندنش کرد:

 ادتی دم،یبانمکت رو دزد یدختر کوچولو اد؟یم ادتی دم،ی. جمشیشیم وانهینامه د نیخوندن ا

! حاال از یما رو لو بد یو تازه برعکس! خواست ینکرد یآره! تو با ما همکار ؟یچ یهست واسه

. پوالد، پدِر یدونیحرف هاست که هنوز نم یسر هیمن که حاللت کردم! اما،  م،یبگذر زهایچ نیا

 لمیف نی.ایشیم یچه حال دهیمال رهیسرت رو ش زتیعز یبفهم یوقت زنمیخوب! دارم حدس م

که  یبود دهیتو با پسر من گرفته شده، فهم خترکه برات فرستادم همشون از د ییها و عکس ها

دخترت از ترس  یکردیفکر م ی! اما انقدر خر بودیدونستیمدت با هم دوست بودن؟ آره م هی

 یکه با هم نکردن! پوالد جان کس ییرهادر واقع بود! بود و چه کا ست،یبا پسر من ن گهیتو د

اون از  یول ،یمثل األن که به دخترت اعتماد کرد قایدق ؟یکنیزود اعتماد م یلیبهت گفته خ

پسر  الیتازه اول ماجراست! دان نی! ایریگیم شیآت ی! داریوا یاعتمادت سوءاستفاده کرد.  وا

تو خونت، کنار تو! آره! بازم تو  ادیمن، انقدر عاشق و معشوقِ عشوه دختر تو شده که حاضر شد ب

! نیرو حتما بب هایدیس ؟یباور ندار رفامو! پسر من! حالهیچون سردار، دان یزود اعتماد کرد

 «من!  زیخدانگه دار دوست عز

ان ! ام؟یخفم نیدورب ایبود و  یباز کی نیوسط؟! اصال ا نیا گفتیچه م دیکوبیقلب که م نیا

 ست؟! آروشا کجا مانده ا یبه سرش زده! راست طنتیش یاز دست آروشا! البد باز هم هوا
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 گرید ی! نکند گرگپسران شود؟ یهایپران کهیخام ت مارستانیتا ب شاپیراه کاف نیدر هم نکند

 شک آمد واکه از چشمانش  یوار قهقهه زد آنقدر وانهیو د ی! عصبد؟یقلبش را بربا الیمانند دان

 : ندیکرد صاف بش یدلش ماند با پشت انگشت اشک چشمانش را گرفت و سع یدستش رو

  یوا -

 ریود؟! نه! غبدرست  دیجمش یحرف ها یعنیماند  رهیخ یاباره به نقطه کیکرد و  یاسرفه چند

 ! عروسکشکندیوقت قلب پدرش را که از قبل ترک خورده بود را نم چیممکن است! آروشا ه

انقدر  او یابافته شده است! آروش یهمان دختر بچه با موها شیهنوز هم برا شیبایکوچولو و ز

که  کردیپاژ مقلب چنان پم نیفکر نکند! اما ا ینام الیبه دان گریکه د داندیقدر خودش را م

دن داغ ش وباره  کیو  دیسردرد شد کردیدر مغزش احساس م ییغاانگار در حال انفجار است غو

 زدیبر رونیاز هم بشکافد و تمام خون بدنش به ب خواستیکه انگار م یپوست سرش جور

 وریرون درادها را برداشت و CDاز آن  یکیچطور اما  دیبود پر صدا، نفهم یطوالن شیهانفس

 : کردیو مدام تکرار م دیکوبیفشارش داد سرش را به انگشت شستش م

 دروغه! دروغه! دروغه!  -

ز هم اودش پتار و  لمیآن ف دنیکلک زده باشد؟! اگر با د شیاگر دروغ نبود؟! اگر آروشا اما

 زدیشت کتک مک! اگر آن روزها آروشا را به قصد کشت؟یم ای! و زد؟یبپاشد؟! آروشا را کتک م

 ! کند؟یال چه کار منرود؟! حا راههیبود که به ب نیا یفقط برا

 نند بود که خنجر در قلب پوالد فرو ک نیمانند ا شیآمد و صدا توریمان یبر رو لمیف

 گفت:  یثیخب شخندیبا ن الیدان»

 ! اوه نکنه باز بابات مزاحممون شده؟؟یریم یزود نیبه ا -

ذاشت لب گ گذاشت و از پشت سر آروشا، دستانش را دور کمر او حلقه کرد و زیم یرا رو ینیس

 : اشقهیشق یرو

 ؟یذاریچرا انقدر زود تنهام م -

 او را پس زد:  تیبا عصبان آروشا
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ه کس نگا چیتو چشم ه تونمیکه نم یکنیباهام م ییکارا هی! چون الیچون ازت متنفرم دان -

 «پوالد!  یکنم حت

است!  دهیپر ایدن وزیفهم  دیشا ایزده است!  نییها را پابرق دیانگار روزگار کل یخاموش سیه

چه بود؟!  امدیم باال یکه به سخت ییهانفس نیا دیفهمیآن جا کجا بود؟! باز هم نم دیفهمینم

ن روشا با آ! اصال چه شده است؟! فوقش آگرفت؟یکه داشت جانش را م اشنهیـ ـدرد قفسه س

 ایبود ن! نه هست؟ ای! ست؟یهست تا عوض شود! ن یدیباز هم ام یغلط کرده باشد ول ال هزاریدان

لبش ق ی! دستش را روکردیکوتاه حس م هیچند ثان نیهمه را در ا یبود! درد، رنج، تلخ دیشا

ه تار بفقط  دانستی! نم؟ییهرجا یپر از کثافت؟! به آن آروشا یزندگ نیبود به ا دیگذاشت ام

ده ش دهیبه لجن کش شانیزندگ یعنی نیتار عنکبوت! ا نیهم یبود آر رهیعنکبوت کنج اتاق خ

 است 

 : دیشنیم یمبهم یصداها گرید حاال

 ! نیامام حس اید بابا دخترت اوم -

را  یکاغذ یهاوانیفقط ل اوردیسر در نم زیچ چیوحشت کرد از ه طیپوالد در آن شرا دنید با

 بود! دهیند حالت نیکرد چهره گلگون شده پوالد را با ا زیانداخت و به سمتش قدم ت نیزم یرو

ه چنه آمد و هر به خا یکه با آشفتگ شی! همان چند سال پیبود! آر دهید دیشا ایوقت!  چیه

 والد راپصورت  وپوالد نا آشنا نبود به هق هق افتاد  نیهم ا ادیبود نثار تمنا کرد ز بلدفحش 

 تانش گرفت:دس انیم

 ابا ؟! بابا... ب  -

مک را صدا بزند و ک یکه کس کردیمغزش عمل نم د،یبگو یگرید زیچ دیچرخینم زبانش

فل شد ق شینفس افتاده بود بر رو که به نفس یو سرخ شده پوالد نیبخواهد ناگهان نگاه خشمگ

 :دیرا از کنار گوشش شن ییو در همان لحظه، صداها

 دهیدر سرش کوب یبلندش انگار پتک غیو ج« !الیتو رو خدا ولم کن! ولم کن آشغال! دان الیدان»

 شدیقلبش فشرده م کردیمرگ م یآرزو دیکه با ییهمان جا دیپس باالخره آخر راه رس شدیم

بلند شد و آروشا هم با عجز بر  شیبه پوالد انداخت که ناگهان او از جا ینگاه مین یو به سخت
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 لرزاندیتن آروشا را م شیدر چشمان پوالد نبود فقط خشم سرخ یحس چیافتاد ه نیزم یرو

که مانند اژدها شده بود  یتا از پوالد دیکشیم نیزم یالل شده بود از ترس فقط خودش را رو

همه و همه  افتادندیکه داشتند از کار م ییهاو شش کردیخس م که خس ییدور شود گلو

 با دستان لرزانش درب را قفل کرد و آهسته گفت:  یول اوردندیپا در مداشتند پوالد را هم از 

 آروشا!  ی... داغونم کردیداغونم کرد -

 یخترد نینمرگش هم مهم نبود! اصال چ گریبه شکمش زد د یگفت و لگد ادیآخر را با فر کهیت

ا ره! دستش چ یعنی پدر و خانواده کیتا عبرت باشد! تا بفهمند سوءاستفاده از اعتماد  ردیبم دیبا

بود و  دهینفسش را بر د،یدرد شد دیچیبه خودش پ یشکمش گذاشت و مانند مار یرو

ه بونش بود! که خ نیکار هم انیهوا معلق مانده است پا یبود حس کرد رو دهچشمانش گرد ش

رتش صو یروپوالد بر  نیفوالد ها باشد! مشتروزنامه تریشود! و فردا سرت ختهیدست پدرش ر

 یروشا حتآاست  دهیچیپ مارستانیب یجا اش احتماال در همهافتاد، نعره نیفرود آمد و باز به زم

 یون جلورا حس کرد کمربند! خ یشگیبعد همان درد هم یاهیثان دیگوب ینفس نداشت که آخ

روشا و باز آ کردیبر او غلبه م شتریهر لحظه ب یوانگی! جنون و دگریچشمان پوالد را گرفته بود د

 یآروشا کند،یم او را کنترل گرید یکه انگار دست یجور یاریاخت چیهیبار ب نیرا بلند کرد و ا

و  !یم خاموشهصدا بود! باز  نیآخر زیم یهاشهیشکسته شدن ش یصدا دیکوب زینوا را به م یب

اال اشت و حدن یحرکت چیبود ه شهیش یهاخرده یآروشا بر رو جانیبه جسم ب رهیکه خ یپوالد

  دیشنیخودش را م یخس گلو خس یصدا

پشت در خودش را به خاک و خون  یاگر آروشا مرده باشد، مهم نبود اگر منش ینبود حت مهم

و زجر آورد  نیبغض سنگ کیبود که  نیمهم نبود که سرش در حال انفجار بود! مهم ا د،یکشیم

سست  شیزانوها زدیاشک بر یها یها خواستیبود که دلش م نیچنگ زده مهم ا شیبه گلو

اش چه؟! پشت سرش فرود آمد قلبش درد داشت به درک! روحش خرد شده هکاناپ یشدند و رو

 یخودش آروشا دی! که شاکرد؟یغم بزرگ چه م نیاش چه؟! با اگرفته شده دهیناد رتیغرور و غ

 زیم ی! ساعدش را روخورد؟یم انوریس ای دیکوبیم واریکوچکش را کشته باشد؟! سرش را به د

هق دردآور خودش در بار هق  نیاول یبغضش رها شد و برا دیبکو شیگذاشت و به زانو رشیتحر
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هق  به جسم آروشا و با هق رهیچه کار کند خ دیفهمیبار بود که نم نیاول یبرا د،یچیفضا پ

 گفت: 

 بدبخت شدم! خدا بدبخت شدم!  -

 دادیم و زمان و خودش فحش نیبلند به زم یصدا و با دیکوبیدستش را محکم به سرش م کف

کم مکاش! ک ردیجا بود تا جانش را بگ نیا دیاالن جمش نیهم داشت؟! نه! کاش هم گرید یکار

داد  هیبه کاناپه تک ختیریبدنش حس کرد همان طور که اشک م یجا یرا در جا یحسیب کی

اب به خو چشمانش گذشتند و بعد انگار که یاز جلو یلعنت یدوخت روزها سقفو نگاهش را به 

که  یزیچ نید اولبه داخل پرتاب ش یباز شد و نادر عصب دنیرفته بود. و ناگهان درب اتاق با کوب

سط و نیبود! او ا هاشهیآن خرده ش یکبود رو یبا سر و صورت جانیب یبه چشمش آمد، آروشا

ستش دافتاده  نیزم یاست که رو شپناهیب یفقط حس کرد تمنا دانستیچه مرگش بود؟! نم

 لرزان جلو رفت:  یهاقلبش نشست و با قدم یرو

 حضرت عباس  ای -

 یورافتاد که  رمردیآور تا مرز سکته رفت و نگاهش به آن پوهم یآن فضا دنیهم با د یمنش

 : کردیو التماس م فشردیزانو زده بود و سر آروشا را به قلبش م نیزم

 ! یباال! زود باش دخترم مرد! زود باش لعنت انیزنگ بزن ب -

 

**** 

ه زجه ک ییوشایکه مانند روح شده بود، ن رانیح یهمه تمنا یبود برا ستادهیاز حرکت ا زمان

 که حاال یآرشام کرد،یم نیو آروشا را نفر دیکوبیکه به صورت خودش م ییگل بانو زد،یم

فظ شود، که جان آن دو ح کردیکه با حال خرابش دعا م ییالیبود، سه یارانهیاز هر و تررانیو

و  جنازه کینشسته بود مانند  مارستانیکه گوشه ب ییآتوسا د،یفهمینم زیچ چیکه ه یبسهرا

رده بود؟! ک یقینارف الیاش دانکه در حال خفه شدن بود از رگ تعصب ورم کرده یبرسام

ا نفسش ر مارستان،یکف ب یهاکیسرام یوافتاده بر ر هیو همان موقع سا گذاشتیاش نمزنده

 : امدیم نظر به شهینگاه کرد که رنجورتر از هم یالیبا غضب سرش را باال آورد و به دان دیبر
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 هوم؟ دن،یهمه فهم -

 : دیکش ادیبه سمتش هجوم برد و فر یسگ وحش کی مانند

 کثافت!  ناموسیب کشمتیم -

 الیدان او را از کردیکه تالش م ینسبت به آرشام اعتنایباال رفت از حرکت برسام ب نایم غیج

خورد و بکتک  دیعوض شده! با الیاست که دان نیهم ماندیم جوابیو ب زدیجدا کند فقط م

ه است د دادخانواده را بر با نیا تیثیکه ح یشود و خاموش بماند وقت ریتحق دینزند با کیج

م ند برسابل یادیآن صحنه جا خورد و رفت تا حراست را خبر کند و آرشام با فر دنیبا د رپرستا

 پرتاب کرد:  یارا گوشه

 حالمون بده تو بدترش نکن!  یاه! خفه شو برسام! ما به اندازه کاف -

 انداخت و ادامه داد:  الیبه دان ریپر از تحق ینگاه

 تره ننه مهم بچه نیجون آروشا و بابا از کشتن ا -

 وشایمک نکه به ک ییتمنا یآمد و همه به سمتش رفتند حت رونیباره دکتر از اتاق عمل ب کی

 گفت:  تیجد آشفته انداخت و با به خانواده یدکتر نگاه رفتیراه م

ده، ربه وارد شضخطرساز بوده متأسفم اما به خاطر  یلیکه به سر دخترتون خورده خ یاضربه -

 نیا یدبه بهبو یدیکه ام نیرو از دست دادن و پرده گوش چپ پاره شده و ا شونییایحس بو

 با نیکه ا قدرت تکلمشون رو موقتا از دست دادن اد،یمورد سوم، از شوک ز ستیها ننقص

طه رو مربو حاتیضاتاق من تا تو ادینفر از شما ب هیلطفا  شهیدرست م یگفتار درمان یهاجلسه

 زهخدمتشون عرض کنم، با اجا

 گذشت که ناگاه تمنا دستش را به سرش گرفت:  انشانیم از

 ! یوا -

 د نشاندن یندلص یاو را رو نایاو را گرفت و به کمک م وشاین فتدیب نیزم یکه رو نیقبل از ا و

 

**** 
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که  ییو گل بانو کرد،یم نیو آروشا را ناله و نفر دادیسرش را به چپ و راست تکان م مدام

 : دادیاش را ماساژ مزده خینداشت، دست  یخودش هم حال خوب

خدا  یاه! چقدر گفتم پوالد گوش نداد؟! دهیدستمون م یکار هیدختر آخرش  نیگفتم ا -

 همه رفت!  شیآبرومون پ

 هم معترضانه گفت:  الیسه

خوب  ن حالشکس اال چیه ن،یخانم بذار سرم تمنا تمام شه بعد شما غرغراتونو شروع کن یگل -

سات احسا بود؟! دختر و الیخ یباباش انقدر ب یداشت وقت یری مگه آروشا چه تقصحاال ستین

  خورهیگول م

 اش رفت: بانو چشم غره گل

 داشت، هنوز عاشق تمنا بود! حق داشت اشتباه کنه  ازیپسر منم به محبت ن -

 ! سرمون رفت! هیکاف-

الد حال پو گرانکه ن یینایاز هم رو گرفتند که همان موقع نادر وارد اتاق شد م نایاعتراض م با

 : دیپرس قراریبود جلو رفت و ب

 گفت؟!  یبابا دکتر چ -

 : دینشست و چشمانش را مال یصندل یرو قیعم یآه با

 سکته رو رد کرده  -

ه بار کیماند که  ییبه تمنا رهیخ الیو سه دیگل بانو باال رفت و به پشت دستش کوب نیه

به  با آن همه که زش،یسر مردش آمده بود؟! پوالد عز ییچشمانش گرد شده بود چه بال

 ! ایند نیبر ا یبر احوالشان! وا یسکته رفته بود؟! وا یتا پا دادیم تیاهم شیسالمت

 نشست و گفت:  شیسرجا دیلرزیکه م یو با تن هراسان

 ! نمیبپوالد رو ب خوامی! منمشیبب خوامیم -

 گفت:  او را خواباند و کردیرا تکرار م زیچ کیکه  یرا گرفت و در حال شیبازو الیسه

 وم گلکمتو آخه مادر؟! آر یزجر بکش دی! چقدر بازمیآروم باش دخترم! حالش خوبه عز -

 و با بغض زجه زد:  دیتالشش خودش را کوب نیبا آخر تمنا
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مون ه! کاش هتوئ ریتقص کشمیم یآروشا هر چ یری! بمیرفت! وا میزندگ یمامان پوالدم! وا -

 ! یوا کشتمتیروز اول خودم م

را  شیهالکزد و پ شیبه موها یچنگ کرد،یمتشنج م شتریاعصاب نادر را ب شیسر و صدا نیا با

  فکر کند خواستی! دلش نمشد؟یچه م دیرسیم رتریهم گذاشت اگر د یرو یاهیثان

 

**** 

 کردیش حس مبدن یکه در تمام اعضا یدیدرد شد شیپشت پلکها ییها روشنادستگاه یصدا

سک ما ینیسخت سنگ یهاسرش نفس دیدرد شد دادیخون م یکه مزه یاخشک شده یگلو

 ادشی زیچ چیبودند ه دهیانگار چسب شیاحساس کرد پلک ها هیثان کیهمه را در  ژنیاکس

 و لگد دیکشیم ادیکه فر یبود پوالد ادشینه پوالد هم  شهیخرد شدن ش یفقط صدا امدینم

 یهااقبتتالش کرد چشمانش را باز کند که نور بخش مر یمرگ بود؟! به سخت نیا ایآ زدیم

 ورد: خگوشش  آشنا به ییکوتاه، صدا یاهیبعد از ثان دیکش یچشمانش را زد و با درد آه ژهیو

 شد  زیکنه که خودش سوپرا زتیقرار بود شراره سوپرا -

ا از رروشا آ یبا دو انگشت پلک ها کندیحالش اشتباه نم نیبود! مطمئن بود با ا دیوید یصدا

 ع شد اش از درد جمسرش را چرخاند و چهره عیگرفت که سر شیهم باز کرد و چراغ قوه را جلو

  میزود خوب شو دختر خوب، همه منتظرت یاوک-

 شدن آروشا  هوشیبعد دوباره ب هیفرو رفتن سرنگ در سرم و چند ثان و

 

**** 

ماندند چه؟!  هایچه؟! اگر خاکستر یخاکستر یروزها رسندیبالخره م دیسپ یروزها ندیگویم

 یباره همه در کهکشان سرد کیماند  یخاکستر شانیبزرگمهرها افتاد روزها یاتفاق برا نیهم

که هر روز  ییبود با وجود آروشا انیپا شانیبرا زیاما همه چ کردندیم یگم شدند کنار هم زندگ

از پنجره اتاقش، از تابستان تا زمستان، درس  رونیبه ب شدیم رهیو خ نشستیم اتاقشکنج 

تکه سنگ اتفاقات  کی! مانند نشست؟یسر کالس م یازهیخواندن را کنار گذاشته بود با چه انگ
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آمده  الیو دان دیسر جمش ییمهم نبود چه بال گرید شدیهرگز از ذهنش پاک نم ییآن روز کذا

بود تا  دهیبار هم پوالد را ند کیچند ماه  نیدر ا یحت خواستیسرد تمنا را نم اهاست فقط نگ

 دنیپوالد با د دیبود که شا نیا یاصل لیدل دادندیخانه اجازه نم یکند اعضا یعذر خواه

 کی یآروشا نتواند خودش را کنترل کند و اما پوالد او هم بهتر از آروشا نبود فقط برا یدوباره

  امدیم رونیاز اتاقش ب ییابتدا یکارها یسر

 آن کار ود بابنمانده  یباق شیبرا یدیطور باشد اما ام نیا خواستیو افسرده شده بود نم ساکت

 یمهری! بدانستی! خودش را مقصر مبود نیسرزنشش کند، تازه برعکس ا خواستیآروشا نم

 یادیودش زچاره حق داشت اما باز هم دلخور بود خ یکرده بود، دخترک ب یکرده بود، کم محل

 وداد  هیپه تکبه کانا دیبا گرفتیم میدرست تصم دیبود اما آروشا هم عقل داشت! با همغرور شد

ند اخل آمدنا به دبه همراه تم نایبه درب خورد و آرم یااتاقش تقه کیتار یوارهایشد به د رهیخ

ا ب نایرمآشود  پوالد هم عوض هیکرده بودند و خوشحال آمدند تا روح دیبود خر دایطور که پ نیا

 پوالد نشست:  یپا یدو رفت و رو

 جونم!  ییسالم بابا -

هم  یاما گاه کردیپوالد را خوشحال م شیهایزباننیریکوچک شده آروشا بود ش نایکه آرم آخ

ه که اصرار به محو شدن داشت، ب یخندها و بد تا کردنش با لبگذشته ادآوری دادیزجرش م

 شد:  رهیرنگش خ یچشمان آب

 سالم خوشگل من  -

 گفت:  یو با ناراحت دیپوالد کش قهیبه شق یدست نایآرم و

 شده بابا  دیموهات سف -

ستش دا در ر دهایکه جو عوض شود، خر نیا یمانند آروشا تمنا برا دیفهمیم یادیهم ز نایآرم

 جا کرد و با خنده گفت:  جا به

 ! دمیواسه دخترم خر یخوشگل یچه لباسا نهیصحبت متفرقه ممنوع! بذار بابات بب -

  گفت: یچشمش گرفت و پر انرژ یاز لباس ها را برداشت جلو یکیپوالد نشست و  کنار

 ! کهیچه ش نیبب! نایآرم یبابا -
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وشا ه آرمسئل یول ندیرا در آن لباس بب نایاالن آرم نیبود، انقدر که دوست داشت هم کیش

 : دیکمرنگ پرس یتر بود، با اخممهم

 ! ؟یآروشا رو نبرد -

دن آور اینز به دکه ا ییباره سرد و مغموم شد تمنا کی کردیتمنا که داشت لباس را تا م مرخین و

 با اخم دوباره مشغول کارش شد:  بود، مانیآروشا پش

 نه  -

 : دیهم کنار گوشش غر پوالد

  شدیدوست داره، حالش بهتر م دیچرا؟! خر -

 پر از حرص به پوالد گفت:  ینگاه با

 کرده!  یهممون باز ی! با آبرو؟یراحت از اشتباهش بگذر یتونیپوالد چطور م -

 : دیکش نایبافته آرم یموها یرو ینگاهش را از تمنا گرفت و دست یاز مکث بعد

 منم مقصر بودم  یآره ول -

 و با بغض پاسخ داد:  آرامتر

 هی! ؟یش چگربه دندون گرفتم نی! محبت تو رو نداشت من که اون همه سال عشتریآروشا ب -

 منو و محبتام ارزش قائل نشد  یذره هم برا

 احتشروزگار هم ر نیاز دست ا دنیآه کش گریحرفها د نیا دنیدل پوالد خون شد از شن و

 وقت  چیه کردینم

 

*** 

سرد  اریا بسو هو دیباریانداخت برف م یاز پنجره نگاه رونیکرد و به ب زانیرا از تخت آو شیپاها

 و الیسه است! از جا بود هه! جالب نیا نیبدتر از ا کردندیم یو نادر زندگ الیکه سه یامنطقه

حال  درر همه بعد از ظه ۶نگاه گنگ و سردش را به ساعت دوخت  نادر خبر دارد اما از پدرش نه

 استراحت بودند 
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 ی! به کسرا رفع کند؟ شیهایاز دلتنگ یتا کم رفتیپوالد م یمیاگر به اتاق قد افتادیم یاتفاق

 رمقشیب یاهاپ یبر رو ماندیسرد م شهیهم ی! رفتار او که براالشیخ ی! تمنا؟! بخورد؟یبر م

ه بپا  ورد کاش آن را باز با دستان کرخ شده دیو آرام آرام راه رفت تا به در اتاقش رس ستادیا

 یوقت داردن یاشکال چیدارد؟! ه یراهرو هم سرد چه اشکال نیسرد، ا یسرد گذاشت زندگ یراهرو

کشان با  نخودش را کشا گرفت،یم واریمشکل دارد همان طور که دستانش را به د زیکه همه چ

د و رچوب زدستش را به چها کیرنگ پوالد رساند  اهیو س یمیردش خودش را به اتاق قدزانو د

انه به ردمنددو  یفرستاد خدا را شکر قفل نبود به سخت نییدرب را پا رهیدست، دستگ یکیبا آن 

 نیمز یوو بر ر ستدیخودش با یپا ینتوانست رو شتریداخل رفت و در را بست تا وسط اتاق ب

 رگیگوشش کر شده بود! به درک که د کیافتاد به درک که ناقص شده بود! به درک که 

ندن وان شکاتا نیحقش است! ا دیای! هر چه که به سرش مدیرا ببو وشاین اسی رعط توانستینم

ود، بنشسته  نیزم یتر پدرش است! بغض کرده و همان طور که بر رودل خانواده و از همه مهم

و  !زشیچبود همه  یو خاکستر اهیاتاق س نیا زیرنگ نگاه کرد همه چ یاکسترخ یوارهایبه د

 یپاتخت یکه رو امدیرنگ به چشم م دیجعبه سف کیبود فقط  ازگاراألنش س هیچقدر با روح

عبه را رب جزد د هیکنارش تک واریو بعد از برداشتن جعبه، به د دیکش نیزم یبود خودش را رو

 قلب و شانیکه رو یکوچک یو تکه کاغذها دیرا د شانیباز کرد که چند عکس خانوادگ

ه تو ک»را خواند: شیو جمله عاشقانه رو برداشتها را از آن تکه یکیکوچک بود  یهانوشته

 « و منظور، مرو یو محبوب یمعشوق

ش را عشق پدر و مادر انهیدست خط تمنا بغضش گرفت، آش یدست خط پوالد بود و بعد نیا

 هم متزلزل کرده بود 

 

**** 

 یبه آن اتاق پر از افسردگ یو از راه رفتن متوقف شد چه کس دیشنیاز اتاق م یفیضع یصداها

کمرنگ آن را  یو اخم یو با کنجکاو ستادیبودند! پشت درب ا شانیرفته بود؟! همه که در اتاقها

در چشمان پوالد بود آروشا که متوجه  یریباز کرد جسم رنجور و به شدت الغر آروشا مانند ت
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 یفیضع ییو شنوا دیشنیکه گوش چپش نم نیا یکیدرب اتاق را باز کرده است،  ینشد کس

پوالد، در آن جعبه بود اشک در کاسه  یخاطرات جمع شده دنیکه غرق د نیا یکیداشت و 

با دخترکش نداشت درد دارد  یشباهت چیدختر ه نیپوالد جمع شد و بغض کرد ا چشمان

خودت بوده است خودت  یاش به خاطر کارهاکه همه یدانو ب ینیحالت بب نیرا در ا زتیعز

 یشد که رو یاهیجلو رفت و آروشا متوجه سا رمقیب ی! با قدم هایبود اشیعامل بدبخت

پوالد را گرفت تا باال رفت ناخواسته  یهاکفش حالتشیجسمش افتاده بود چشمان سرد و ب

 و آب دهانش را قورت داد  دیترس

وشا و آر دهستایا مثل االن بود! پوالد قایرا که حالتشان دق مارستانیآن روز در ب رفتینم ادشی

 یرو اشدهینگاه سرد و البته ترس دیکشیم نیزم یکه الل شده بود خودش را رو یدر حال

توجه والد مپطور؟! و  نینه ا دیدیم گرید یاو را جور شدیوالد قفل مانده بود چه مچشمان پ

ر دو زانو زد و ه شیخودش جلو یمتأسف برا یاترس و لرزش دستان آروشا شد، با چهره

 آروشا دردآور بود یبرا شیدستش را در دستان خودش گرفت بغض صدا

  دونمینم یچیبگم آروشا ه یچ دونمینترس منم بابات! نم-

ر شد متنف را حس کرد اما یشگیهم تیبازوان خودش گرفت که آروشا طعم همان امن انیرا م او

والد پ قهیقچه بود که از ش دیسف یموها نیگونه پدرش را نابود کرده است ا نیاز خودش که ا

 و گوشه چشمش؟! لعنت به خودش یشانیپ فیظر یهاو چروک نیشروع شده بودند؟! چ

 وبود  شانه پوالد یکه نتوانست خودش را کنترل کند سرش رو یالینلعنت به دا فرستادیم

 چشمانش بسته: 

 ... نکن ... نک... بغض ن... بب -

! انتظار داشت زد؟یگونه حرف م نیلحن با لکنت آروشا چرا ا دنیشد از شن دهینفس پوالد بر و

! کرد؟یم نیپوالد را آوارتر از ا یایگرفته چه بود؟! چرا دن یصدا نیبشنود! اما ا یزبانباز هم بلبل

سر  یحرص بخورد از جواب ها خواستیدلش م خواستیزبان دراز خودش را م یاو آروشا

لعنت به او  دندیلرز یفیبه طور خف شیهاروان شدند و شانه شیهاچه بود؟! اشک نیاما ا شیاالب
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از او دور شد و  یاش آروشا کمخشم کنترل نشده لعنت به شیاعصابیب نیدستش بشکند با ا

 را پاک کرد:  شیهااشک

 ... ببخش ... ب... من و بم ... نکن مـ...... نن هی... گرگ -

 : دیرا بـ ـوس اشیشانیرا گرفت و پ انگشتانش

 بابا اشتباه کردم خوامیمعذرت م -

 نداشت یاو خبر که از یالیدان شدیروشن م دیبا یانبود هنوز هم مسئله نیماجرا هم انیپا اما

که  ییهااند آن هم به کمک مدرکبود که حکم اعدامش را داده دهیشن وشایچه؟! از ن دیجمش

و  لمیفهم آن  و ریماو شاهد داشت، ا هیچه؟! آرشام هم بر عل الیدان ینادر از او جمع کرده بود ول

ه ب الیخ یخانواده ب یآبرو یهمان کم ندیخر یعکس را دست خودش نگه داشته بود اما برا

 شد  الیزندان انداختن دان

 

**** 

 نیمهانند داد که م ییآب، آن را به خورد آروشا وانیل کیقرص را کف دستش گرفت و با  تمنا

 کنندیم ونریرا ب سهراب و پوالد او ایقضا نیبعد از ا کردیفکر م شدیچند روز از پوالد جدا نم

 یولهراب س یتحسرد بود،  شیخانواده برا یرحم کرده بود البته رفتار همه اعضا ایاما انگار دن

ه! فقط نباشد ن ریکه از دست آروشا ناراحت و دلگ نیپوالد بود، نه ا کردیکه درکش م یتنها کس

 ر گذشتهکار از کا دانستیکه م نیکند با ا غیلحظه هم محبتش را از او در کی خواستینم

 است 

**** 

 «سال بعد ۱»

 کرد:  یتشکر ییرا در دست گرفت و با خوش رو یکپ یکاغذها

 ممنون، خدا نگه دار-

 به سالمت  کنم،یخواهش م-
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ه ب یذاشت و بعد نگاهگ فشیها را درون کجزوه یکپ رفت،یم رونیطور که از مغازه ب همان

در  یحت و یکه وارد اجتماع بشو یبود وقت ایحس دن نیانداخت دانشجو بودن بهتر یآسمان آب

شگاه از بوفه دان اتیکه با تمام خستگ یقتو یات با استادان بزرگ گفت و گو کنمورد رشته

 اتندهیکنفراس هفته آ یبرا قیچند صفحه تحق یشویو تازه آماده م یریگیم یانسکافه

حساس اورد نظرت، کردن کتاب م دایو بعد از پ یگردیها مقفسه کتابخانه انیکه م یوقت یریبگ

 ی! کسشیسه سال پ ساله ۱۶همان آروشا است دخترک  نیاند اداده هیرا به تو هد ایدن یکنیم

پر  هچهر پدرش است با ونیها را مد نیاما باز هم سر پا شد و همه ا تداش ادیکه اشتباه ز

 شسته بود آن ن یرفت که شراره رو یمکتیوارد بوستان شد و به سمت ن اشیانرژ

 جانم؟!  زیاحوال عز-

 : ستادیو ا دیخند شیصدا دنیبا شن شراره

 ام! ساله ۸۰زن  ریپ هی کنمیحس م یزنیطور که حرف م نیآروشا! ا یوا -

 فت: گر شگونیشراره ن یاز پهلو یساختگ یبا اخم شان،یمیقد یها طنتیش ادیهم به  باز

 که!  لهیساله چشه؟! از خداتم باشه! بهتر از توئه فس ۸۰ رزنیمگه پ -

اه با م همرحال و هواها بودند! شراره ه نیو بعد نشستند چقدر دلتنگ ا دندیخند شانیدو هر

 گفت:  یاتک خنده

 ! چه خبر از درس و دانشگاه؟! یشیاصال عوض نم -

؟! نشد آخرش یدی! دم؟یوفتیدانشگاه ب هینمازمون همش اول وقت بود که با هم  ادتهیخوبه -

 ! شییییا

ت فتن دعوتگمنو کشتن از بس  ایو فلور دیوید ی! راستمینیبیحداقل هنوز همو م الیخ یب-

  شونینیبب یسر بر هیکنم 

 گفت:  مانهیدستانش را باال آورد و تسل کف

م ه ماماندار اریهمش و وشایبدن بعدشم، ن یاوک دیکه! از اتاق فرمان با ستمیشراره فقط من ن -

 مجبوره مراقبش باشه
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ودن، خاله هم به عالوه عمه ب ندهیماه آ ۶که تا  کردیفکر م نیبه ا یوقت شدیدلش گرم م ته

 گفت:  ی! با سرخوششودیم

  ینین یتپل قراره بهم بگه خاله! خاله به فدا ینین هیتصور کن شراره!  یوا -

 تکان داد:  یبا تأسف سر شراره

 به خدا!  یاس ذوق داربچه یکه بابا النیاز م شتریو بت -

بود ن یدیجمش گریهمه د یرابود ب یدائم یخوش زندگ یرو گریاشان گرفت االن دهم خنده باز

ات ن اتفاقآ! بعد از دانستی! نمکرد؟یکجا بود و چه م الیبلرزد اما دان شیدهایکه آروشا از تهد

ر اند دبود که بتو نیتمام فکر و ذکرش ا کردیبه آن فکر نم یاز او نداشت حت یخبر چیه

 یمکعد از و نمره خوب خودش، وارد دانشگاه شود ب یپارت کیدرسش را بخواند و با  تانتابس

  رفتیباال م شانیها صداخانواده دندیرسیم ریقصد رفتن کردند اگر د شانیگفت و گو هردو

 

***** 

 ر و کولشسسر آرشام از طبق معمول رادمان، پ امدیم نییها پاپلهبه دست از  لیو موبا یآرام به

 الیخ یآروشا ب دنیبا د کردیم طنتیاز سنش ش شترینداشت و ب شتریسال ب۲ رفتیباال م

 : دیپدرش شد و به سمتش دو

 عمه!!  -

  بلند کرد: نیزم یاو را از رو یزدگو آروشا هم با ذوق دیرا به او کوب خودش

 تو!  یقربونت بره! چه تپل شدعمه  -

 کردیرا صاف م اشقهیکه  یدر حال اش باال رفت آرشامخنده یرا قلقلک داد که صدا شکمش

 : دیکش یپوف

 اس چاره کمک دست خاله ی! ندا که بیهووف! باز تو منو نجات بد -

 گفت:  گرفتیکه رادمان را از آروشا م یهم در حال پوالد

 ! عیزود، تند، سرتو هم برو کمکشون  -
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 خورد یبدر آخر با اعصا کردیمشاجره م اشیو از کنار برسام گذشت که با پشت خط دیخند

 کاناپه پرتاب کرد:  یتماس را قطع و خودش را رو

 ! ؟یزنیزنگ م یچرا الک یخوایاه! جنس نم -

  دشیهوا قاپ یرا به سمت او پرتاب کرد که رو ییهم لنگه دمپا آرشام

  یشما خودت اعصاب ندارداش من -

 چاره زد:  یبه آرشام ب یهم پشت گردن پوالد

 رهیبگ ادیکارا رو کن فردا  نیات همجلو بچه -

 آروشا وارد آشپزخانه شد و دستانش را از هم باز کرد:  و

 ! عشقتون اومد! زیبانوان عز -

 بلند آروشا گرفته بود گفت:  یرا از صدا شیهاکه گوش یدر حال وشاین

 آروم چه خبرته؟!  -

 و جلوتر رفت:  دیخند

ه نه مگ یشد یکوچولو که دست و پاتو بسته انقدر عصب نیمن آروم حرف زدم! شما به خاطر ا -

 ندا؟! 

 را دستش داد:  ازهایو پ دیسمتش چرخ به

  میدار ادیرو خورد کن کار ز نایا نیآره سالم بش -

 فاصله گفت: بال کردیهم همان طور که دستانش را خشک م تمنا

  کنمیسنش من همش کاراشو م نیواال تنبل خانم تا ا -

 ! هاشهیبسه مامان! کمتر غر بزن پوستت خراب م-

ند! پس نداشت یادلشوره گریگرمتر از قبل! د یسرگرم کننده بود حت یجمع خانوادگ نیچقدر ا و

  نیریدلچسب بود و ش یحساب

 گفت:  یهمراه با آه تمنا
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نه از  گهیتهران م دیایب یادو سه هفته ریدست آتوسا رو بگ گمیزنگ زد، بهش م نایات مخاله -

رفت نفت که دانشگاه آزاد تو گوشش نر نیهم ایچقدر به اون دختر گفتم ب مونهیدرساش عقب م

 مامانشم مجبور کرد بلند شه همراهش بره اصفهان یالک

 گفت:  یهم با کالفگ آروشا

شت به گذا نیهم دانشگاه خوب بود! بابا هم به خاطر هیدنبال مدرک خوب از  یمامان! آت یوا -

 ! یتر از آش شد نداره! کاسه داغ یمشکل گهیهم که م نایآرزوش برسه خاله م

 نی، انابود شود ایاشان گرفت کل دنخنده وشایکه تمنا به آروشا رفت ندا و ن یاچشم غره با

 ودشیتمام نم یمادر و دختر یهابحث

 

**** 

 گفت:  دهیبه آسمان از ابر پوش رهیداد و خ هیآروشا تک یسرش را به بازو نایآرم

ه هم نیا بابا ا! حاال واقعشهیچشماش چهارتا م میتا خواهر و برادر ۶ گمیم یبه هرک یآبج -

 کار؟!  یچ خواستیبچه م

 به فواره بوستان گفت:  رهیانداخت و خ شیپا یرو پا

بلند  یخوایمهم مامان عاشق بچه بوده ن خواستهیتا م ۳بچه  نایخاله م به قول خودش هم -

  شهیبابا نگران م میپارک موند نیسه ساعت تو ا م؟یبر میش

 به آروشا نگاه کرد:  طلبکارانه

 چرا نگران بشه؟!  گهیکجا، د میریم میبهش گفت یوقت -

 اش رفت: غره چشم

 ! یبچه مونده برس نیخب! زبون دراز شده واسه من! بش لهیخ -

 یفلز مکتین یکند و آروشا تنها ماند رو یها بازبچه هیگرفت و بلند شد تا برود با بق اشخنده

از خاطرش  الیدان ادیهر چقدر خودش را با درس خواندن سرگرم کند  کرد،یهر کار که م

مردانه تالش  ورد،ایو کم ن ستادیبه خاطر او در برابر پدرش ا امدیم ادشی یهرگز وقت رودینم

اجازه داد پوالد او را از بزرگمهرها دور کند مانند  یمعرفتیو آروشا با ب اوردیکرد که به دستش ب
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 یآن ها برا گفتیچون قلبش م ماندیدور م الیاز دان دیبا ی! ناراحت بود ولیرانیعامل و کی

 یکنیو حس م شودیم خیکه مو بر تنت س ییهاهیاز همان ثان هیثان کینبودند فقط  گریکدی

شده بود حس کرد که  دهیآور ترسبد و رنج یهااز همان اتفاق گریپشت سرت است د یکس

اشان به بود که به همراه نوه یاخسته یهارزنیاز همان پ یکیکنارش نشست احتماال  یکس

اما  سدرینم شیعروسشان به زندگ ایغر بزنند که چرا داماد و  خواهندیاند و مبوستان آمده

طور مردها  نیشد لعنت به ا یکفش کالج مردانه عصب دنیپا انداخت و آروشا با د یشخص پا رو

را در  فشیبا حرص ک شودیفاصله، معذب م نیبودن در ا یدختر با کنار مرد کی فهمندیکه نم

! آزارش زدیحدس م دیرا گرفت با فشیدست گرفت و بلند شد که برود اما همان شخص ک

 به سمتش برگشت:  ههاست! پرخاشگران نیاز ا شتریب

 ....ولش ک -

 یمانفقط با بهت و چش کردیرا باور نم دنشیکند شدند د شیهاهیو ثان دیدر دهانش ماس حرف

ه ننگار خودش درست کرده بود! ا یبرا یو سر و وضع پیبود! ت یبود عال رهیگرد به شخص خ

ه بود بهم زد تیخودش معروف یلش و ب یهاپیاست که با ت یانگار همان پسر الغر مردن

 لبخند کجش را!  نیهم یت! حکردیم نشیتحس

 رسنیباالخره بهم م یمیقد ینوشته بودن عشقا ییجا هی-

 از غیج یصدا کهنیکرده بود! هنوز هم ماتش برده بود تا ا ریی! چقدر حرف زدنش تغاشماشااهلل

 : دیرا از پشت سرش شن نایآرم یخوشحال

 ار! سرد -

لند شد ب شیاز جا اندازد،یآروشا ب یزندگ دیجد یهابه فصل یباالخره بازگشت! آمد تا نگاه پس

 بلند کرد:  نیزم یرا از رو نایکاذب آرم یو با انرژ

 ! یکوچولو! تو چقدر بزرگ شد یه -

 گفت:  یزدگآمد دست سردار را گرفت و با ذوق نییو پا دیخند

 خوشحالم داداش سردار!  یلی! خنمتیبینم گهید گفتنیهمه م-

  زد: یمک! چشبود دهیرا به خودش فشرد و با خنده نگاهش را به آروشا دوخت که انگار روح د او
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 حالتون خوبه آروشا خانم؟!  -

 رهیخ الیگرفتند که نتوانست به دان یچشمانش چنان رنگ شرمندگ دانستیبود؟! نم خوب

 گفت:  یو به سخت دیبماند نگاهش را دزد

 ممنون  -

 را یکس ینمدت طوال کیبعد از  کردیبدن آروشا را مور مور م دنش،یباره د کیسال  ۲از  بعد

اسزا و ن ادیز ریقاما پدرت او را بعد از تح اوردیتا به دستت ب دیکه با چنگ و دندان جنگ ینیبب

 زااقات باتف نبرسام بعد از آ یکرد حق نداشت األن شرمنده باشد؟! وقت رونیگفتن، از عمارت ب

؟! پسر نیاز ا دیکشیخجالت م دیراه انداخت، نبا گرید یکارکتک کیرفت و  الیهم سراغ دان

 و با خنده گفت:  دیهم کف دستانش را بهم کوب نایآرم

 ! ؟ی! خب؟! باشه آبجم؟یبخور یبستن هی میبر میدیداداش داداش! حاال که همو د -

 نگاه کرد:  نایکه اشک در چشمانش جمع شده بود با غضب به آرم یحال در

 ! میبر دیزود باش با شهینه! بابا نگران م -

 یعصب وکه از دست خودش ناراحت  ی! وقتکرد؟یم یکوچک خال ینایرا سر آرم زیهمه چ چرا

  دیرا گرفت و او را به دنبال خود کش نایبود؟! پرخاشگرانه مچ دست آرم

 بگو!  ی! آبج؟یدستم درد گرفت! چرا ناراحت شد یآبج-

 تحکم گفت:  با

 خونه! اه!  میتا برس یگینم یچی! هسیه -

تا  نجایمد اآبود تازه شروعشان بود!  رهیبه تند راه رفتن آن دو خ طنتیبا همان ش الیدان و

 ود نفسشبه او روز صبر کرد، فقط به خاطر خانواد نی! اگر تا اردیحقش که آروشا است را پس بگ

 وار گفت: را رها کرد و زمزمه

  یاول و آخر که مال خودم -

 و او بدون نگاه کردن به اسم پاسخ داد:  دیکتش لرز بیدر ج لیموبا

 الو؟ -

 پسر؟ یکار کرد یچ-
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 زود رفت یول دمشیفعال که د-

  گمیکه بهت م یآدرس نیبه ا ایجا، ب نیخوبه تا هم-

 خنده به راه افتاد:  با

 ! یبه من نداد شوینیری! هنوز شایشیبابا م یدار یناسالمت -

 حفظ کن آدرس رو.  نمت،یبیم دینوبت تو هم که رس-

 

*** 

 مجله را بست و کنارش گذاشت: الیگذاشت که دان زیم یماگ قهوه را رو دو

 تشکر -

 خواهش  -

ت داش ریتأث الیمثل دان یآدم یدر زندگ یلیو صحبت کردن خ یمیدر کنار دوستان قد بودن

 اش دهد!مشاوره گانیدوست روانشناس که را کیمخصوصا 

 دوخت:  الیرا به دان قشیدق نگاه

ض رو عو افتیق یجور هی یتو عمارت ول یایب یتو عرضه دار زدمیاز همون اول حدس م دیبا -

  یستین الیجفنگت، گفتم تو دان یبا اون صدا یکرده بود

 گفت:  دادیکه حسرت دلش را نشان م یلحن با

 اعمالش یاهم که پدرم به سز نیهم ینشد؟ ول کردمیکه فکر م یاون جور یوقت دهیچه فا -

 فیعرتتو  شهیم یچ نمیرو بندازم بب رمیت نیارزش داشت حاال دوباره برگشتم آخر یلیخ دیرس

 اد؟یم ایبه دن گهیکن بچه چند وقت د

 که از پدر شدن داشت را با لحن حرف زدنش نشان داد: یخوب حس

 فتاد ااز درسش عقب  وشاستیدوش ن یها هم که روشدن تیماه همه اذ ۶  -

 خنده گفت:  با

 پسر! یدار یکیجان! چه خونه شخواهر زن -

  وشاستین قهیهمش سل-
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 کرد:  زیرا ر چشمانش

 !لیزن ذل یا -

ه دار آمدن سرکه به عنوا الیآنقدرها هم با دان النیدر عمارت که بودند م دندیخند شانیدو هر

 یتنکرد ح اموشرفتند را فر الیدان دنیبه د رادیکه با ه یاون روز النیم ینبود ول یمیبود، صم

 !د؟یگوغلطش بماند و دروغ چرا ب یپا خواهدیم افهیبا آن ق یبود پسر بیعج یکم شیبرا

که دوست داشت  شدیمتوجه م شیدر حرفها تیاحساس مسئولخوشش آمده بود! انقدر 

 فت:گ الیکرد، برگشت و به دان رونیرا ب الیکه پوالد دان یالحظه نیکمکش کند آخر

 میصحبت کن رمیگیات رو دارم، باهات تماس مشماره -

حترام ا الینکار را کرد البته به گفته خوده دا نیپسر کمک کند و هم نیکه به ا گفتیم دلش

 النیموابد. از بزرگمهرها دور بماند که آتششان بخ یچند وقت کیبود تا  نیگذاشت که قصدش ا

 را باال فرستاد:  شیابرو یتا کی

 گفتم صبور باش؟ ادتهی -

 تکان داد:  یدور شد و بعد از نگاه کردنش، سر یافکار منف از

  ادمهیآره،  -

 گفت:  یپر انرژ یلحن با

اس امت اسرو برا مشیحاال تا یبه صبر کردن ندار یازین گهیچون د گمیم کیپس بهت تبر -

بمونه  ادتی، ادب ۲! یکنینم شی، عصب۱فقط  یدانشگاه آروشا باش یروروبه دیبا یول زنم،یم

 !ینش ریجوگ

 کرد و در آخر با خنده گفت:  دییهم با تکان دادن سر تأ باز

 تو کار طرف؟! یتو که وسط بازار رفت ای شمیم ریمن جوگ -

 ابروانش نشاند:  انیم یساختگ یاخم

 یو کتمه بده، درسشو ادا خوادی! اصال خواهرم منمینب ختتوی! گمشو برو ره؟یطور نیعه؟! ا -

 !؟یهست

 اشان گرفت هم خنده باز
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**** 

 النیحاال م شانس! نیآمده بود! لعنت به ا موقعیچقدر ب یابر باران نیو ا دیباریم داًیشد باران

 پاسخ یگکالف در دستش زنگ خورد و او با لیدر کارش نبود که! موبا یکجا مانده است؟! بد قول

 داد: 

 تو؟! یکجا موند النیالو م -

 دیاباومده من  شیپ یمشکل هیتو مطب  زنم،یشارژ نداره زود حرفامو م لمیموبا نیآروشا بب-

 برو خونه خدافظ ریبگ یتاکس هیبمونم، امروز 

 !النی! الو، میهو-

ا راو  سشیخ یهالباس نیبا ا یکدام تاکس دیکوب نیزم یرا رو شیکرد حرصش گرفت و پا قطع

 کرد،یم که نگاهش یشخص دنیترمز گرفت و او با د شیپا یجلو ینی! ناگاه ماشکرد؟یسوار م

 وار گفت: زمزمه

 !میکشته مرده دار هینه انگار  -

 خواندیم چه درس یاصال برا دانستیخوابالود دانشگاه شان که نم شهیپسر عالف و هم کاوه،

 چندشش شد  حالیب شخندیآن ن دنیآروشا با د

 رسونتمونیمن م دییبفرما کنه،یمسافر سوار نم یبارون کس نیخانم بزرگمهر تو ا-

 پاسخ داد:  مؤدبانه

 برم تونمیمتشکر اما خودم م -

  میباش یراننده شخص میشیتعارف زدن نداره که، خوشحالم مانقدر -

  فشیکث و قهقهه یدر آخر چشمک و

 یخمبا نفرت و ا تیخاصیو ب تیمسئولیآدم ب کیبود  یقبل الیآن دان ادآوری شیپسر برا نیا

 پاسخ داد:  ظیغل

  ینعمت یآقا نمتونیبیفردا تو دفتر حراست م -

 آروشا؟-
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 بشیتعق الیدان نیشد البد ا یعصب شتریو سمت راستش را نگاه کرد ب دیسرش چرخ اریاختیب

بل قا ریغ یتیگذاشته بود و با جد نشیسقف ماش یدستش را رو کیکه حاال  یالیکرده است دان

رار ا به فپکه آن روز در بوستان  نتتیبب خواستیبود خب نادان اگر م رهیباور به آروشا خ

 نداشت؟! یکار و زندگ الیدان نیاصال مگر ا !؟یدهی! چرا عذابش مگذاشتینم

 را باال انداخت:  شیابرو یتا کیشد و  ادهیپ نیهم از ماش کاوه

 !؟ینکرد دایشد نکنه آپشن مورد نظر رو پ یاوهوع! واسه همه آره نوبت ما که شد نه؟! چ -

 : دیکش غیج یو عصب اریاختیهم ب آروشا

 دهنتو ببند! -

 دهد،یسر مپ نیدست خودش و ا یآن جا بماند کار گرید هیثان کیاگر  دانستیهم که م الیدان

 : دیرو به آروشا غر ظیغل یبا اخم

  میسوارشو بر -

اه تا رساعت  کیحرکت کرد  روادهیکولش انداخت و از راه پ یرا رو فشیک اعتنایآروشا هم ب و

نده خ یشود صدا الیشم دانم در چتا بخواهد باز چش رفتیم ادهیپ یاشان را خودش با پاخانه

 : دیآور آن کاوه را شنچندش

 کرد! تیاداداش خوب قهوه -

 : دیرا شن الیدان ادیفر یشد که صدا یچ دیبار نفهم نیا

 سوارشو! گمیآروشا م -

شمانش نگشت چبر یول ستادیکه تا به حال حسش نکرده بود ا یاجذبه نیاز ا دیچرا؟! ترس دروغ

 دیم باهگذشت او  اشیکنار ابانیکاوه از خ نیکه ماش دیمانند دو توپ گرد شده بودند و بعد د

د به ش را بشکندل گرید یهرگز که مجبور باشد بار کردیم الیخ را خوش الیدان دینبا رفتیم

ل و دیرش شنساو را هم پشت  یهاقدم یزود صدا یلیتر قدم برداشت اما خ عیافتاد و سر اهر

ودش مت خسرا گرفت و  فشیبار هم آروشا برود ک نیکن معامله نبود که نبود! عمرا بگذارد ا

 گفت:  یکه آروشا به عقب پرت شد و عصب دیکش

 !؟یره تو داک هیچه جور غرور نی! برگرد! من ولت کردم! ا؟یایدنبالم م هیچ الی! دانه؟یچ -
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 کش گفت: همان چشمان سبز ترسنا با

م راه شن! همراهبهمدت صبر کردم تا خانوادت رو نیبرم؟ ا تونمیمن تازه برگشتم، کجا برم؟ م -

  میحرف بزن دیلطفا با ایب

چه  گرید نیداشت ا شیدر پنهان کردن بغض گلو یسع یو نگاهش کرد و به سخت یناچار با

 مرد یادیپسر ز نیبرود؟! ا یدختر نیباز به سمت چن شدیحاضر م یوضعش بود؟! کدام پسر

 توانستیمنرفت او هم االن  نیآروشا را گرفت و خودش به سمت ماش فیهمان ک الینبود؟! دان

ورد تا آا در ر شیبه دنبالش رفت و قبل از سوار شدن پالتو یاز سر ناچار همآروشا  دیبگو یزیچ

 کمتر خراب شود  نشیماش

و  اال بردجه بدر نیرا تا آخر یبه او، بخار یجد ینگاه میبا ن الیبست و دان یرا به آرام درب

ر ا هم دبودش؟! توقع نداشت آروش دهینگاهش کند چطور بخش دیکشیآروشا هنوز هم خجالت م

چه  یروخس روانیدوخت س نیماش شهیاز ش رونیاش را به بشده ی! نگاه بارانستد؟یپوالد با یرو

 !کرد؟یم شتریوسط؟! دردش را ب نیا گفتیم

 و بازم یتو راحت از عشقم***گذشت"

 شمیپ ی***برگردنهیآرزوم ا من

 اما من یمونیتو ذهنم***م شهیهم

 ".شمیخاطراتِ  تو***کم کم گم م تو

 دیفهمینم زیچ چیقرار دهد ه ریتحت تأث شتریروش او را ب نیبا ا خواستیم الیهم دان دیشا ای

 بود  یکاف شانیهردو یسکوت برا نیبفهمد، هم خواستیکه نم نیا ای

 

*** 

 رهینگشتانش خاکه خودش به  یوقت کردیتر مآروشا را معذب شاپیکاف ریگرفته و دلگ یفضا

مزه کرد و دوباره  اش را مزهوهاز قه یکم کردیم وانهیاش او را دبا نگاه موشکافانه الیبود و دان

 : دیچیدر گوشش پ الیدار دانگرفته و خش یآورد که صدا نییکاپ را پا

 چقدر گذشت؟ -
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 گفت:  زیبه م رهینگاه کردن به او و خ بدون

 دو سال  بایتقر -

 آره -

آمد؟!  ریبرگردد چرا انقدر د خواستیاگر م خوردیسؤال در ذهن آروشا چرخ م کیمدام  و

 بالخره طاقتش تمام شد و سرش را باال آورد: 

 ؟یاومد ریچرا انقدر د-

 محو گفت:  یخندهم با لـ ـب الیدان

 !ومدم؟یزودتر م -

 : دیهم نگاهش را دزد باز

 بود  بیعج یعنینه  -

م به دخترتون برگردم بگ ییبا پررو خواستمیاگر م ؟یکنیبگم به خاطر خانوادت بود باور م -

همشون  با خوامی! اما حاال که اومدم مده؟یم ریبگه دهنت بو ش گشتیعالقه داشتم بابات برنم

سهم  کنمیقبولش نم شهیهم یبرا یبود چند مدت ازت دور بمونم ول نیا ریصحبت کنم تقد

 تو! یکیمادرم،  یکیدوتاست؛  ایدن نیمن تو ا

! کرد؟یر مچه کا یکرد ول دایانقدر آرام که آروشا هم احساس آرامش پ زدیحرف م بایز چقدر

 پسر را نیکه بود ا یهر کس بازگشته است الیاش بفهمند داننبود که خانواده یباز هم دلش راض

 که دلش یالد که سهل است چشمانتمنا و پو کردیپسر سابق دخترش قبول نمبه عنوان دوست

 دوخت و آهسته گفت:  الیرا به دان خواستیم دنیبار

 برگرد  -

 : دیشد و عاجزانه پرس نیغمگ

 ول زدم خودمو گ یعنیمن عاشقتم! اگر به تو نرسم  یول یمن عالقه ندار چرا؟آروشا اگر تو به -

 را گرفت:  اشقهیگذاشت و با دو انگشت شق زیم یرا رو شیهاآرنج قیعم یبا آه همراه

 طور  نیروال عادت کردم، خانوادم هم هم نیواسه هردومون بهتره من به ا -

  شد: هریبه آروشا خ داد،یکه غم دلش را نشان م یشد و با چشمان لیسمت آروشا متما به
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 !ارزشم؟یانقدر برات ب ؟یپس من چ -

 تکان داد:  نیباره باز شد و سرش را به طرف کی چشمانش

 بهتره  گمیکه م نیهم یفکر نکن ول یجور نیا الینه نه دان -

 !؟یپس چ-

را؟! تا چخجالتش دهد؟!  شتریب کردیم یچرا سع الیسخت دان یهاسؤال نیشد از ا کالفه

  ردیمیرا جواب دهد م شیسؤالها نیبخواهد ا

ه توجه ب و با طیاشر نیتو بهتره تو ا یبرا یلیخ زایچ نیازدواج و ا طیشرا ،یمرد هیتو  نیبب-

 یکیدنبال  یتونیداشتم تو م ادیز میتو زندگ ییخب عادت کردم، تنها گمیگذشته اما من م

  یبهتر از من باش

 کیند املش بودعکه هر دو  ی! به خاطر آن اشتباهگفت؟یدختر چه م نیبود ا اشرهیخ ناباورانه

 حرف را قبول کند  نیا توانستیتنها بماند؟! اشتباه بود نم دیطرف با

 !نو؟یا یفهمی! من دوست دارم آروشا! منه؟یمشکل تو فقط ا-

 یعنیبود! ن نینگاه کرد مشکلش فقط ا گرید یاخون به نقطه یرا فرو فرستاد و با دل بغضش

! بزند؟ یردش حرفنمانده که با پوالد در مو شیبرا ییرو گریکه د دیفهمی! نمد؟یفهمینم الیدان

والد پآن موضوع از طرف  یرا هضم نکرده است؟! که هنوز برا هیکه پدرش هنوز هم آن قض

 فت: گسرد  یبا لحن کردیرا تمام م زیجا، همه چ نیهم دیبا شد،یطور نم نی! اشده؟ن دهیبخش

 درکم کن! شهیم تیبدم دوباره بابام اذ یاگر من به تو اوک الیدان ستین ناینه مشکلم فقط ا -

د اما لند شچگونه است ب الیحالت چهره دان ندیکه بب نیکولش انداخت و بدون ا یرا رو فشیک

 یصباول به دستش و بعد به چهره ع فیظر یساعدش را گرفت با اخم الیدوباره دست دان

 با پوزخند گفت:  الیاش نگاه کرد دانشده

 گهیدتا دچن هیز و ! ژاله، مهناس؟ین ادتیبوده!  غمبریبابام انگار خودش بچه پ یگیم یجور هی -

  داشتیهم از تو م یتوقع دیرفته خودش با همه بود اون وقت نبا ادمیکه اصال اسمشون 
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 نیاوالد پنداشت در مورد  یحق چیهم ناراحت! او ه شتریشد و ب نیخشمگ الیحرف دان نیا با

 ریگیز هم پکرده بود با یداشته است! بزرگ یطیآن موقع چه شرا داندیم یطور حرف بزند وقت

 : ت گفتپر از نفر یبا لحن داشتیاحترام هم نگه م دیبا یآروشا شده بود درست ول یزندگ

 خدافظ  -

خاطر  شا بهکه آرو یهم متوجه اشتباهش شد اما وقت الیرفت دان رونیب اپشیبا حرص از کاف و

 شیه موهاب یچنگ یبا کالفگ شدیناراحت م زندیکرد، او را پس م یسال به همه بد۸که  یپدر

   رفتینم شیپ یطور کار نیا کرد،یصحبت م النیبا م دیبا دیآرام کش یزد و پوف

***** 

 بابا  -

 شیوت بفکار سکاغرق در  شهیداده بود مانند هم هیبالکن تک یهابه او دستانش را به نرده پشت

 را دور دستانش و ستادی! کنارش اگر؟ید یامسئله دیشا ایاز حدش از اثرات باال رفتن سن بود؟! 

 کردیم یکه سع یبا لحن شانیپا ریبود به شهر ز رهیاو حلقه کرد، اما او همچنان خ یبازو

 باشد گفت:  یپرانرژ

 ! ستاده؟یجا ا نیشده پوالد خان غرق در افکار ا یچ -

 نفسش را رها کرد:  یبه او انداخت و همراه با لبخند کمرنگ ینگاه مین

 به نظرت فکر کردن گناهه؟ -

ما چرا مواظب ش رهیگیمنو م قهی ادی! اون وقتم آتوسا خانم میزنیم خیبارون  نی! اما تو ارینخ-

 نبودم 

 را گرفت:  اشگونه

  کنهینم یکار چیآتوسا خانم ه -

 : دیپرس رفتیهمان طور که به داخل م و

  یاومد رید -

  رف آمد:حتا خوده پوالد ناراحت نشود باالخره به  گفتیدروغ م دی! آره باگفت؟یم دروغ

 شده؟!  یزیچ ،یوقت داد بابا تو هم انیپا رید زیکالس آخر استاد عز چ،یه -
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 نشست:  TV یروو روبه دیکش رونیاز پاکت ب یگاریس

 نه  -

ز حسرت که شب و رو نیا یعنیعادت دارد  طیشرا نیبه ا گریبود که د نیا« نه»از  منظورش

رام تر آ یلعنت اگر در آن کانون زبان ش،یسه سال پ ماندیخاموش م دیاما با خوردیگذشته را م

ث مان باعزر آن کردنش د تی! مسلما نه! همان خروفتاد؟یاتفاقات م نیا کردیبا آروشا بر خورد م

 ا از اوفکر رتشد اما چرا آروشا حماقت کرد؟! مگر قدرت  رانیو شیایشد کل دن زیهمه چ یابودن

از  یردلخو نی! اخواهند؟یبا دخترها چه م یپسران از دوست دانستیکه م یگرفته بودند؟! وقت

ل به حداق کردیرا دوا نم یدرد چیاما نشان دادنش ه ماندیدر دل پوالد حبس م شهیآروشا هم

 ستیچ گفتن پوالد« نه»مفهوم سکوت و دانستینداشته باشند و اما آروشا م یمشکل هرظا

 شانیهامه بحثهدر  ستیمانند گذشته ن شانیهاکلکل  دیدیکه م یوقت شدیقلبش فشرده م

والد هم به خاطر حماقت او بود پ نیو ا دادینشان م یحوصلگیزود ب یلیپوالد بود خ

ا نشان ر دشیه تردک ییبا قدم ها وفتادیاتفاق م نیاما ناخواسته ا اوردیب شیرو به خواستینم

دو  نیاسکوت  پوالد دو زانو نشست دست آزادش را گرفت و باالخره یجلو رفت و کنار پا دادیم

 سالش را شکاند و با بغض به حرف آمد: 

 تو یبگو هر چ ! بابا ساکت نمون،م؟یدیکه هنوز نبخش فهممی! نمفهمم؟یمن نم یکنیفکر م -

 نیاله اسدم، دو اشتباه کردم! تاوانشم پس دا دونمیبه خدا م یول شمیدلت مونده من ناراحت نم

 درکم کن  کشمیبابا عذاب م م،یستیمثل قبل ن یساکت موند یجور

 یدود! پوالده بش دهیکه حاال واقعا آبد یگذاشت پوالد پوالد یزانو یافتاد و سرش را رو هیگر به

خت ! سدش؟یبخشی! مکرد؟یضربه عمرش را از آروشا، دخترش خورده بود! چه کار م نیکه بدتر

 پوالد هم پاسخگو نبود  نیبود انقدر سخت که قدرت آهن

 انشانیشکسته شده م یهاآروشا حرمت ختنیاز حرص منقبض شده بود حاال مگر اشک ر فکش

بلند شد و  شیبه آروشا از جا توجهیزخم نپاشد ب ی! نه! پس الاقل نمک روکرد؟یم یرا بازساز

هر چند  شودیمثل قبل نم زیهمه چ گریکه د کردیباور م دیبه سمت اتاقش رفت دخترکش با

 نیا کردیسخت و زجر آور و آروشا با چشمان سرخ از اشک و مبهوت رفتن پوالد را تماشا م
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باور کند اول رفتار سرد  خواستیبازگشته است؟! نه نم احساسیکه باز آن پوالد ب نیا یعنی

شده  ریشده است روح پ ریبود که پ یاساله ۱۹ نیتمنا و حاال پوالد حاضر بود اعتراف کند اول

از  گریمشکالت د یسر کی ینیشده است، سنگ فیطاقت نداشت فرتوت و ضع گریدختر د نیا

 سرد  یهاپارکت یبر رو ماندیتنها م یآروشا نیدر آخر هم هم کندینابودش م شهیر

 

*** 

 ! کتابو بذار سرجاش! نایآرم یکنیم تیاذ یدار -

 حرص و دست به کمر گفت:  با

 خانم  یآبج ایباشه ب -

ت، بعد نداش جزوه دوخت تمرکز یبا تأسف تکان داد و باز نگاهش را به اشکال رو یآروشا سر و

تحمل  حجم غم را توانستینم گریکرده بود خانه دلش د اشیمحلاز آن روز که پوالد باز هم کم

ه تک خند باعث آروشا را در آورد که یپوالد نشست و ادا یپا یرو نایتوان نداشت آرم گریکند د

! تمنا برد؟بخانه به سر  یفضا نیا یدر سرد دیدارد که با یدختر کوچک چه گناه نیشد ا پوالد

  گفت: نایآروشا نشسته بود، با حرص و خطاب به آرم یروکاناپه روبه یکه بر رو

 ! یکردیم نیتمر یاضیساعت ر ۴ دیبلند شو برو سر درس و مشقت! امروز با -

 بزرگ شدم!  دونمیباشه مامان! خودم م-

 بهش بگو خب!  یزیچ هی! پوالد تو نجایا یتا االن نشست یدونیآره م-

 گفت:  تیو با جد دیکش نایآرم یموها یرو یدست پوالد

 بلندشو بابا  نایآرم شهیدختر باباش حرف حال -

و  پوالد یبرا دیآمد با ادشیآمد و خواست که برود تازه  نییپا شیپا یاز رو یو دلخور یباناچار

باره با ذوق و دو بستیم کاش که دهانش را یکند که سردار برگشته است! و ا فیتمنا هم تعر

 به سمت پوالد برگشت: 

 میرفت یبا آبج که شیچند روز پ یول مینیبیداداش سردار رو نم گهید یبابا! شما گفت یراست -

 بوستان اونم اون جا بود! 
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 نیا دیا باچه وقت دهان باز کردن بود؟! چر نیشدن چشمان آروشا و مبهوت ماندن تمنا ا گرد

 با تعجب به آروشا نگاه کرد:  نای! آرمد؟یرا به پوالد بگو یموضوع الک

 ! ؟یبه بابا نگفت -

 د که باگاه کردوباره به پوالد ن نایدهانت را ببند! اما آرم یعنینگاهش کرد که  پرخاشگرانه

ه بار کی ی! ولکه پرسشگرانه و پر غضب بود یبه جان آروشا افتاده بود نگاه دینگاهش مانند اس

 ست کها زیناچ شیآن موضوع آنقدرها برا یعنینزده است  یم شد! اگر آروشا حرفته دلش گر

 خورد بلند شد و رفت  یبا اعصاب چارهیب یرفته بود! و آروشا ادشی

 شیور گلد یکه مانند تکه سنگ یسر خورد بغض نیزم یو همان جا رو دیاتاقش را بهم کوب درب

 رشتیب فقط دردش زیچ چی! هکرد؟یرا درست م یزیکرده بود را آزاد کرد، مقاوت چه چ ریگ

چشمانش  یجلو از لمیف کیگذشته مانند  د،یچیپیاتاق م یهقش در فضاهق یصدا شدیم

 ختنیاشک ر یتمنا را برا یهاشانه خواست،یپوالد را م تیپر از امن حصارباز هم  گذشتند،یم

 نایرمرفت آ برخاست و به آشپزخانه شیتمنا با حرص از جا رونیبود؟! ب یادیتوقع ز خواستیم

 مشغول که سخت ذهنش یباال انداخت و پوالد را به حال خودش رها کرد پوالد یاهم شانه

رافشان اط دیاکه راه انداخت نب یتیثیحیبود؟! بعد از آن ب گشتهبود چرا بر الیبازگشتن دان

د در خو خشم مشت شد و آروشا آمده است؟! دستانش از ی! چطور باز هم به سوشدیم یآفتاب

اگر  خوردیم باز هم برگردد قسم نکهینه ا شدینم داشیو پ رفتیم دیبا آبرویپسرک ب دیلرز

ند نبود یکاتاب وآرشام  گریبار د نی! افرستدیآن مادرش م یراجسدش را ب ندیاو را بب گرید یبار

  ردیرا بگ شیکه جلو

 

**** 

 گفت:  یرا به دست شراره داد و همراه با آه کتاب

 داره  یمطالب خوب یبگرد ا،یب -

 خنده نگاهش کرد:  با

 ! خسته روزگار! یکشیآه م -
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کر ف یاگر به خودکش گفتیحرفها گذشته بود دروغ م نیو ا یزد کارش از خستگ پوزخند

از  ش بهترنفر مردن کی و یشمرده است؟! آمد رهیرا گناه کب یواقعا چرا خدا خودکش کندینم

ده بود شو  ی! آمدکرد؟یچه کار م دیبا انش،یاطراف یخودش و هم برا یزنده ماندش بود! هم برا

زنده  یدیبا چه ام زنند،یزخم زبان م میمستق ریکه هر روز و هر ساعت غ یاوادهلکه ننگ خان

 طور که اره همانهمان خانواده باشد؟! شر اشیستیو ن یاگر تنها هست یازهیبماند؟! با چه انگ

 با تفکر تکان داد:  یسر زدیکتاب را ورق م

 ... مرس ،یآره راست گفت -

 وه بود حک شد شیو اسم سردار رو یاآن تکه کاغذ کوچک که شماره دنیرا خورد با د حرفش

 : دینگاهش کرد و پرس یکتاب قرارش داده بودند آروشا با کنجکاو یالالبه

 گوشه کتاب؟!  ی! چه مرگته زل زد؟یالل شد -

کرد  نرایو دوستش، خواهرش را نیبهتر یایکه دن یبود بازگشتن کس ندیشراره هم ناخوشا یبرا

 : پر از حرص گفت وچشم آروشا گرفت  یداشت و آن تکه کاغذ را جلو یالعاده بداحساس فوق

 شد دوباره؟!  داشیاز کجا پ نیا -

ذارد؟! اش را هم بگفرصت کرده بود شماره یحاال نوبت آروشا بود که ماتش ببرد آن گستاخ ک و

دش به را گرفت و همراه خو فشیکه ک یآمد! همان وقت ادشیخورد  کیدر ذهنش کل یفلش بک

ا از ره رشما یعصب یتکه کاغذ را گذاشته است با حالت نیبرد البد تا آروشا برسد ا نیماش

 : دیکش رونیب هرانگشتان شرا

 آشغال  کهیبدش من! مرت -

 که در کتابخانه بودند گفت:  ییهابه آدم توجهیب شراره

 چرا برگشته؟!  -

 ستاد: اش را پشت گوشش فربلند شده یهایچتر یعصب یحالت با

 اومده با خونوادم صحبت کنه  گهیم -

 : دیاما باز هم پرس ستیجواب چ دانستیم

 در مورده؟!  -
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 نگاهش کرد:  یهیاندر سف عاقل

 ازدواج  -

 : دیگرد و بالفاصله پرس یشراره با چشمان و

 ! ش؟یخوای! تو هم م؟یتو چ -

 رفت:  یسمت درب خروج به

 زده به سرت؟! معلومه که نه!  -

زه با که تا یوقت امدیم ادشیبود  بیعج الیهم به دنبالش رفت از همان اول رفتار دان شراره

 یود کمبم که داد، بهتر نبود آن زمان به خاطر غرورش ه شنهادیطناز بهم زده بود به آروشا پ

 شدند و شراره استارت زد:  نی! سوار ماشکرد؟یصبر م

 ؟یباهاش صحبت کرد -

 چشمانش را بست:  یحوصلگیب با

 واسه ازدواج اومده؟!  دمیفهمیوگرنه از کجا م گه،یآره د -

 ! ؟یاعصابیرفته چرا ب ی! ردش کرد؟یشد یجور نیا اتو چر-

 باال نرود:  شیبود صدا سخت

 جواب بدم!  خوامینه؟! بفهم نم ای یکنیشراره بس م -

د ربگو بره  قرار بذار هیباهاش  شهیاگر هنوزم مزاحم م ز،یچ هیخب آروم باش! فقط  لهیخ-

 کارش 

سر حرفش ماند و در  الیالتماسش کرد که برود اما دان شاپینگفته بود؟! چندبار در آن کاف مگر

از  رتریامسال دلگ زییدوخت پا یاز هم جدا شدند نگاهش را به آسمان ابر یآخر با دلخور

آروشا  دهیخشک یآرزوها نیهم ا دیو زرد شا ینارنج دهیخشک یبود، سردتر و با برگ ها شهیهم

فکر کرد که بالخره خواب  نیبغضش را فرو فرستاد و به ا دیشا کردیم رتریرا دلگ زییبود که پا

به صدا در آمد و او با  فشیدر ک لیگونه باشد ناگاه موبا نیا شیایکه کل دن دیدیروزها را م نیا

شد که انگار  یشماره ناشناس جور دنیاس فرستاده آن را برداشت و با دامتمنا اس نکهیفکر ا
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صداتو بشنوم،  خوامیزنگ بزن م خورهیاگر به غرورت برنم» اند:کرده یخال شیرو خیآب  سطل

 «سردارم

 ! یتساساپسرک اح ستین گرید الیدان دیزد، البد نامش را هم عوض کرده بود که بگو پوزخند

 

**** 

تاب را لپ کردیآتوسا، رفع م یرا برا شیهاینبود او چطور دلتنگ پیاسکا نیاگر ا داندیم خدا

 کرد و چهار زانو نشست:  میتنظ

 ؟یکنم آت کاریچ -

 آرامش گفت:  شهیلحن هم با

 بهتره اتفاقا  دیبا بابا صحبت کن، به نظر من اگر ازدواج کن -

 ختهیدست به سرش کنم بره اعصابمو بهم ر خوامینه م -

 و با حالت متفکر گفت:  یاز مکث بعد

 تونمین نممروال رو داشته باشه خب  نیهم اتیزندگ یخوایو م یآروشا اگر فکراتو کرد -

راره شکه  یهمون کار رونیبکشه ب تیراه هست که راحت پاشو از زندگ هی یبدم ول ریینظرتو تغ

 قرار بذار حرفاتو بزن  هیگفت رو انجام بده، باهاش 

 باهاش حرف زدم!  گمیم-

ه چرا ک اریب لیو! دلتو بشن زنمیحرف زدن؟! بهش بگو من حرف م یگیم قهیتو به اون چند دق-

  یرو قبول کن شنهادشیپ یخواینم

 کرد:  ینچ یاز مکث بعد

 باشه، به خاله سالم برسون خدافظ  -

 نیبسته به ا یرا گرفت و با چشمان شیهاقهیداد شق هیپشت سرش تک واریرا بست و به د صفحه

کارش  نیو چقدر ا کندیارسال م شیاس برااماس کی الیفکر کرد که در هر سه ساعت، دان

 یاس ارسال شده رواماس یباز هم صدا نداختیاشتباهش م ادیو او را  کردیم تیآروشا را اذ

را خاموش کرد  لیعاشقانه، موبا دیو بدون خواندن آن متن شا یعصب یو او با حالت آمد لشیموبا
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! اورد؟یعذابش دهد؟! وجدانش را به درد ب شتریب خواستی! مداشت؟یچرا دست از سرش برنم

زخم  یرو شدی! چرا نمک مده؟یزخم د یآروشا به اندازه کاف نیکه روح ا دیفهمیچرا نم

که جز  دیبرو بگو رونیب امیاز زندگ دیو بگو وفتدیب الیدان یو به پا ود! حاضر بود برش؟یها

 تشیحس بود که اذ کیتنها  ! اماگرید ی! نه عشق و نه هر کوفتخواهدینم یزیآرامش چ

کند  یدلسوز کردیوادارش م یول یقو ایاست  فیاحساس ضع نیا دانستینم یحت کرد،یم

را پاک کرد چقدر  شیهاشدند و او با پشت دست اشک نروا شیهااشک اریاختیب الیدان یبرا

آروشا را پر از غم  یایناخواسته دن الیدان زدیم هیگر ریز یدلش نازک شده بود که با هر اتفاق

 کرده است 

 

**** 

 ان دکتراش به عنوآوازه گرید ونیزیبود به برنامه مزخرف تلو رهیخ هدفیب شهیمانند هم پوالد

ن را خودشا یوحاال جوانان دارند ر کردیقبول م دیو با دیچیپیشهر نم یجا یبزرگمهر در جا

ود که بافکار  نیغرق در هم رفتیم رونیکم از کادر ببود که او کم  نیا امدشیپ دهند،ینشان م

 یوزرکلمه هم صحبت نکرده بودند؟! پنج  کیآروشا آمد و کنارش نشست چند روز بود که 

ون وشا بدبه او انداخت و دوباره به همان برنامه مزخرف چشم دوخت و آر ینگاه مین شدیم

ر را د شینوهاشانه او گذاشت و زا یباشند سرش را رومهم  شیپوالد برا یهایمحلکم نکهیا

به  گرفت و سرش را باال امدیکوتاه م دیپدر و دختر با نیاز ا یکیشکمش جمع کرد باالخره 

 بود:  یمصنوع اریکه بس یشد با لبخند رهیپوالد خ رخمین

 خب؟ یآشت -

 یورش را باز هم سر یول شدیم دهیبود که به سر آروشا کوب یمانند پتک ظشیو اخم غل سکوت

 ته بود گرف ادی الیاز دان یشدن را به خوب چیو چه جالب که پاپ امدیشانه او گذاشت کوتاه نم

 ؟یقرار گرفت رشیتحت تأث-

 کرد:  نگاهش و دوباره با تعجب دیفهمیباالخره پوالد سکوتش را شکاند اما منظورش را نم پس

 ! ؟یچ ریتحت تأث -
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  الیدان -

! داد؟یواب مبعد نگاه سردش را به چشمان آروشا دوخت که در دلش غوغا بر پا شده بود چه ج و

م هپدرش  یمحض رضا کردی! اما چه کار مشدی! به خدا مشد؟ینه دروغ نم گفتینه؟! م ایآره 

  ماندیدور م الیاز دان دیکه بود با

 گفت:  فیظر یشانه پوالد گذاشت و با اخم یسرش را رو باز

 نه  -

 زد:  یصدا دار پوزخند

 معلومه  -

 که دیفهمینگاهش م یدخترکش را باور کند از لحن حرف زدنش و حت یهانبود که دروغ یکس

 : دیبار آروشا ماتش برد و کامال به سمتش چرخ نینه و ا ایحرفش درست است 

 ! ؟یگیم یبابا چ -

  بود: ریلحنش پر از تمسخر و تحق د،یکاناپه بلند شد و به سمت آروشا چرخ یرو از

بعد از چند  زیچهمهیاون پسره ب یبود ختهیگوشت کن آروشا! اگر برنامه ر زهیخوب آو نویا -

 ! یسخت در اشتباه امیکه من کوتاه م نیا یبه هوا ادیوقت بلند بشه ب

به ه بود ک یمهم به ذهنش خطور کرد االن فرصت خوب یلیمسئله خ کیتا برود اما  برگشت

ز به با زد،یه نرخودش برنام یبرا گریطور بهتر بود تا د نیقرار است چه کار کند! ا دیآروشا بگو

 بود:  تریبار لحنش جد نیا خواستیم ختنیدلش اشک ر دایسمت دخترک برگشت که شد

 ده هفتهجور ش طتیبل یکه آماده باش گمیبهت خبر بدم اما االن م گهیقرار بود دو، سه روز د -

 دانشگاهش قبولت کردن  ،یدرس بخون یتونیاون جا بهتر م اتل،یس یبر گهید

 نیچون االن مانند ا دادیخبر را م نیا گریهمان دو، سه روز د گذاشتیکاش م گفتینم کاش

دهانش باز ماند  د،یکش ریکرده باشند، بغض کرد، سرش ت کیدر قلب آروشا شل یابود که گلوله

 یب انشیو بهت در نگاه گر یتکه تکه شدن وجود آروشا را که ناباور دیاما پوالد باز هم رفت ند

حرف پوالد چه  نیا نیسوم ن،یاش سر خورد، دومگونه یقطره اشکش رو نیاول کردیم ددا

پوالد با نگه داشتنش در کنار خودشان  یعنیخانواده سر بار بود؟!  نیا یبرا یعنیداشت؟!  یمعن
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جفت چشمانش  یپوالد را رو میتصم کرد،یطور بود قبول م نی! اگر اشد؟یم تیانقدر اذ

که هزار تکه شده بود  یقلب نیارزشمندتر بود اما با ا یزیاز هر چ شیاو برا یل! خوشحاگذاشتیم

داشت  ازیکه االن ن یاحنجره نی! با اکرد؟یاش چه کار مشده وانهی! با روح دکرد؟یچه کار م

چه  یزندگ نیو دو قدم به عقب رفت ا ستادیلرزانش ا یپاها ی! روکرد؟یضجه بزند چه کار م

بود که در آتش نفرت خانواده  فی! نه او حال؟یبه آن دلخوش کند؟! دان کهداشت  یخوب زیچ

طرف خوشحال  کی! چقدر هم خوب! حداقل شدیواقعا راهش از همه جدا م گریآروشا بسوزد! د

نبود؟! البد نه که  دقدقهیآرام و ب یزندگ کی قیو البهتر؟! اما خودش چه؟! ا نی! چه از اماندیم

شد حالش به  رانیکرد که و یگرفته است تک خنده تلخ طیبل شیبرا یگهماهن چیهیپوالد ب

و به اتاقش رفت حاال  دیلرزان دو یهابا همان قدم کردیفضا بدترش م نیبد بود و ا یاندازه کاف

 دیکند با یتنها زندگ شهیهم یکه قرار است برا گفتیم دیبا دیدیرا م الیدان دیحتما با

 صدایکه ب یدلخوش نکند پشت درب سر خورد و در حال گریکدی ابه بودن ب گریکه د گفتیم

 را گرفت. الیشماره دان ختیریاشک م

 الیدان ندن دلدوباره شکا یبرا گرفتیضربان م شتریقلب آروشا ب خوردیکه م یهر بوق اشغال با

در حقش  یانصافیکه با تمام ب یطرف پدرش پدر کیطرف او بود و  کی! کرد؟یاما چه کار م

 : دیچیدر گوشش پ الیهمراه با خنده دان یکرده بود باالخره صدا یبد

 ! ؟یباالخره کوتاه اومد -

 و با بغض گفت:  یاز مکث بعد

  الیدان -

ه بشر چ ی! مگر بنیریگیرا م یآدمکه بد موقع نفس  یبغض لعنت یاشکش روان شدند ا قطرات

وشا پر آر یاصد دنیبا شن الی! دان؟یکنیم فشیگونه خار و خف نیبه تو فروخته که ا یتر زمیه

 بلند شد:  شیاز جا یاز حرص و نگران

 ! ؟یکنیم هیگر یشده؟! دار یچ -

 پس با همان بغض به حرف آمد:  کردینم یکار مقاومت

  دهیبابام هنوز منو نبخش یول میگفتم منو خانوادم عادت کرد الیدان -
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 گفت:  یزنگ زد و عصب الیدر گوش دان ریهقش مانند آژ هق

جاشم  نیافکر  دیبا ستنیدخترام ن نایا گفتیکه چپ و راست م یبه جهنم! به درک! وقت -

آدماش  واز اون خونه  دمیقول م یاگر تو بهم آره بگ ن،ییپا ایب طونی! آروشا از خر شکردیم

 خوشبختت کنم  خورمیاس آروشا! قسم مکلمه هیدورت کنم فقط 

روشا آکه  الیدان یحرف ها نیشود لعنت به انهقش باز شروع  ـبش را به دندان گرفت تا هق لـ

  بغضش را فرو فرستاد: یلعنت! به سخت دادینظر م یهر بار در موردشان منف دیبا

 منتظر باش  مکتیهمون بوستان، کنار همون ن ایب ۶فردا ساعت  -

تش مش یروزیکه حاال با حس پ یالیتماس را قطع کرد خبر نداشت از دل دان یخداحافظ یب و

 : گفتیو با خنده م دادیرا در هوا تکان م

 شد!  نیا -

ه هم دنیرا بست لعنت به او که باعث زجر کش شیگذاشت و پلک ها شیگلو یرا رو دستش

ست با ااسات مانده بود! لعنت به هر چه احس یبه حماقتش که آثارش تا االن هم باق شد! لعنت

و نفس افتاده بود و ا نیاسکر یدوباره چشم باز کرد، اسم شراره بر رو لشیخور موبازنگ یصدا

دن صاف کر عد ازو حال او را بد نکند تماس را بر قرار کرد و ب زدیاشک نر گرید ات دیکش یقیعم

 گفت:  شیصدا

 بله  -

  :دیشرا در هم ک شیندهد فقط اخم ها صیرا تشخ شیصدا یشراره احمق نبود که گرفتگ اما

 که همچنان...  نمیبی! زنگ زدم حالتو بپرسم م؟یکرد هیتو باز گر -

 ت: پر حسرت گف یبزند با آه هیگر ریبود تا آروشا دوباره ز یکیپر از حرفش شل سکوت

 م؟یندرد و دل ک یشراره هست -

  شنومیمعلومه که آره تو بگو من م -

  اتلیس فرستهیبابام داره منو م-

! رد؟یرا بگ ش کجاکار نیبا ا خواستیبار پر از بهت پوالد م نیشراره اما ا یهم سکوت ناگهان باز

 ! فرستند؟یم گرید یمواظب آروشا بمانند او را به کشور دیکه با طیشرا نیدر ا
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 ! ؟یچ-

 بغض پاسخ داد:  با

 فکر خوامینم نمو حرفامو بز نمشیقرار گذاشتم بب الیکردم با دان شیتو رو عمل شنهادیآره پ -

 کردم  یمعرفتیکنه بازم ب

 متأسف گفت:  یلحن با

! با ؟یبر یجورنیا یخوایم یمطمئن نیبب یبود یتو قربان شهیآروشا، هم رمیبم یاله -

 کنن  یباشن پوالد رو هم راض یاگر اونا راض دیداداشات حرف بزن شا

 شد:  یعصب اریاختیب

خالق م با اون ابه برسام بگ یکنیازدواج کنم! بعدشم فکر م الیبا دان خوامیشراره من نم -

  یدونی! آرشام هم که خودت بهتر مکنه؟یکار م یچ شیعال

ال کجا بمونه حا تا آخر عمر تنها تونهیتو نم طیشرا نیبا ا یباشه، فقط بازم فکر کن دختر -

 ! ش؟ینیبب یریم

اش صحبت کند؟! با خانواده شیهااز خواسته شدیکه شرمش م کردیاما چه کار م دانستیم

پاسخ  قیعم ی! تا ابد رنج و درد با آهستین یآرامش چیاو مستحق ه دهندیطور که نشان م نیا

 داد: 

 بوستان -

 

*** 

پا  یوپا ر ندیرا بب زشیعز یتا آروشا دیکشیو آن طرف سرک مطرف  نیمدام به ا الیدان

 به ساعتش نگاه کرد:  یانداخت و کالفه و عصب

  ومدین -

 اومدم سالم -

، جا خورد کردینگاهش م دهیپر ییقفل ماند که با رنگ و رو ییآروشا یو رو دیچرخ نگاهش

 د؟! بود خبر خوش ده امدهیچرا؟! مگر ن یآروشا ول یبد بود برا یانگار از آن روزها

http://www.romankhone.ir/


 

 

 

 ت.ملک  –بازگشت احساس  رمــان

 

.IRwww.RomanKhone 

 

 

629 
 

 گفت:  یحوصلگیشانه او گذاشت و با ب یبلند شود دستش را رو الیدان نکهیاز ا قبل

  نیبش -

 : دیپرس یخودش هم کنار او نشست و همراه با آه و

 ؟یخوب -

 : کردینگاهش م متعجب

  یستیانگار تو ن یآره ول -

 الیاناالن د نیو هم گفتیراستش را م دیبا روحینگاهش کرد، سرد و ب یهم بعد از مکث آروشا

 خودش سخت باشد  یهر چقدر هم که برا کردیم دیرا ناام

  ستمینه خوب ن -

ن که هم از اال نیود و او بغض ب هیاش که با گرشد، آن از زنگ زدن شب گذشته یعصب ارادهیب

 گفت:  ظیغل یبا اخم زدیحرف م بیانقدر عج

 ! ؟یناراحتبه خاطر بحث با پوالد  -

 یلمه را پن طعبود آهنگ اردال ستادهیاز آن ها ا ینگاه کرد که با فاصله کم یدخترک نوجوان به

  کردیم

 نوچ  -

 شد:  رهیخ رخشمیبه ن یلبخند کمرنگ و مهربان با

  یشد یخوشحالم که راض -

 داشت:  یدلشان سازگار یمتن همان آهنگ شروع شد و چقدر با هوا و

 آخر قصه شهیتلخ م یبر تو»

 «من اسمت تا تهش، آخرش ادیبه  مونهیم

 تلخ گفت:  یپوزخند با

  الیدان شهیتمام نم یکنیانقدر که تو خوب فکر م زیهمه چ -

 کن نور و، بذار نور مهتاب، بتابه تو چشات خاموش»

 ما ریبه غ یکس چیه ستیکن اون دورو، ن نگاه
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 «و تو و ستاره ها من

 ای! کرد؟یم یگرفت از حرف آروشا منظورش چه بود؟! شوخ الیقلب دان یالحظه قتایحق

 ناز کند؟!  خواستیم

 مقدسه واسه من حست هنو»

 نباشه تو فال من اسمت نکنه

 «از جنسه، آهنه یکه تو دار یدل گهیم یک

 : دیبود غر یکه عصب یلحن با

 واضح حرف بزن  ؟یچ یعنی -

 ان چه لحنش سرد باشد چه مهرب گفتیرا م قتیحق دیرا رها کرد، به هر حال با نفسش

  مونمیکه بگم باهات م نجایا ومدمین یعنی -

 

**** 

 اشاره کرد:  مکتیبودند به آن ن ستادهیکه ا یاز پشت همان درخت شراره

ت و قضاو دینیشما خودتون بب کنهیخودم دونستم که بگم آروشا داره چه کار م فهیمن وظ -

 خدافظ د،یریبگ میفقط عادالنه تصم رمیم گهیمن د دیکن

ن نار آکبه آروشا در  یو عصب نیکه خشمگ یپوالد را پشت همان درخت تنها گذاشت پوالد و

 نشایزد و به حرف ها هیرخت تکاش را به تنه دبود ساعد دست مشت شده رهیخ الیپسر، دان

د که بو ارزشیب شیدر براانق یعنیشده بود،  شتریاز آروشا ب اشیو دلخور یگوش سپرد ناراحت

 داشتند که یختس یاز همان روزها دیبا یعنی! شود؟یهنوز هم مزاحم م الیکه دان دیو بگو دیاین

 ! شد؟یم دیاز آروشا ناام

 : دیناراحت و گرفته پرس یآب دهانش را قورت داد و با لحن الیدان

 چرا؟ -

 شد:  رهیخ یآروشا با پوزخند به آسمان ابر و
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هست!  تر از منهمه دختر به نیا الیدرسمو بخونم دان اتلیبرم س خوامیم نه،یا ممیچون تصم -

 از اونا  یکیبرو دنبال 

 هانیتر از ابانبود امکان نداشت خودش باشد! آروشا مهر رهیبا همان بهت به آروشا خ هیثان چند

 ود؟! ب یتکه سنگ جلوه دهد ک کیخودش را  کردیم یکه سع یدختر نی! اتریبود! احساسات

 کرد:  یاخندهتک ناباورانه

 تونمیدوست دارم و نم گم،یبار هزارم م یآروشا برا دونمیبه خوردت دادن من م یزیچ هینه  -

 ! ته نه؟به خاطر بابا ینکن منو گول بزن یسع یعمر تنها بمون هیبه خودم اجازه بدم که 

که کمتر  گفتیدوخت چه م شیروود آمد و نگاهش را به روبهانگشتان آروشا فر ینم باران رو نم

بر  الیدان یبغض چند روزه بدهد؟! صدا و سؤال ها نیداشت به ا یبشکند؟! چه جواب الیدل دان

 اعصابش بود  یرو

 اش تف به ذاتم اگر دوباره برگشتم! زود ب ار،یب یمنطق لیآروشا جواب بده! دل -

چرا  !؟یناست ذوب ک تیکه در صدا یهمه غم نیا انیآروشا را م یدار یچه اصرار الیدان نگو

ست ا نیا دوست داشتن تو است؟! نی! ا؟یدهیحرف ها آزار م نیرا با ا یکه عاشقش هست یکس

ا ردلش  یحرف ها توانستیصبر آروشا هم تمام شد چقدر م ه،ی! بعد از چند ثان؟یرسم عاشق

 کند؟! با همان بغض اما آرام به حرف آمد:  تههم انباش یرو

! ؟یداریبرم بگم دست از سرم مویقبل ی! اگر حرفا؟یکنیتو قبول نم یوقت یمنطق لیچه دل -

 چیهابام! ببشن! مخصوصا  تیخانوادم باز به خاطر اشتباهات من اذ خوامی! نمنهیمنطق من ا

 واهشاخ! نم؟یخودم بب یو با چشماچقدر برام سخته ساکت موندنشو، افسرده بودنش یدونیم

نو منم کاش کبابامو ناراحت  گهیبار د هی تونمیاگر دوستت داشته باشم هم نم ،حسم رو بفهم

  یببخش

 من اسمت ادیبه  مونهیآخر قصه، م شهیتلخ م یبر تو»

 تهش، آخرش، هنوز مقدسه واسه من حست تا

 « از جنسه آهنه؟ یکه تو دار یدل گهیم ینباشه تو فال من اسمت، ک نکنه
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 یعنی زد؟! حرف ها را او نیبود ا شهیکه نگاهش سردتر از هم ییبود به آروشا رهیپوالد خ و

شش اش حاضر شد که لگد به بختش بزند؟! چرا فرامو! به خاطر خانوادهگفت؟یشراره درست م

 ریتقد واز خودش  بود، ریداشت! حاال از خودش دلگ یروح بزرگ یشده بود؟! آروشا از کودک

 یدا! که فباشند؟ گرید یپوالد و تمنا کیدو  نینکند ا کردیم شیرا هم آزما اسخت که آروش

 وکرد  کینزد الیوشا و دانآر مکتی! چند قدم لرزانش او را به نشوند؟یها مخانواده یانگارسهل

ه چ گرید زند،یو او را پس م ماندیم مشیتصم یشد انگار آروشا رو رهیرو خاو هم به روبه الیدان

  خواستیدور ماندن تلخ را م نیسرنوشت هم دینگه داشتنش؟! شا یبرا کردیکار م

 مرا یرانیم شیکه پابندت شوم از خو تا»

 دارم همدمت باشم دوست

 «سربار نه یول

 و پر از غم گفت:  آهسته

  یریپس م -

ن آپوالد با  دانستندیکدام نم چیآور آروشا هسکوت رنج نیعالمت رضا است مانند هم سکوت

زدواجش با همان شب ا یبرا کردیکه خودش را لعنت م یاست پوالد اشانرهینگاه مبهوت خ

 ییجدا و ییشاهد تنها دیخودش نبود، با ییداد و حاال اگر شاهد جدا یکه تمنا را فرار نایم

نم نم  چشم دوخت که یپر از درد به آسمان و قیعم یهمراه با آه الیدان بودیدخترکش م

قط ف چیه د؟یچه داشت که بگو گفت؟یبه قطرات درشت باران چه م شدیم لیبارانش تبد

 زمزمه کرد:  گرید یسکوت اما بار

 ست؟یخواب ن -

 ختنیاشک ر یکه دردش بغض بود و خواستن هوا ییهم سکوت آروشا آروشا باز

 بمان میتا باز هم گو یرفتن کرده ا قصده»

 «اصرار نه یخواهش ول کنمیم گرید بار

 دوخت:  الیرا به دان نشیجا بلند شد و نگاه غمگ از

  کنمیم یخوشبخت شو منم زندگ -
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 را باال گرفت و عاجزانه گفت:  سرش

 بار برسونمت  نیآخر یحداقل بذار خودم برا -

 زد:  یزهرخند

 نداره  یادهیفا چیپس کش دادنش ه میبرگرد میتونینم گهیکه د میرفت ییما تا جا -

 زیعز یدانیاما خودت هم خوب م یرویم»

 انکار نه یفراموشم ول یگاه یکنیم

 همه از دست تو نیبه من با ا یریگیم سخت

 «زار نه یب نینازن دیشا ریدلگ شومیم

ت د وجوداز عم دیبا یگاه ماند،یم یباق اری شیکه دلت پ یهنگام یسخت بود خداحافظ چقدر

 است  نیچرخه پر از درد روزگار ا یجا بگذار یگرید شیرا پ

 آهسته گفت:  شیهااز جوشش اشک قبل

 خدا نگه دارت  -

 اشیگلبستدبه خاطر  شتریبرخورد کرد سرش را باال نگرفت تا ب یبرگشت که برود اما با کس و

 رسوا نشود 

  دیببخش -

 حم؟! بام مزابود؟! باز ه یک گرید نیشد ا دهیبه عقب کش برداشت اما از بازوانش دوباره قدم

 نیگره غمچه دنیسرش را باال گرفت و با د امد،یم انشیکه به شدت به چشمان گر ظیغل یاخم

و را تا باز دل ببندد ام تواندیکه آروشا هم م یدیماتش برد آه پوالد پس باالخره د زشیعز

 کند  بانتخا

بزند پوالد چرا  یحرف توانستیاما نم خوردیکه به دنبال آب بود تکان م یآروشا مانند ماه دهان

آروشا را خجالت دهد؟! نه! حاال  شتریجا تا ب نیدارد؟! آمد ا بیجا باشد؟! نکند علم غ نیا دیبا

 انو باورش شود آروشا هر طور که باشد مهرب ندیآروشا را بشنود بب یآمده بود که حرف ها

 شیهااشتباه کرده است پدرانه شهیخانواده آمد تا به خودش ثابت شود هم دارو دوست ماندیم

از همه  تراقتیلیکه ب کردیاواخر حس م نیسرکوفت زد به آروشا، ا شیشدند در گلو یبغض
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دستانش را  یامقدمه چیهیبزند که اشتباه بود ب ادیجا فر نیاست اما حاال دوست داشت هم

نداشت که  یشک گریحاال د دیدیکرد و او را به خودش فشرد در وجودش تمنا را م آروشاحصار 

سرش  ی! فداکنندیاش اشتباه کرد؟! همه اشتباه مدردانه زیاو ثمره عشقشان است دخترک عز

 گفت:  الینسبت به دان الیخ یکه انقدر قدردان است با همان بغض و ب

 ! چرا؟؟یانقدر بزرگ شد یک -

 کمر او گذاشت:  یوز هم در بهت بود دستش را روکه هن آروشا

 بابا  -

؟! سرش گذاشتنتازه متوجه اطرافش شد مگر آروشا نرفت؟! مگر او را با دلتنگش تنها  الیدان و

ش را ختراند یکه هم زندگ یاز پوالد؟! کس گرفتینفرت م دیو به آن دو نگاه کرد نبا دیچرخ

 کردیمفکر  ی! دلش گرفت از آروشا اگر کمشود؟یشان م ییخراب کرد و هم االن عامل جدا

  دادیحق را به او م

 او زد:  یشانیاش را به پدستانش گرفت و مهر عشق پدرانه انیصورت آروشا را م پوالد

 ! ؟یودمدردونه خ زیدختر عز یکنیمن شرمنده تو بشم؟ چند بار ثابت م دیچند بار با -

 انداخت:  نییش را پاروان شدند و سر شتریآروشا ب یهااشک

  میبسه بابا بر -

اشت را برد شیهابرخاست و با عجله قدم شیاز جا یبود که با حرص و ناراحت الیحاال دان و

 ! شد؟یاورش نمببود چرا  دهیاش را برگز! آروشا خانوادهکرد؟یچقدر خودش را کوچک م

 ننداختم! یببر تا باهاش ترش ریدستشو بگ ایتو کجا؟! ب-

 وچقدر رنگ  داشتند و یحس مثبت بیاش عجپوالد، لحن پوالد همه و همه یپوالد، صدا حرف

ه بمفهوم حرفش  یرا داشت آنقدر که آروشا به جا ششیچند سال پ یهایهمان شوخ یبو

از  بدتر هم که الیبود؟! دان دهیرا نشن شیهایفکر کرد چند وقت بود شوخ شیدر صدا یانرژ

 یور دیرا دزد نایبود که آرم یپدرش کس دیکه فهم یدتر زمانب ،ماتش برده بود شهیهم

که با  یودند پوالدب رهیگرد به پوالد خ یو حاال هم او و هم آروشا با چشمان دیاش چرخپاشنه

 آروشا حلقه کرده بود:  یهادستش را دور شانه شخندین
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 !دیخوشبخت ش وشایآروشا هم ن ،یالنیتو م الیدان گه،یخب د -

د؟! ده بودناشان پناه برباران به خانه نیا ریهمه ز ای! رد؟یشان بگ شگونیجا نبود تا ن نیا یکس

 : دیآروشا ناباورانه خند

 نه؟!  -

 هم بالفاصله گفت:  پوالد

 آره! -

 :دیکش یبلند غینگاه کرد که همچنان ماتش برده بود و ج الیدان به

 گفت؟!  یچ یدیاصال شن الیدان  -

اش با چهره یقیکم لبخند عمکه کم کردیغلط؟! فقط حس م اینه؟! درست  ایبود  دهیشن واقعا

 یت و به پوالدکند نگاهش را از آروشا گرف اشیمخف تواندینم جورهچیو او ه شودیاخت م

 : اندازدیرا باال م شیابرو یتا کیو حاال  کردیدوخت که مغرورانه نگاهش م

  میاز دستت در نره؟! حاال ما گفت -

اران ب ریه، زرخوشاننگاه کرد که س ییو به آروشا دیعنوان خند چیبه ه دادیاجازه نم گریبار د نیا

! باشد؟ یابد یخوشبخت نیکه ا شدیشکمش گذاشته بود م یو دستش را رو زدیقهقهه م

 که حاال پوالد هم پشتشان بود! یوقت شدیم

 

***** 

 

 «سال بعد ۵»

 «نایآرم»

 کردم:  پیسرعت ممکن تا نیآخر با

 «انیکه حاال پوالد هم پشتشان بود! پا یوقت شدیم»

 : دمیرا از پشت آن شن زیپدر عز یعصب یبه درب خورد و صدا یاچنان تقه ناگاه

 تاپ که روز و شب نذاشته واست!! بسوزه پدر اون لپ؟یبخواب یپدر سوخته مثال رفت -
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 نیه اخالق من باست! ا دهیآروشا رس اموانهیچرا به آن خواهر د اشیحس ششم قو نیا دانمینم

 گفتم:  یبلند یو با صدا دمیکش ی! از حرص آهبودیمانند پدر م دیبا یباهوش

 باشه بابا  -

او  ش را بهر خوخب نیا دیاالن با نیبلند شدم و رفتم تا در را باز کنم هم میناگهان از جا یول

ه کردم ک ب را بازنمانده! در ثمریمن ب یهادنمان داریب نیبدهم که کمتر حرص بخورد و بداند ا

 گفتم:  تطنیبه حرصش، من با ش اعتنایرو شدم، بو معروفش روبه یبا چهره برزخ

 مژده بده! -

 ! ؟یسوزوند شینکنه باز آت-

 : دمیرا گرفتم و او را به داخل کش دستش

 چه کرده! زتیدختر عز نیبب نیبش -

و! ا یهانگاه نیهم وانهینشست من هم که د یصندل ینگاهم کرد و بعد رو یهیاندر سف عاقل

 یادیزوه! ! است؟یک گریو عشق پوالد هستم! آروشا د وانهیقبل از آروشا من دخترک د قتایحق

در آخر  وبا دقت همان چند خط آخر را خواند  زمیزعام نه؟! ورد را باز کردم و پدر مغرور شده

 را به من دوخت:  زشیآم نیتحسنگاه 

 ؟یگذاشت یشما! اسمش رو چ یهایداراز شب زنده میپس تمام شد راحت شد -

 : دمیرمانم دستانم را بهم کوب نیفراوان از تمام کردن اول یبا ذوق منم

 ینایآرم به نوشته شیکه باالخره داستان زندگ گمیهم م یبازگشت احساس! فردا به آبج -

 تمام شده!  زتونیعز

شت ! دستش را پماندیعاجز م فشیبود که آدم از توص یبلند شد واقعا حس شیو از جا دیخند

 کرد:  تیتاپ من را به سمت تخت خوابم هداکمرم گذاشت و بعد از خاموش کردن لپ

 ریباش بگکه خوشحال بشه! زود نیخفت کنه تا ا خوادیفکر کنم آروشا اون لحظه دلش م -

 !نایجغد نه آرم ذاشتمیاسمتو م دیسرکالس اصال با یبر دیبخواب فردا با

امبخش آر یز همان حس هازد ا میشانیاش را به پ گرفتم و او با محبت بـ ـوسه یلحاف جا ریز

  ینیبود قبل از خواب پدرت را بب
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ساسات اح میتسل دینبا شهیخواهرم، گفته باشم هم یخواسته بودم با نوشتن داستان زندگ دیشا

البته  دیگویراست م شهیچون او هم کندیبودن را سرکوب م یاحساسات یم گاهبود منطق ه

ا باقعا که طرفت و نیمگر ا گذرد،یخرشان از پل نم یبه خوب ایقضا نیدختران در ا شهیهم

 اش مرتکب شدکه آروشا در گذشته یکم است اشتباه اریبس اریانصاف باشد که احتمالش بس

 انیاپشکست را  دینبا شهیاشد همب ادمانیمان هم شد اما  خانواده یهاهیباعث متزلزل شدن پا

 آن یواقع تیو شخص اتیبا روح نندیافریرا م یدیها افراد جدشکست نیهم یخط دانست گاه

 افراد 

 کند  دایشکست خورد، اما بعد از آن شکست توانست قلب پاک خود را پ آروشا

 جبران کند  شکست خورد، اما توانست با عزت نفس الیدان

 شکست خورد، اما باز هم به دنبال گذشته خودش رفت تا آن را باز گرداند  پوالد

 خودش و فرزندانش  ندهیآ یبرا دیشکست خورد اما جنگ تمنا

 را دارد  بایز قیدقا نیهم یزندگ و

  ینیبب بایاگر ز البته

  شودیعاشقانه م یعاشقانه باشد، زندگ دتید

  شودیم نیغمگ یباشد، زندگ نیغمگ

  شودیساده م یباشد، زندگ ساده

  شودیطنز م یباشد، زندگ طنز

ه بکن  و افتخار شوندیدر آن موفق م یکه کمتر کسان یخودت بساز کار یرا خودت برا ایدن

 اما بعد از هر شکست هم باز توانا شو یتا شکست نخور یزندگ

 

 ـانیپــا
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