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 نودهشتیا انجمن کاربر* خانوم فاطمه* | یخی مرد رمان

 www.negahdl.com 

 رمان دانلود مرجع دانلود نگاه

 

 به رو اش مردانه ابهت و رفت می راه سفید پارکت رو ایش قهوه چرم های کفش با شد، اتاق وارد

  کشید می رخ

 شلوار و کت... بدرخشه عسلیش های چشم بود شده باعث و کرده نفوذ ای شیشه فضای از نور

 تسم برد خاصی ژست با رو برگش سیگار بود گرفته قاب رو درشتش اندام canali مارک با سفید

 آتش دوباره شدند کشیده هم تو فرمش خوش مشکی ابروهای دیوار، روی عکس دیدن با...  لبش
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 نفرت عکس قاب این و شده اون اتاق وارد اجازه، بدون احمقی کدوم!.. شد ور شعله خشمش

 !اینجا بیا زود زری-... لرزوند رو خونه ستون چهار اش مردونه و بم صدای ؟! زده دیوار به رو انگیز

 یم صدا رو خدا اسم دلش تو ، کرد حرکت اتاق سمت سریع آقا بلند فریاد شنیدن با بیچاره زن

 ،نفس کرد رد در از رو تپلش هیکل!  نبود جلودارش کس هیچ شد می خشمگین آقا وقتی... زد

 می ارک چی اینجا عکس این- ؟ داشتید من با امری آقا بله-شه کم استرسش از تا کشید عمیقی

 دهدا اجازه خودش به کی حاال! ؟ بشه من کار اتاق وارد نداره حق کسی بودم نگفته من مگه ؟! کنه

 ینم...  بود اومده بند زبونش ترس از زری ؟!بزنه من اتاق تو رو عوضی زن این عکس و اینجا بیاد

 اب!  کرد می رو روزی همچین بینی پیش مسافرت، از آقا برگشتن از قبل! بده جواب چی دونست

 من اتاق تو رو عکس این احمقی آدم کدوم میگم کری؟ مگه توام با-زری سمت رفت عصبانیت

 انیهث از کسری تو!  منه کار- شنید رو زنی محکم صدای بده، جوابی زری که این از قبل ؟!گذاشته

 داد تعجب به رو خودش جای و کرد کش فرو عصبانیتش

  مامان؟- 

 ... کرد می نقاشی رو دریا و بود نشسته ساحل همیشگیکنار تکراری کار همون دوباره

 نای احساس کس هیچ اما میشد اطرافیان تحسین باعث و میکشید دریا از جدید طرح یه روز هر 

 ...  کرد نمی درک رو ویلچرنشین و تنها دخترک

 نگاه تو دریا...  نکردند درک رو دریا مفهوم اونا! بود متفاوت افسون با نگاهشون دریچه چون

 نقاشی همینه خاطر به...و پاکی ، ،زاللی ،عشق عظمت آرامش،.. هاست خوبی همه مظهر افسون

 خانم سالم- دادند می نشون رو دریا از نمادی یه کدوم هر... نشدند تکراری وقت هیچ هاش

 و یباز لبخند...کرد بلند رو سرش قدیمیش، دوست صدای شنیدن با بانوافسون قوت خدا! نقاش

 ورچط امروزم طرح ببین بیا... عزیزم باشی سالمت! گل خانم شیده سالم- آورد لبش رو ملیحی

 فقط...رفت نشونه افسون سمت رو محبتش از پر نگاه بعد ، کرد بوم نگاه تحسین با شیده شده؟

 دوست یه براش فقط افسون...دارشت دوست رو هنرمند و زیبا دختر این چقدر دونست می خدا

 به-! دبو صبوری ترینش مهم ، گرفته یاد ازش چیزها خیلی... داشت رو معلم حکم بلکه نبود ساده

 ، رسه یم نظر به طبیعی نقاشیت انقدر-خنده زیر زد بلند حرف این شنیدن با شیده نشی غرق پا

 مشکی موهای باد هستی واقعی هنرمند یه تو دختر، بحالت خوش... بشم غرق واقعا ترسم می

 آروم...شد جمع شبش رنگ به های چشم تو اشک... داد می بازی رو افسون ابریشم همچون

 مختلف جاهای تونستم می کاش... دریاست به محدود فقط بودنم هنرمند! فایده چه:  کرد زمزمه
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 قدرت اگه...  شد غصه از پر قلبش و شنید رو دوستش درد از پر های حرف بزنمشیده طرح و برم

 با دختر دردناکه خیلی! کرد می تقسیم افسون با رو پاهاش میخواست دلش داشت

 می د،ش خارج اتاق از عجله با زری!باشه فلزی صندلی این اسیر افسون، مثل خوشگلی و استعداد 

 چشم به دودش و بیافته ناگواری اتفاق ممکنه بشند، رو به رو هم با مادر و پسر این وقتی دونست

 روسری با دوخت خوش مشکی دامن و کرد،کت مادرش نگاه شده ریز های چشم با ارمیا بره اون

 مونس هم هنوز گذشت، می دیدارشون آخرین از ماه شش... تمیز و شیک همیشه مثل!...سفید

 ...بود ابهت و ازغرور پر خانم

 یبرا تالشی کدوم هیچ!  اشونه جویانه سلطه و سرد روحیه مادرش و ارمیا مشترک ویژگی تنها

 و میزآ محبت کلمات خانواده، این لغت فرهنگ تو!  کردند نمی بینشون سنگین سکوت شکستن

 از خارج سفرهای میری همه این -: اومد حرف به خانم مونس باالخره! نشده تعریف عالقه ابراز

 واستون من مگه:زد صداداری پوزخند بزنیارمیا خواهرات و مادر به سر یه نمیتونی کشور،

 تردخ این بحث میخواهید باز نکنه! ؟ بزنید سر بهم گرفتید تصمیم یهو شده چی شما!مهمم؟

 قتیو کرد خاموش جاسیگاری تو رو سیگار میز، سمت ورفت کشید آهی!؟ بکشید پیش رو عوضی

 رخ دوباره من! بشه؟ چی که دیوار زدید عکسشو نیومده:داد ادامه خودش نشنید، مادرش از جوابی

 نمیلرزه دلم دختری هیچ زیبایی دیدن با دیگه!  شده سنگ وقته خیلی ارمیا قلب! من مادر نه ؟ بشم

 رواب به خم اینکه بدون خانم مونس... داد تحویلش رو کجی لبخند و مادرش سمت برگشت آروم! 

! واست بشه دق آینه تا زدم! سمتش برگردی تو تا نزدم رو عکسش- داد جواب زیاد غرور با بیاره،

 مهربون مادر مهربونم؟ مادر بازی کدوم- برداری مسخره بازی این از ودست بیایی خودت به شاید

 تمشکال که نگو-!!! بود مهربونی ندیده، زن این وجود تو وقت هیچ که چیزی...گفت تمسخر با رو

 ازش رو انتقامم بار یه من-!  کشید میز رو فرضی خطوط ارمیا!  نیست تو سر زیر اون زندگی

  میشناسی منو که خودت!  هوا رفت شد دود پدرش اموال و گرفتم

 افص زندان؟ ننداختی رو پدرش تو کنم باور داری انتظار-! بیشتر نه ریزم می رو زهرم بار یه ققط

 هنوز خودتونه مشکل-!  بود دنیا کار ترین سخت براش مادرش با مکالمه همیشه...  ایستاد

 رو اشارش انگشت ، پسرش آمیز کنایه لحن به توجه بدون خانم مونس! نشناختید رو پسرتون

 و نم انگار-!  کنی تمومش زودتر بهتره هست؛ تو سر زیر اخیر اتفاقات این اگه-! سمتش گرفت

 ضیعو آشغال این عکس دیگه یکبار اگه باشه یادتون اینو ولی! مادر فهمیم نمی رو هم حرف شما
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 سبرداریدمون مسخرتون کارهای از دست نفعتونه به! کنم می سیاه روزگارشو ببینم ام خونه تو

 ... کرد ترک رو اتاق "نمیشی آدم وقت هیچ تو "جمله این گفتن با خانم

 روشن سیگاری دوباره گذاشت، میز رو پاهاشو و نشست دارش چرخ صندلی رو آرامش با ارمیا

 شید نمی خوبی مادر هیچوقت هم شما "کرد زمزمه آروم... لبش سمت برد و کرد

 و حال تا میگشت ای جمله دنبال ذهنش تو و داد می حرکت رو افسون صندلی آرامی به شیده"

 چرا حسودی؟-! میشه حسودیم بهت همیشه من افسون راستی- کنه عوض رو دوستش هوای

 هم کنیخودش حجاب نیستی مجبور تو و دریاست به رو ویالتون حیاط که این برای- ؟!عزیزم

 صهغ بیشتر و باشه خودش حال تو افسون نداشت دوست ولی! محتواست بی حرفش میدونست

 پر نلح با بعد!خودمونه مال انگار ویالتون حیاط میگی جوری- کرد ای مستانه خنده افسون بخوره

 به وقت هیچ من دایی! دختر نباش انصاف بی-! نیستیم بیش سرایداری ما-: داد ادامه ای خنده از

 یدهش میدونم-!  اید خونه این از جزئی پدرت و تو معتقده اون!  نکرده نگاه شما به سرایدار چشم

 نخیابو و کوچه آواره پدرم و من نبودند ایشون اگه داشتند لطف ما به همیشه صالحی آقای!  جان

 بدتر کنه عوض رو فضا میخواست!  بود عصبانی خودش دست از...کرد اخمی شدیمشیده می

 تو...گذشت می ویال این تو پدرش و افسون اقامت از سال ده!  انداخت یادش رو افسون دردهای

 همه این گذشت با! بودند شده مهربون و بامحبت دختر و پدر این عاشق محل اهالی مدت این

 کجا اهل دونستند نمی!  نداشت خبر نفره دو خانواده این زندگی رازهای از کس هیچ هنوز سال

 !اینجا اومدند چرا و هستند

 هم کوفت حسین بابا بدون من میدونی که تو شم فدات نه- ما؟ خونه بریم میایی نهار افسون- 

! چیدهپی جا همه پدرت و تو عالقه و عشق آوازه بله-: گفت شیطنت با و خندید بلند خورمشیده نمی

 شصدا تو رو احساسش بست،همه رو چشماش افسون! باشم دیده شما مثل رو کسی نکنم فکر

 : ریخت

 با... اشهب داشته دوستت بازهم بدنی نقص باوجود باشی داشته پدری قشنگی حسه چه نمیدونی-

 ... نیاره ابرو به خم وقت هیچ و بده انجام رو کارهات عشق دنیا یه

 ردمک می فکر بودم که بچه!  بذارم تنها رو مهربونم بابای و بشم راه نیمه رفیق میتونم چطور من

 مثل درست باشند فرشته تونند می هم مردها وقتهفهمیدم خیلی اما هستند زن جنس از ها فرشته

 وجه بزرگترین میدونی- اومد وجد به احساس همه این از شیده.. زمینیه فرشته یه اون!من پدر
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 روح و مهربون قلب شما شباهت بزرگترین! عزیزم نه- ظاهرمون؟- ؟ چیه پدرت و تو تشابه

 نی،طوال مسافرت یه از بعد... در سمت رفت شد، بلند تنش، همه این از بود شده خسته لطیفتونه

 ور ای بیننده هر خونه زیبای نمای شهربود، منطقه بهترین تو اش خونه!چسبید می گرم حمام

 چطور اینجا مساحت از نمیدونست هم خودش!بود بزرگ زیادی نفر یه برای اما کرد می جذب

 های نسج ترین گرون داشت عالقه همیشه!  بودند مونده استفاده بال فضا بیشتر...  کنه استفاده

 هاتن ها وقت اکثر نبود فروشی عتیقه های مغازه به شباهت بی اش بخره،خونه رو بازار تو موجود

 زا دوستیشون...  خوندند درس رشته یه تو ارمیا و آرشام! بودند آنیا اون خواهر و آرشام مهموناش

 هم همکاری با و شدند ماهری های مهندس هردو حاال! داشته ادامه االن تا و شد شروع دوم ترم

 یخیل ، داشت زیبایی اندام و آبی های چشم آرشام، خواهر آنیا!  کردند تاسیس رو بزرگی شرکت

 !نبود دختری هر کار مرد این یخی قلب به نفوذ اما کنه نزدیک ارمیا به رو خودش کرد می سعی

 ونهخ گرفت تصمیم ارمیا وقتی پیش سال پنج!  داشت خدمتکار یه فقط بزرگیش همه با خونه

 بود ساله...آورد اینجا به خودش همراه رو زری کنه، ترک بدش و خوب خاطرات همه با رو مادرش

 یه زری45 افتاده زندگیش رو بختک مثل بدبختی! نداشت هم ستاره یه بزرگی این به دنیای تو که

 تو گفت می که بود آرشام با حق شاید! نسوخت زری برای دلش وقت هیچ ارمیا بوداما زن بیوه

 دو خواب تخت یه داخل رفت و کرد باز رو خواب اتاق در! نداره وجود قلب اسم به چیزی ارمیا سینه

 وسایل نهات تخت کنار بلند سفید آباژور دیوارو روی فرش تابلو ، مشکی قدی آینه با سلطنتی نفره

 دادند می تشکیل رو اتاق

 رو کتش شد می حساب بهشت اینجا ارمیا مثل مردی برای... آرامش از پر اما ساده اتاق یه

 ... کرد باز یکی یکی رو دوختش خوش کرمی پیرهن های دکمه و تخت رو انداخت

 ازوهایب اسیر و میذاشتند ارمیا پهن سینه رو سرشونو بار یه فقط بود آرزوشون دخترها از خیلی 

 نمی آغوشی هم الیق رو دخترها این از کدوم هیچ اون اما شدند می مرد این قدرتمند

-... زد دل ته از لبخندی پدرش دیدن با افسون مرد این33داشت عجیبی دنیای ساله!!دونست

 فاصله این از تونستی چطور دختر وای-اونجاست حسینم بابا حیاط سمت اون بریم شیده

 ذاشتگ هم رو بلندشو های پلک ، زد کنار رو پیشونیش رو موهای عشوه، با افسون! بدی تشخیص

 لبهای رو لبخند دیدن از خوشحال میمونهشیده عقاب مثل من های چشم نمیدونی مگه عزیزم-

 بود تو های چشم زیبایی به عقاب های چشم اگه- داد جواب خودش خاص هیجان با دوستش،

 ایدب! خوب دختر نکن اغراق حاال خب- کنند شکار عقاب فقط تا شدند می بسیج ها شکارچی همه
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 کوچولوت ودهن دماغ و طالییت موهای و سبز های چشم! تری خوشگل خودت برسونم عرضت به

 نکنیم تعریف خودمون از ما اگه میگم- انداخت باال ابرویی شیطنت با شیده! ساخته فرشته یه تو از

 لقب مه تو به سیندرال نامادری گفت من به رضایی آقایی پسره یادته!پس؟ کنه تعریف بیاد کی

 یمشک موهای آخه!  عزیزم داشت کوررنگی اون- گرفت جانبی به حق قیافه افسون داد رو آنشرلی

 یشههم... نداد جوابی دیگه شیده رسیدند، که حسین آقا آنشرلیهنزدیک موهای شبیه کجاش من

 خاطر به که انداخت اش ساله!  میکشید خجالت یجورایی! بود ساکت و آروم مرد، این پیش

  زندگی، های سختی

 نشسته الغرش صورت رو پدر نگاه عشق دنیا یه با افسون45 موعود از زودتر پیری غبار و گرد

 که بود باغچه داخل زیبای های گل تماشای محو و نشده اونا حضور متوجه هنوز پدرش!بودند

 نباشید خسته بابایی سالم- بودند خودش روزی شبانه تالش حاصل

 برگشت و برداشت سرخ های گل از چشم دخترش ناز از پر و ظریف صدای شنیدن با حسین آقا

 !  عزیزم باشی زنده بابا عزیزدل سالم- افسونش سمت

 ظرتونن دارم دوست!  شده خاص خیلی ببینید باید زدم طرح یه بله-! ؟ بابایی شد تموم نقاشیت

 ماش خانم شیده... نازم دختر آفرین- کرد دخترش نثار لبخندی حسین آقا بشنوم درموردش رو

 مرحمت به ممنون- داد جواب بود، خجالتش از ناشی که ضعیفی صدایی با خوبی؟شیده چطوری

 با افسون! منمیش مزاحمتون دیگه من-بخورید انگشتاتونم پختم سوپی یه خونه بریم بیایید-شما

 از دارهن حرف من بابای پخت دست میدونی!  بریم بیا نشودختر لوس- انداخت شیده نگاه دلخوری

 نمی هم خودش...  کرد زمزمه باشه معنی به نامفهومی کلمات و زد لبخندی میرهشیده دستت

 حسین آقا شخصیت خاطر شایدبه!  شد می حیا و حجب با انقدر افسون پدر جلوی چرا دونست

 مه کنار در نفر سه هر گرفت می قرار مهربونیش و منشی بزرگ تاثیر تحت مقابل فرد بودکه

 یالو خود تو اونا تا داشت اصرار خیلی شیده، دایی صالحی رفتندآقای باغ ته کوچیک خونه سمت

 خانم خترد بفرمایید-بزرگه زیادی دونفر برای ویال بود معتقد اون نکرد قبول حسین اما کنند زندگی

 یه با متری دوازده اتاق یه شامل خونه کرد هدایت داخل به رو افسون ویلچر گلشیده های

 رو شخصیش وسایل و گذاشته افسون برای تخت یه اتاق شدگوشه می کوچیک آشپزخونه

 بقیه قدیمی بخاری یه و صنام کنهاینچی استفاده اونا از راحتی به بتونه که بودند چیده اطرافش

 رو اتاق وسایل ،تلویزیون کرد می خودنمایی اتاق کف متری، دوازده قیمت ارزون فرش یه54
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 بدنم ، تتخ رو بذار بابایی- تختت؟ رو بذارمت میشینی؟یا ما پیش جان افسون- دادند می تشکیل

  عزیزم باشه-است خسته

 پدرش که بود نحیف و الغر انقدر افسون!  کرد بغلش آروم و دخترش سمت رفت حسین آقا

 !شد نمی هم کیلو پنجاه شاید کرد نمی احساس رو وزنش

 صمیمی و گرم و زد دوستش پیشونی رو ای بوسه آروم کرد، رفتن قصد شیده نهار، از بعد

 شد خارج خونه از شیده همراه حسین آقا کرد خداحافظی

 کنم مین دریغ بربیاد دستم از کمکی هر!  حسین آقا بفرمایید-داشتم برات زحمتی یه خانم شیده- 

 ادوک براش حتی یادمه بله- اومد شیده لب رو لبخند تولد فردا میدونی شما- 55 ؟! افسونه سالگی

 مریخت برنامه من آخه! بیرون ببریش فردا میتونی اگه میخواستم!  دخترم باشی زنده-خریدم

 از شیده های چشم کنیم تزئین رو ویال داخل کرده اصرار هم داییت... بگیرم تولد واسش

 میتونه جشن یه نیست خوب اش روحیه روزها این افسون!عالیه این وای- زد برق خوشحالی

 عاواق- راحت خیالتون دنبالش میام صبح فردا... میدم همکاری قول بهتون من... بیاره سرحالش

 سمت رفت و کرد تنش رو آبیش حوله دارهارمیا تو مثل خوبی دوست دخترم خوشحالم! ممنونم

 مهمون آقا ببخشید-شد اتاق وارد عجله با خانم زری ، کشید دراز تخت رو که خوابشهمین تخت

 دومک بپرسه که این از قبل...نداشت رو کس هیچ بود،حوصله خسته خیلی کشید؛ پوفی!  دارید

 ارمیا سالم- شد پیدا اتاق تو آرشام کله و سر شده؛ مزاحمش روز موقع این احمقی

 دهش حبس نفس!  ببینی منو اومدم شده تنگ واسم دلت دونستم می داداش؟ چطوری!خوشگله

 همه چون ، نمیشه مزاحمش موقع این کس هیچ آرشام از غیر زد می حدس باید کرد آزاد رو اش

 خوبه ! شد پیدا ات کله و سر تو بازکه-!  رفت نمی رو از بشر این اما! آشنابودند سگیش اخالق با

 که بهم دبو چسبیده! گذاشتم قالش آنیاست؟ منظورت-:  خندید دل ته از و آرشامبلند نیاوردی دمتو

 پیچوندمش من اما!  ندیدم رو ارمیا روزه ده بیام باهات میخوام منم بال و اال

 قناری جای کنه می رنگ رو جوجه نشناختی، رو داشت هنوز-: داد ادامه ای مسخره لحن یه با بعد

 وبخ!  منم شناخته رو تو خوب که کسی تنها اتفاقا چرا-نداره کاری که آنیا زدن گول! فروشه می

 اینکه نه- کرد لوچ چشاشو بخوره؛ بر بهش که این بدون آرشام داری کثیفی ذات چه دونم می

 رو چی چی- بخوابم میخوام ام خسته خیلی!  دربیار بازی دلقک کم حاال-!خدایی مرد خودت

 رهایدخت از یکم! ببینمت اومدم شده تنگ واست دلم!  غربت دیار رفتی گذاشتی روز ده ؟ بخوابی

 هد از هنوز؟ نشدی آدم تو- داد تکون تاسف روی از سری ارمیا ؟ بودند ؟خوب بگو برام ایتالیایی
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 برادرم- گذاشت سرش زیر رو دستش... انداخت تخت رو خودشو آرشام!دختره تاش نه ات، کلمه

 یه کدوم هر!  نداره مفهومی برام لطیف جنس این بدون دنیا!  که نیستم روحی مریض تو مثل من

 نوع هر تا میشی رفیق یکیش با روز هر همینه خاطر به- زد صداداری پوزخند دارندارمیا طعمی

- دیگه طعم سراغ میرم زنه می دلمو هاشون طعم زود خیلی! خب آره- کنی؟ امتحان رو طعمی

 مدار شرف صد اما!  نمیرم دخترها سراغ چون باشم روحی مریض من نظرت به شاید چیه میدونی

 مهندس جناب اوه- کشید پوفی آرشام! داده قرار خودش تفریح وسیله رو اونا که تو مثل آدمی به

 چشم اب ارمیا ؟!نه یا شده خوب موهام رنگ ببینم بگو کن ول رو اینا اخالق؟ معلم شدی باز کیانفر

 ... انداخت دوستش نگاه شده ریز های

!  مرد یه تا بود زن شبیه بیشتر! صاف صاف صورت و نازک ابروهای ای، قهوه شده رنگ موهای

 :گفت و زد کجی لبخند

 ونیمید! روانی کشمت می-ارمیا سمت کرد حمله حرف این شنیدن با هستیآرشام خوشگلی زن- 

 رشامآ بینم نمی صورتت تو بودن مرد از اثری وقتی چیه من تقصیر-! حساسم جمله این به چقدر

 داد جواب حرص با

 و رنگ شلوارهای و کت و کلفتت ابروهای و ات مسخره ریش ته این با ؟ خوبه باشم تو مثل-

 ! باشی جنتلمن میخوایی مثال...  وارنگت

 نای!  نداری لیاقت-کنم استراحت میخوام که کن کم شرتو هم حاال! حسودا چشم بشه کور تا- 

  ؟ میری کجا بعدیت سفر ببینم بگو کن ول رو حرفا

 خواممی دفعه این- بود رفتن مسافرت تفریحش ترین مهم...زد لبخند سفر اسم شنیدن با ارمیا

 فقط ارمیا میومد، یادش که جایی تا کرد؛ نگاهش شده گرد های چشم با گردیآرشام ایران برم

- شمال- ؟ کجاست مقصدت حاال! داداش دادی سلیقه تغییر-!  رفت می کشور از خارج سفرهای

 ! داشتم کم رو یکی همین! من خدای اوه: کرد زمزمه لب زیر میاییمارمیا هم آنیا و من پس ایول

 شبانه؛ های کابوس!  نمیومد افسون چشمای به خواب اما داد؛ می نشون رو شب نصف دو ساعت

 امشب اما بود شده راحت آشفته های خواب این دست از شد می وقتی چند! بودند اومده سراغش

 براش روحی عذاب جز گذشته، سخت روزهای یادآوری! اومدند سراغش دوباره ها مدت از بعد

 روزی همون... گرفت جون چشمش جلو زندگیش روز ترین تلخ دوباره نداشت ای دیگه ی ثمره

 تصادف های صحنه تک تک...  سالمتیش و برادر و مادر داد دست از رو مهم چیز سه همزمان که
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 چهارنفره ی خانواده پیش سال یازده گرفت می بازی به رو روانش و روح و میومد چشمش جلو

 چهارده برادر یه بود بازیگوش و شیطون هاش سال و سن هم همه مثل افسون بودند، خوشبختی

 ستهنش پدرش ماشین تو! مسافرت برند گرفتند تصمیم روز یه... داشت افشین اسم به ساله

 هترمباالخر خوشگل تو از من!  زشتی تو چقدر:  گفت می و کرد می مسخرش دائم افشین بودند؛

 جیغ درد از افشین...  انداخت چنگ برادرش موهای تو عصبانیت با...  شد تموم افسون طاقت

 می نباید که ثانیه،اتفاقی از کسری تو اما کنه ساکتشون تا عقب برگشت پدرش...  کشید بلندی

 نفر سه مرگ باعث پدرش پرتی حواس... شدند داغدار خانواده تا چند زمان هم! ... داد رخ افتاد

 پاهاش همیشه برای هم افسون...  جلویی ماشین سرنشین و عزیزش برادر ، مهربونش مادر!  شد

 .. شد قفس داخل پرنده یه به تبدیل و داد دست از رو

 زنگ گوشش تو افشین های ناله هم هنوز گذشت؛ می حادثه اون از زیاد های سال اینکه وجود با

 محو خاطرش از ای لحظه شدشون داغون ماشین و میومد چشمش جلو مادرش خونی سر! زد می

 ور زندگیش کل شد مجبور حسین آقا...شکست رو پدرش کمر اومده پیش مصیبت...  شد نمی

 دبرنیوم دستش از کاری هیچ اش رفته دست از پسر و زن واسه اما بده رو فرد اون دیه تا بفروشه

 یگهد کنه قبول بود سخت کوچولو افسون برای... موند دلش به ابد تا داغشون فقط...  بده انجام تا

 وجود با که نداره برادری... بگه قصه واسش شبا و بکشه سرش رو نوازش دست نداره مادری

 براش افشین چطور رفت نمی یادش باشند هم غمخوار و مونس شون، همیشگی دعواهای

 زا شوک تو ها مدت تا حادثه؛ اون از بعد... بخوره تکون دلش تو آب نمیذاشت و کرد می بزرگتری

 ازش بیمارستان تو که روزی دیگه طرف از نداشت راحت خواب برادرش و مادر دادن دست

 حرف ، دید چشم به رو آرزوهاش مرگ بچگیش، عالم همون تو! نتونست اون و بره راه خواستند

 ولیپ پدرش اما میشه اولش مثل پاهاش باشند درمان دنبال اگه گفت که بود یادش هنوز دکترش

 سیک برای" شد تلخش سرنوشت قبول به مجبور افسون... کنه خرج افسون پاهای برای نداشت

 ساله یازده بچه برای درد همه این تحمل "داره رو مرگ حکم قفس چشیده، رو پرواز لذت که

 تظاهر با بود وقت خیلی... کرد پاک رو چشمش تو زده حلقه های اشک!  بود سخت زیادی

 ودب دریا عاشق که:  است کسی حکایت من، حکایت "خوشبختی به گذروندتظاهر می رو زندگیش

 ضجه اام کشید زجر که است کسی حکایت ؛ نداشت همسفر اما بود سفر دلباخته نداشت؛ قایق اما

 کسی را غمش اما خندید ؛ نداشت نفس هم اما کشید می نفس نکرد؛ ناله ولی داشت زخم نزد؛

 می خوب اما... بده آزار رو مهربونش پدر اش غصه و غم دادن بروز با خواست نمی " نفهمید

 حسین آقا پنهونی های اشک باری چند..  خوره می غصه زیاد هاش تنهایی تو هم پدرش دونست
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 الهس...بکشه عذاب این از بیشتر پدرش ذاشت نمی و برمیومد دستش از کاری کاش ؛ بود دیده رو

 همه وجود با اون و گذشت می عمرش از دیگه سال یه فردا ؛ کشید دل ته از آهی 55شد می

 خوبش های دوست خاطر به مهربونش، پدر خاطر به!  بود خدا گذار شکر بازهم زندگیش مشکالت

 حرف ریز یک آرشام وایستاد، قرمز چراغ بودپشت افسون آرامش منشا که مواج دریای خاطر به و

  میگه چی داره دونست نمی و نبود دوستش های حرف از کدوم هیچ متوجه اون اما زد می

 نشت سفیدی خواب لباس ؛ دریا کنار ویلچرنشین دخترک"بود دیشبش خواب درگیر فکرش تمام

 ... کرد می نقاشی داشت و بود

 عجیب...  کرد پرواز آسمون سمت به اون و اومد در دختر کتف تو بال تا دو زدن هم به چشم یه تو 

 تردید ارمیا های چشم برهتو همراهش تا خواست می ازش و بود دراز ارمیا سمت دستش اینکه تر

 یچ خواب این تعبیر دونست نمی "بود پریده خواب از بگیره تصمیمی اینکه از قبل زد می موج

 و کرف همه این از کرد؟ دراز ارمیا سمت رو دستش فرشته؟چرا یه بود؟ کی دختر اون!  باشه میتونه

 یم افتاده پا پیش خواب یه درگیر رو ذهنش نباید... زد موهاش به چنگی و شد کالفه الکی خیال

 گره و کراوتش سمت برد رو دستش بود؛ داده دست بهش که خفگی احساس از فرار برای! کرد

 ساعته دو! ؟ کجاست حواست هست معلوم ارمیا-شنید رو آرشام دلخور صدای کرد شل رو اش

 امآرش مزاحم، افکار این از فرار برای...  فرستاد بیرون صدا پر رو ؟نفسش کنم می لگد گل دارم

 درتما مورد در داشتم!  داداش ادبت قربون-میگی چی ببینم بنال اول از خب- بود گزینه بهترین

 چی حاال خب-! داره؟ تعجب!  دیگه آره-؟ من مامان-:  پرسید تعجب با ارمیا زدم می حرف

 دیوونه آخر زری این دست از من خدای- انداخته راه خاک و گرد اومده دیروز شنیدم-میگفتی

 هدیوون تو دست از اون! نکن اشتباه من برادر نخیر-بده گزارش تو به باید میشه هرچی! میشم

 !  نیستی آدم بس از میشه،

 ریگی می پاچشو بزنه حرف هم تو با بخواد اگه ، نداره زبون هم یه بزرگی اون به خونه تو خدا بنده

 خیلی-زد پوزخندی ارمیا کنه می خالی رو دلش های عقده میتونه تا بینه می که منو همین خاطر به! 

 رو حرف حاال خوبه؟ باشیم آهنی آدم تو مثل-زنید می فک زیاد اینه تشابهتون وجه! میایید بهم

  ؟ اتاقت زده آورده رو ات دخترخاله عکس چرا باز داشت؟ کارت چی مامانت نپیچون

! اشهب دقت آینه میخوام گفت می هیچی-: گفت پوزخند با و داد فشار رو فرمون عصبانیت با ارمیا

 یشمم اسیرش دوباره ببینم رو آشغال اون ابروی و چشم کرده فکر!  فیلمه همش میدونم که من اما

 یمزندگ از تف یه مثل رو شراره پیش سال شش همون نشناخته؛ منو هنوز! سمتش گردم برمی و
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 جبع مامانت-کشید صدایی پر پوف برمآرشام سمتش قدم یه حتی محاله دیگه و انداختم بیرون

 خانمی مونس باالخره...داره ایول بابا!  اش نتیجه بی های تالش از نشده خسته هنوز!  داره همتی

 کم!  مزن همون پسر منم-:  زد کجی لبخند ارمیا بیرون کشه می اش لونه از رو مار خداییش گفتند؛

 با میاگرفتنشار مخدر مواد خاطر به آره- زندان؟ افتاده شراره بابای داشتی خبر تو...  پیشش نمیارم

 تو ندونه هم هرکی! بکشه این از تر بیش باید عوضی اون! شد خنک دلم-:  خندید خوشحالی

 شنمی میشکنن وقتی ها ستاره" شکوندند دلمو چطور اونا و کشیدم عذابی چه من میدونی خوب

 هنباش غمت-: زد دوستش شونه رو آرشام "جواب بی سوال یه میشه میشکنه که دلی اما/ شهاب

 قبول رو موضوع این خب اما نیستم اعتقادی با آدم که میدونی!  داد رو جوابشون خدا که دیدی

 شب چراغ بخونه رو صبحش نماز تا شد بیدار حسین آقا!داره رو شکسته های دل هوای خدا دارم

 دخترش نشسته عرق به صورت و پریده رنگ دیدن با اما افسون سر باالی رفت و کرد روشن رو

 حالی بی و کرد باز رو رمقش بی های چشم ؟افسون بابا خوبی دخترم-داد تکونش کردآروم هول

  دیدم بد خواب نباشید نگران- ؟ نیست خوب حالت... دخترم شده چی-بابایی خوبم-داد جواب

 به رو خمارش های چشم عزیزم؟افسون دیدی کابوس باز- شد حسین آقا های چشم مهمون غم

 سراغت دوباره یهو شد چی!  بودی شده خوب که ؟تو چرا آخه-کرد بسته و باز تایید نشونه

 باعث که بودم من این... قاتلم من-کرد زمزمه آروم پدرش حرف به توجه بدون اومدندافسون

 صداش... کشید هم تو رو هاش اخم حسین میدمآقا پس تاوان دارم... شدم افشین و مامان مرگ

!  میدین پس رو هیچی تاوان تو!  نبود تو تقصیر بگم بهت باید بار چند- برد باالتر معمول حد از رو

 زیبای های چشم تو خداشبنم رضای به باشیم راضی باید... خورده رقم اینجوری سرنوشتت

 رو ترشدخ زیاد محبت با حسین آقا! دردسرم واستون فقط بابایی ببخشید منو-خورد حلقه افسون

 از بخواب بعدش بخون، نمازتو بگیر وضو بیا هم حاال... دخترم رحمتی تو-بوسید و کرد بغل

 یه امه کابوس بین دیشب من-دخترم بگو- بگم؟ چیز یه بابا-داری خواب به نیاز معلومه چشمات

 دیدم خواب- دیدی؟ چی-پرسید و داد باال رو پرپشتش ابروهای حسین آقا!  دیدم عجییب خواب

 لندب ویلچر از و درآوردم بال دوتا زدن بهم چشم یه تو کشم، می نقاشی دارم ام نشسته دریا کنار

 سمتش دستمو ؛ افتاد آتیش میون مرد یه به چشمم که آسمون سمت رفتم می داشتم... شدم

 دیدی صورتشم!  عجب-پریدم خواب از بعد... کرد می نگام ترید با داشت کنم، کمکش تا بردم

  داد تکون سری حسین داشتآقا کمک به نیاز یادمه فقط!  بود شکلی چه نیست یادم-؟
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 خوندن از دبع افسون بگیر وضو کنم کمک دخترم بیا... خیره که انشاهلل نکن فکر بهش!  بگم چی-

 دش پیدا شیده کله و سر صبح ده شدساعت خواب تسلیم و آورد دست به عجیبی آرامش ؛ نماز

 خوب شب شیده وای-: گفت آلودی خواب صدای با میخوابیافسون چقدر!  خانم تنبل پاشو-

 با نافسو!  گردش بریم میخواییم پاشو ؟! بخوابم رو چی چی-بخوابم دیگه یک بذار... نخوابیدم

!  نرفتم جایی چندماهه من میدونی که تو ؟ گردش-کرد باز کامل رو چشماش شیده حرف شنیدن

 ات روحیه تا بیرون ببرمت خواسته ازم بابات همین خاطر به دونم می بله-برم ندارم هم عالقه

 قدرچ گفتم برات قبال... هادی عمو باغ بریم میخواییم!  برمت نمی شلوغ جای نترس اما شه عوض

 اباموب ماشین!  نیار بهونه پاشو- شه بلند افسون کرد کمک شیده! دوره خیلی که اون-! قشنگه

 آب و بیرون بره نمیومد بدش ، برند شلوغی جای نیست قرار دونست می که خانمحاال تنبل آوردم

 ودب مجبور جاهایی یه اما پوشید رو هاش لباس خودش تونست می که جایی تا! کنه عوض وهوایی

 لک که انداخت جوری رو سفیدش شال و کرد تن رو ایش قهوه شلوار و بگیرهمانتو کمک شیده از

 بهوتم افسون باغ، رسیدند ماشینشوقتی سمت برد رو افسون ویلچر شیده بپوشونه رو موهاش

 های گل... قشنگه چقدر اینجا- اومده شیده همراه بود خوشحال ، شد اونجا العاده خارق زیبایی

 از ای تیکه اینجا نظرم به-داد جواب احساس با محشرهشیده... خوشرنگ های میوه...  رنگارنگ

 بگه؛ یزیچ شیده اینکه از شدیقبل احساساتی!  داده تغییر هم رو تو من با نشینی هم میگم-بهشته

 ! نعمته شما با همنشینی-شنیدند سرشون پشت از صدایی

 یباییز لبخند طاها!  تنهاییم اینجا کردم می فکر عمو پسر سالم-نمیشه ما قسمت متاسفانه اما 

 ! ... اومدم االن همین من ؟ خوبی جان شیده سالم-زد

 نگاه نفس به اعتماد با افسون!  کنیم زیارتتون ندادی افتخار ماهه ؟چند خانم افسون چطوری شما

 شما بینم نمی دلیلی ولی ببخشید!... خوبم ممنون سالم- داد جواب متانت با و انداخت طاها

 ! کنید زیارت رو بنده بخوایید

!  میومد خوشش مغرور حال عین در مهربون دختر این از چقدر دونست می خدا... زد لبخندی طاها

 سمت کرد رو! برد می لذت داره باالیی نفس به اعتماد جسمانی نقص وجود با دید می اینکه از

 سوناف تکلیف... بفروشه ویالشو قراره و داره مالی نیاز داییت شنیدم! عمو دختر راستی-شیده

 ویال فروش درمورد کس هیچ... شد شوکه حرف این شنیدن با افسون ؟ میشه چی پدرش و خانم

 ودشخ آرامش کرد سعی شیده بشند پناه بی قراره باز شد نمی باورش!  بود نگفته چیزی اون به

 رو خبر این افسون مهمی این به روز تو نداشت دوست بود، عصبانی طاها دست از!  کنه حفظ رو
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 جایی اینا افسون نیست قرار-داد جواب افسون منتظر نگاه به و کشید عمیقی بشنوهنفس

 ور افسون و حسین آقا جدید خونه صاحب گذاشته شرط اما داره مالی نیاز داییم درسته!...برند

 های حرف درگیر ذهنش رفتندافسون می ویال سمت و بودند نشسته ماشین تو! داره نگه جا همون

 رفح از بعد اما بشند پناه بی باز قراره کرد فکر و شد شوکه ویال فروش خبر شنیدن بوداز طاها

 می کارو این پدرش و اون خاطر به طاها دارهمیدونست رو ویال خرید قصد گفت طاها شیده، هاش

 خوبیه، پسر هم چون شدم می طاها عاشق شاید بودم سالم اگه "کرد فکر خودش با کنهافسون

 و عشق! کنم فکر بهش ندارم حق حاال اما داره هوامو هم همیشه پزشکه، و ست کرده تحصیل

  "ناقص من نه باشند کامل همسر یه تونند می که اوناییه برای عاشقی

 یهبق مثل داشت دوست اونم کرد پاک انگشت نوک با رو چشمش گوشه اشک قطره و کشید آهی

 دلش به چیزها این حسرت فقط حاال اما... بشه مادر و کنه تجربه رو بودن زن بچشه؛ رو عشق مزه

 خاطرتو خیلی طاها معلومه-:  گفت شیطنت با شیده جانم؟- کرد شیده افسوننگاه میگم-بود مونده

 بده نشون بهش خوش روی و بیا راه من بدبخت عموی پسر دل با یکم بابا! میخواد

 زنی؟ می رو حرف این دیگه چرا میبینی منو وضعیت که تو- داد جواب دلخوری با افسون

 حس میدونم جاشه سر عقلم من اما! کنه می عاشقی ادعای و داده دست از عقلشو تو عموی پسر 

 حق من ؟ باشه داشته فلج عروس میشه راضی عموت زن داددرضمن ادامه بغض با! زودگذره طاها

 می پیش وقت چند طاها اما فهمم می رو حالت جان افسون-بفهم اینو ندارم ازدواج و شدن عاشق

 یم ناراحتی و خشم از افسون کنهصدای کمکت بذار بده فرصت بهش!  درمانه قابل پاهات گفت

 کرد رکپا رو ماشین بمیرمشیده خودم درد به بذارید کنید ولم!  نمیخوام رو کسی ترحم من- لرزید

 وت نمیزنم حرف باهات طاها درمورد دیگه ببخشید عزیزم- کرد بغلش و افسون سمت برگشت...

 یها حرف تا داشت صبور سنگ به نیاز بود وقت خیلی... شد بلند افسون هق باشهق آروم فقط

 و کنم تحمل رو سرد ویلچر این باید عمرم آخر تا! ...  ندارم رو هیچی حق من شیده-بزنه رو دلش

 نمی تو ! میخوره رقم چطور سرنوشتم نباشه پیشم بابا اگه کنم می فکر خودم با گاهی... نزنم دم

 ارتجس بی باشم راحت خواهم می میمونه مرگ مثل تلخه چقدر بودن دیگران محتاج بفهمی تونی

 شرکت وارد آرشام همراه... ناخوشی بگویم و ببندم را چشمانم خبرها؟ چه جواب در خجالت بی و

 همیشه Brioni مثل... بود تنش مشکی سفید کروات و سفید بلوز ، مارک با مشکی شوار و کت شد،

 سورآسان وارد! ؟ شمال بریم کی میگم ارمی- داد فشار رو آسانسور دکمه گیرآرشام نفس و شیک

  کرد آرشام نگاه اخم شدبا پخش زیبایی کالم بی موزیک... شدند
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 آرشی بگو من به هم تو!  پسر نگیر سخت- میاد بدم ارمی نگو من به گفتم صدبار! ارمی و کوفت-

 تربیش کن نگاش!  کن جمع خودتو- رفت بهش ای غره چشم خندیدارمیا بلند و گفت اینو آرشام

 و کت ارک محیط تو نگفتم بهت صدبار من مگه!  هایی دلقک شبیه باشی ها مهندس شبیه اینکه از

 گولکجن این از من!  دادی گیر باز پسر اوف-فرستاد بیرون پرصدا رو نفسش آرشام بپوش شلوار

 مالش بریم کی بده سوالمو جواب اینا ول!  کنم خفه شلوار و کت تو خودمو چیه! میاد بدم ها بازی

 رفتم!  شو خفه حاال-داد جواب بیرون رفت می آسانسور از که حالی در! ؟ دریا واسه زده لک دلم

 شدند می بلند رئیس احترام به همه!خندید ذوق با آرشام میگم بهت کنم، می نگاه رو تقویمم اتاق

 کرد باز رو اتاقش بدهدر تکون هم رو سرش داد نمی زحمت خودش به ارمیا اما دادند می سالم و

 منشی احمدی خانم قبل هفته دو... کرد آرشام نثار فحش تا چند دلش تو منشی دیدن با...

 ارمیا سالم-کنه پیدا براش خوب منشی یه خواست آرشام از هم اون بود، داده استعفا سابقش

 اینجا رو دختر این وجود میتونست چطور!  کرد نگاه آنیا آرایش در غرق صورت بخیربه رسیدن

 درچق میدونی-شد آویزون گردنش از و رسوند ارمیا به را خودش بلند های قدم با آنیا!  کنه تحمل

 و اش سینه رو گذاشت رو سرش و زد حلقه ارمیا کمر تو هاشو یوددست شده تنگ برات دلم

 دلم خب! بدی خیلی- ؟ چیه اداها این آنیا بسه- زد پسش خشونت با ارمیا کرد گریه به شروع

 فقط من!  بشه تنگ واسم بخواد دلت بینم نمی دلیلی- گفت بلندی صدای با ارمیا!  شده تنگ برات

 یاآن ؟ اینجا بیایی گفته کی درضمن! کنی؟ می رفتارو این دوستاش همه با تو برادرتم دوست

 داد جواب مظلومی لحن با... پایین انداخت رو سرش... بود ترسیده

 اگه! وت با کرد غلط آرشام-! بیام میخوام من گفتم بهش منم گردید می منشی دنبال گفت آرشام-

 اناقش سمت رفت و گفت اینو! دیدی خودت چشم از دیدی چی هر باشی اینجا دیگه دقیقه دو تا

 گوش رو کار این نکن گفتم بهت بار چند من خواهر- کنه مهار رو اش خنده کرد سعی آرشام

 تبرداش عصبانیت با رو کیفش آنیا! نمیشه خر تو خرکی های عشوه با ارمیا! جان بابا!نکردی

 لمعمو طبق و کشید پوفی آرشام! شو خفه یکی تو-زد آرشام به محکمی تنه... در سمت رفت...

 !کنید نمی پیدا من از تر کوتاه دیوار دوتا شما! داری چیکار بیچاره من به- کرد لوچ رو چشاش

 رقرا تا چند هفته این....  انداخت نگاه میزش رو تقویم به و نشست دارش چرخ صندلی رو ارمیا

 شهرهای از یکی تو ویال یه رفتنش از قبل داشت دوست! بود خالی اش هفته آخر اما داشت کاری

 یدهش-برد ویال سمت رو ویلچر شیده گرفت رو وکیلش شماره برداشت رو تلفنش بخره شمالی

 مونهب- نالید حوصله بی افسون بدم نشون بهت چیزی یه میخوام-ویال؟ سمت میریم داریم چرا

 غر دختر ا-خونمون ببر منو لطفا میشه نگرانم حسین بابا ضمن در!  ام خسته خیلی من! بعد برای
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 نخیر- ختاندا باال ابرویی لجبازی با شیده ؟ ببینم فردا نمیشه حاال-ببینی باید مهمه!  دیگه نزن

 بردی زور به منو که صبح از این! ها میشه چیزیت یه امروز!  تو دست از اوووف-!  امروز همین

 دمکر ایجاد تنوع واست بده! دختر میزنی حرف قدر چه- داد جواب خنده با حاالشیده از اینم بیرون

 معج های آدم و دیوار رو های تزیین به افتاد چشمش افسون داخل رفتند که ویالهمین در رسیدند

  سالن تو شده

 دخترهای و پسر شیده، عموهای و دایی شیده، ،خانواده پدرش... چرخوند رو نگاهش تعجب با

 های چشم تو اشک خوندند رو مبارک تولدت آهنگ و زدن دست به کردند شروع فامیلشونهمه

 دش خم... جلو اومد حسین بودندآقا گرفته تولد جشن براش شد نمی باورش... زد حلقه افسون

 یختر کالمش تو رو محبتش و عشق همه عزیزمافسون مبارک تولدت-بوسید رو دخترش پیشونی

 از باید... عزیزم نکردم کاری- بابا دارم دوست خیلی...انداختی زحمت تو رو خودت چرا بابایی-

 به پس !باز حقه ای-کرد شیده نگاه افسون افتادند زحمت تو حسابی که کنی تشکر بقیه و شیده

 ککی سمت برد رو افسون ویلچر و خندید خوشحالی با بیرونشیده بردی زور به منو همین خاطر

 مشکی سفید شال یه... کرد باز رو پدرش کادوی اول افسون... رسید ها کادو کردن باز وقت تولد

-شنگهق خیلی بابایی مرسی-کنه خرج براش تا نداشته این از بیشتر پدرش دونست می...خوشگل

 الش خرید فکر تو روزها این من اتفاقا!  کمه کجاش! نزنید رو حرف این-کمه اگه دخترم ببخشید

 اآق... بودند خریده براش مانتو یه شیده مادر و پدر... بود مشکی چرم کیف یه شیده بودمهدیه

 هدیه قیمت گرون زنونه مچی ساعت یه هم شیده عمو زن و عمو...  یکاد ون پالک یه صالحی

 ایو-گفت هیجان با شیده کرد تعجب بزرگیش دیدن از افسون... طاها کادو به رسید نوبت دادند

 با اه بچه انداخت باال ای شونه و خندید شیطنت با بزرگهطاها انقدر که هست چی توش عمو پسر

 خنده با شیده مامان "شود پسندیده بلکه شود دیده شود باز " خوندن به کردند شروع هیجان

 اهازدط هایی حدس یه میشه البته! چیه داخلش بفهمند مشتاقند همه جان افسون کن باز-گفت

  کنم کمکت بده اجازه- گفت نرمی به جلو رفت

 جاک از طاها وای-زد جیغ شیده شد شوکه حسابی گیتار دیدن با افسون کردند بازش هم کمک به

 یهاحساسات خیلی خانم افسون آخه زدم حدس!  نمیدونستم-! گیتاره عاشق افسون میدونستی

 زبونی چه با دونم نمی واقعا-گفت خجالت با افسون میاد خوشش چیزها جور این از حتما گفتم

 رو عاشقش نگاه طاها! نمیارم در سر ازش هیچی من هست مشکلی یه اما!  کنم تشکر ازتون

- داد جواب حسین آقا میدم یادتون خودم بدند اجازه حسین آقا اگه-افسون های چشم تو دوخت
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 مهه توجه و زد هم به رو هاش دست صالحی نیستآقای مشکلی من نظر از!  پسرم نکنه درد دستت

 قصد من شنیدید حتما!  بدم بهتون خبری یه من وقتشه حاال خب-کرد جلب خودش سمت رو

 مخیال من و نیست غریبه اش صاحبخونه خداروشکر رفت فروش به امروز!  داشتم رو ویال فروش

 حیصال آقای آشنا؟ خریدار این کیه حاال- پرسید شیده پدر شده راحت دخترش و حسین بابت از

 یرغ به همه رفت طاها سمت ها نگاه!  بده یاد زدن گیتار جان افسون به قراره که همونی- زد لبخند

 بود حاضر... زد لبخندی و کرد افسون نگاه طاها کردند تعجب خبر این شنیدن از ومادرش پدر از

 ادد جواب بکنه آرشام نگاه اینکه بدون ؟ میخوری چای ارمیا-بده انجام هرکاری دختر این خاطر به

 از رپ لحن با...گرفت قرار صندلی دو بین... جلو کشید رو خودش کنمآنیا نمی حال چایی با نه-

 نای پرسیدن از آنیا منظور میدونست ارمیا کنی؟ می حال چی با پس عزیزم- پرسید ای عشوه

 داد جواب خونسردی با... چیه سوال

 میشه مگه آخه!  یخه از قلبت واقعا تو...اوووف-!.. کنم نمی حال هم جماعت دختر با باش مطمئن-

 نز و مرد تو اما!  میره می نباشه یکی با هرشب ما آرشام این! دخترها طرف نری بعد باشی پسر

 با روز هر بخوام که نیستم ز*ر*ه تو داداش مثل من-نشست لبش رو پوزخندی نداره فرقی برات

 تجربه عمرم همه واسه همون! گردوندند بر بهم شکسته دادم دل بار یه قبال!  بپرم یکی

 یهای خنده تمام خاطر به بخشمت نمی" نشاندی، صورتم بر که هایی غم تمام خاطر نمی،به!شد

 ردی،ک پر پر برایم که احساسی خاطر با،به که زخمی خاطر به بخشمت نمی گرفتی صورتم از که

 اشنگ اخم با آرشام " نشاندی ابد تا وجودم بر خیانت شکستی برایم که دلی خاطر بخشمتبه

- کرد کج رو لبش گوشه!بده نسبت نوا بی من به خواست دلت لقبی هر نکنی تعارف وقت یه-کرد

 تخیان اینکه-جلوتر برد رو سرش دوتا اون بحث به توجه بدون ؟آنیا خان آرشام میگم دروغ مگه

 که خترایید نه تو نه آنیا ببین-نیستند هم مثل که همه! نشی عاشق عمر آخر تا نمیشه دلیل دیدی

 نمک پیدا رو ام گمشده نیمه روز یه اگه!  میخوام من که نیستید اونی کدوم هیچ ریختند اطرافم

 سپ پسر این طرف از همیشه درسته!  خورد یکه ارمیا حرف این از سمتشآنیا میرم باش مطمئن

 چی اون مگه!  نیستی من آل ایده تو بگه راست و رک انقدر ارمیا نداشت انتظار اما بود شده زده

 رممتنف کرد پلی رو اش عالقه مورد آهنگ ارمیا...  نشد بدل و رد بینشون حرفی دیگه! داشت؟ کم

 و قعش این منو قشنگه احساس حیف سپیده دم تا واست ریختم که اشکایی حیف محبوبم ازت

 زتا خیانتمتنفرم واژه حیف...روز اون اعتماد حیف امانت دستت دادم روزی یک که قلبم حیف امیده

  محبوبم
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 غلط زدم خط اسمتو مداد با خوبم من بشی خوشبخت که تو باش خوش جدیدت عشق با برو

 بندخو و خالی روزها تو بی ندیدم ازت خیری چون برو بریدم ازت دیگه که برو محبوبم ازت متنفرم

 ارمی وبگ دیگه بار یه فقط آرشام! ارمی و کوفت- ؟ ارمی-محبوبم ازت متنفرم محبوبم ازت متنفرم

 یه! ای ندیده دریا تو چقدر-شدم خسته!  دریا میرسیم کی پس! نشو خشن بابا اوه--میکشمت

! هدخترت دوست هم دریا نکنه میکنم فک گاهی! شمال بریم شمال بریم کردی کچلم است هفته

 داد ونتک تاسف به سری ارمیا بودند دختر عالم کل اصال! بود دختر اونم کاش- شد باز آرشام نیش

 د؟ش کور خواهرت نطق یهو شد چی راستی!نمیکنی رحم هم خدا طبیعت به که کنم سرت تو خاک-

 فقط خوبم-؟! غرقه هات کشتی دختر؟ خوبی- انداخت آنیا مغموم صورت نگاه برگشت آرشام

 رهآ-:  گفت لب زیر آنیا! بودی انرژی بمب صبح از که تو- شد چپ آرشام های ندارمچشم حوصله

 امکاره همه ام فهمیده حاال اما کنه عوض رو ارمیا نظر بتونه سفر این شاید داشتم امید موقع اون

 رقم افسون واسه خوبی روزهای مدت این تو... گذشت می طاها اومدن از هفته یه! فایدس بی

 یاد گیتارزدن بهش طاها و نشستند می دریا کنار دوتایی غروب های نزدیک روز هر... بود خورده

 ...  داد می

 عجیبی آرامش و کرده فرق آسمون تا زمین دخترش روحیه دید می چون بود خوشحال حسین آقا

 ایمان پسر این خوبی و پاکی به!  بود راحت خیالش هم طاها بابت از...میزنه موج صورتش تو

 سه ها عقربه... انداخت ساعت نگاه کنه نمی تهدید رو افسونش خطری هیچ دونست می و داشت

 ویلچر وقتش گذروندن برای!  بود مونده ساعتی دو طاها اومدن تا دادند می نشون رو ظهر از بعد

 نارک رو نقاشی و رفت نمی قلم به دستش دیگه زد می گیتار وقتی از...  داد حرکت دریا سمت رو

 موسیقی میکرد حس خوب رو این اما!  دونست نمی کارش این دلیل هم خودش!  بود گذاشته

 ور دریا زیبایی و عظمت داشت! نبوده تاثیر بی هم طاها حضور و کرده پر رو روحیش خال بیشتر

 و عقب سمت چرخید آروم! داشت برش ترس نفر چند صدای شنیدن با که کرد می تماشا

 که پسری! بودند؟ کی دیگه اینا!  کرد نگاهشون تعجب با!  افتاد دختر یه و پسر دوتا به چشمش

 این !گذاشت قلبش رو دستشو ترس از دوویدافسون اون سمت جیغ با بود تنش آبی جین شلوار

 ودب داده آدرس وکیلش که ویالیی جلوی رو ماشین ارمیا! طاها نه بود خونه حسین آقا نه روز موقع

 هم اآنی و ویالارمیا باز نیمه در سمت دووید و شد پیاده ماشین از معطلی بدون آرشام...  کرد پارک

!  ینجاا چیزیه عجب! پسر وای-کشید بلندی سوت دریا و حیاط دیدن با آرشام رفتند سرش پشت

 یناراحت همه و شد زده ذوق ویال خوشگلی دیدن با هم آنیا...  کرد آرشام اداهای نگاه لبخند با ارمیا

 ها بچه بسه- شد بلند ارمیا اعتراض صدای که کردند داد و جیغ انقدر دوتا اون رفت یادش هاش
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 دریا سمت دووید ذوق با ارمیا های حرف به توجه بدون آرشام آوردید سر مگه!  خبرتونه چه

 شخشک رو به رو صحنه دیدن با و کرد باز چشماشو لحظه یه زدتو می جیغ و بود بسته چشاشو...

 هم آنیا و ارمیا کم کم...  کرد می نگااهش ترس با و بود نشسته ویلچر رو خوشگل دختر زدیه

 شها اخم!  شد مسلط خودش به افسون اینکه تا بود برده ماتشون همه انگار! شدند دختر متوجه

 : گفت بلرزه صداش که این بدون و کشید هم تو رو

 با ؟ بود کی دختر این!  جلو رفت قدم یه عصبانیت با ارمیا ؟! داخل بیایید داده اجازه شما به کی-

 چه اینجا خودت تو-لرزید می عصبانیت از ا صداش ؟! اون ویالی حیاط تو بود اومده ای اجازه چه

 اردو دیگران اجازه بدون که کنه می اونی رو غلط- شد بیشتر افسون های اخم گره ؟ کنه می غلطی

 چهی امروز تا! لرزید ارمیا وجود کل لحظه یه!  محترم اصطالح به آقای میشه خصوصیشون حریم

 و خم جلوش همه میومد یادش وقتی از!  بزنه حرف اینطور باهاش بود نداده جرات خودش به کس

 شذهن معادالت همه جسارتش با دختر این ولی!  گفتند نمی بهش آقا از تر کم و شدند می راست

 دختر این سر بالیی ترسید شنید رو ارمیا عصبی های نفس صدای وقتی بودآرشام ریخته بهم رو

!  هشد تفاهمی سو حتما-کرد مداخله زود... نداره اعصابش رو تسلطی دوستش دونست می! بیاره

 ور آرشام آروم لحن وقتی افسون شدید داخل چطور شما بپرسم میشه خریدیم رو اینجا ما خانم

 هم جااین صاحبخونه کنم می زندگی اینجا ساله ده من آقا ببینید داد جواب نرمی به هم خودش دید

 تنقش ویال این تو شما بعد اوه-آورد لبش رو ای مسخره پوزخندی آنیا! سرکاره االنم آشنامونه

 از تزبون-!  باشه داشته شما به ربطی من نقش نکنم فکر-: داد جواب جانب به حق افسون ؟! چیه

 داد اارمی بده رو مغرور آبی چشم دختر این جواب افسون اینکه از بدبختقبل علیل!  بلندتره قدت

 رو اش اشاره انگشت..  رسوند افسون ویلچر جلوی رو خودش بلند قدم یه با آنیابعد شو خفه-زد

 مامت!  بری اینجا از خودت نیومده باال سگم روی اون تا بهتره کوچولو خانم ببین-سمتش گرفت

 هر میتونه روش روبه مغرور مرد این داد می هشدار بهش که ترسی... ترس از بود پر افسون وجود

 زد می موج توش عصبانیت و خشم...  انداخت ارمیا وحشی های چشم نگاه! بیاره سرش بالیی

 با و مهربون برش و دور های آدم بیشتر ، نداشت برخورد کسی همچین با امروز به تا افسون...

 بودند محبت

 چشماش... کنه می پاره رو آدمی هر دل بند مرد این غضبناک صورت تماشای کرد فکر خودش با

 کمک به زمانی هر از بیشتر زد صدا رو خدا اسم دلش تو و کشید عمیقی نفس...  بست رو

 ودترز!  توام با کری- گفت قبل از تر بلند دید رو افسون سکوت ارمیا وقتی! داشت نیاز معبودش
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...  ودب کننده ویران ریشتری هشت زلزله مثل بیرونصداش من خونه از گمشو ، کن جمع رو بساطت

 دص در صد داشت یقین که حاال خصوصا ببازه رو خودش شرایطی هیچ تحت نبود آدمی افسون اما

 شمرده شمرده... کشید شجاعت و نترسی نقاب صورتش رو... کرد باز رو چشماش! اونه با حق

 یکی تا داره صاحب خونه این!  نمیره شما گوش تو حرف انگار محترم آقای ببین- داد جواب

 یرغ میدونم خوب اینو اما افتاده اتفاقی چه دونم نمی من! گرده برمی سرکار از هم دیگه دوساعت

 قول هب یا بیرون برید زودتر و نگردید شر دنبال بهتره پس! باشه ای دیگه کس مال اینجا ممکنه

 توق هیچ اون.... رسید اوجش نقطه به ارمیا خشم حرف، این شنیدن با!  بیرون گمشید خودتون

 وضعیت این با دختر این حاال!بیاره حرف حرفش رو و کنه علم قد مقابلش کسی نداشت تحمل

 تونستنمی عنوان هیچ به!کرد می توهین بهش داشت بلکه ترسید نمی ارمیا از تنها نه جسمانیش

 وقتی که همونی... سوزه خانمان خشمش که ارمیایی همون شد باز!  کنه تحمل رو گستاخی این

 دلش تو آنیا نترسه هم عاقبتش از و بزنه حماقتی هر به دست ممکنه بگیره رو چشماش جلو خون

 می خوب هم خودش البته بده دراز زبون دختره این به حسابی درس یه ارمیا تا کرد می دعا

 آرشام!  بود شده حسودیش افسون جسارت و زیبایی به! حسادته رو از دعاهاش این دونست

 نخواهد خوبی ثمره دعوا و نزدیکی این دونست می...  نگرانی از بود پر خواهرسنگدلش برخالف

 با قح نکنه!  ؟ بود باز ویال در چرا" کرد فکر خودش با! بیافته بدی اتفاق لحظه هر ممکنه و داشت

 فتر عجله با و کنار گذاشت رو تعلل!  "بکشه باریک جاهای به کار بذارم نباید باشه؟ دختر این

 مرد و زن ، بزرگ و کوچک ارمیا خشم افتاد افتاد، می نباید که اتفاقی...  بود شده دیر سمتشوناما

 زدن هم به چشم یه تو! میسوزوند خودش آتیش تو رو همه رسید می اوج به وقتی شناخت نمی

 زمین رو افتاد هم بعد... شد پرت افسون و چرخید هوا رو ویلچر

 خودش ضعف از دیگه طرف از... کرد می درد بدنش... گفت بلندی آخ و بست رو چشماش درد با

 کونت خواست می...  بود عصبانی حسابی کنه دفاع خودش از نتونست اینکه از!بود گرفته لجش

 دلش تو! نشه بلند دادش صدای تا گرفت گاز رو هاش لب... پیچید بدنش تو بدی درد اما بخوره

 متس رفت عجله با و کرد ارمیا نگاه خشم با آرشام! !باشه سنگدل میتونه چقدر آدم یه خدایا:گفت

 چطور ارمیا! شد ریش دلش افسون پریده رنگ صورت دیدن با!  لعنتی کردی کار چی- افسون

!  ردک می ارمیا نثار بود بلد فحش هرچی دلش تو...  بکنه رو اینکار معصوم دختر این با اومد دلش

 درد با افسون ؟ خوبه حالتون خانم-نداشت وجود مروت و رحم ذره یه دوستش وجود تو نظرش به

 از پر صدای با!  نشه سرازیر هاش اشک تا کرد می مقاومت داشت خیلی... انداخت آرشام نگاه

 در ور بگیرمگوشیش تماس اورژانس با بذار باش آروم باشه-دارم درد!  نمیدونم-داد جواب بغضی
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 سرجاش ساکت آنیا گرفت تماس اورژانس با بعد. .. کرد حفظ داشت که رو آدرسی... آورد

 میابشهار دردسر واسشون ترسید می اما نبود ناراحت اتفاق این از...زد نمی حرفی و بود وایستاده

 از و داد می خودش به رو حق هم هنوز! میزد زمین رو کفشش نوک با و کرد می نگاهشون اخمو هم

 این هب مجبور رو اون و کشیده گند به رو خوبشون روز اینکه خاطر به بود عصبانی دختر این دست

 جای به ؟! آدم میگن هم شما به-داد تکون دوتا اون برای تاسف رو از سری آرشام!!بود کرده کار

 اگه!  همن تقصیر همش ببخش-گفت شرمندگی با افسون سمت کرد رو!سنگه سینتون تو قلب

 توچی؟ اسم آرشامه اسمم: پرسید آروم بعد...  افتاد نمی اتفاقات این کردم نمی شمال س*و*ه

 های آدم به شباهت بی آرشام...  زد جونی نیمه لبخند و کرد باز سختی به چشماشو افسون

  افسون-:  زد لب داشت اش سینه تو مهربونی قلب نبود، دوروبرش

 های چشم تو دوخت رو مهربونش های چشم آرشام... افسون:  کرد زمزمه بار چند ناخودآگاه ارمیا

 اسم چه- شه کمتراذیت تا کنه گرم رو دختر این سر برسه اورژانس تا میخواست... افسون

 بخواه جون شما خانم بله- ؟ بکنم خواهشی یه میشه... ممنون-! هست برازندت!  داری قشنگی

-ردک تر زبون با رو هاش لب و زد کمرنگی لبخند هم افسون... خنده زیر زد و گفت بدهاینو که کیه

 کمی که افسون آبی شال سمت رفت و گفت بلندی چشم آرشام! سرم؟ رو بندازید شالمو میشه

 که حاال... داشت نمی بر افسون رو از اشو خیره های چشم ای لحظه بودارمیا افتاده تر اونطرف

 با جسور و نترس! ...میومد جالب نظرش تو خیلی دختر این بود، کرده کش فرو خشمش یکم

 های گل روش که بود تنش ای سرمه بلند پیراهن یه!  اطرافش دخترهای از متفاوت حجابی

!!! میداد خودش به رو حق هم هنوز ارمیا البته....بود پوشونده رو بدنش تمام و داشت صورتی

 خانم بله- بپوشونید موهامو کل میشه اگه ممنون-سرش رو انداخت رو افسون شال نرمی به آرشام

 همراه درآرشام سمت رفت عجله با و شد بلند آرشام!  اومد آمبوالنس آژیر صدای!  میشه اطاعت

- داد جواب سختی به افسون خوب؟ دختر خوبی- کنارش نشست.شد آمبوالنس سوار افسون

 صیرتق واقع در! نیست زحمتی! باش آروم-نبودم زحمتتون به راضی نمیومدید شما کاش!  ممنون

 و داد تکون سری نیستآرشام شما تقصیر نکنید ناراحت خودتون-! اومد سرت بال این که شد من

- ؟ خانم افسون-!  بود سخت براش اما بگه چیزی میخواست...  کشید موهاش تو دستی کالفه

  بله؟

 چشماشو آروم بعد و کرد نگاهش تعجب با یکم افسون کن ولش هیچی... اوم.... راستش خب-

 چی نهببی تا دنبالشون بره گرفت تصمیم ارمیا اونا، رفتن از بودبعد بریده رو امونش درد... بست
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 تالش ربا چند! نرفت قفل داخل کلید اما کنه قفل تا آورد بیرون رو کلیدش بست رو در!  میاد پیش

 اون با حق یعنی! نه من خدای- زد در رو محکمی مشت فایدست بی تالشش دید وقتی اما کرد

 زد ویال در به دیگه لگد پاش با شکست رو کوچه وحشتناک سکوت که بود آنیا صدای بوداین دختر

 خانوادش و دختر اون حاال بود کرده رفتار ابلهانه خیلی!  بود عصبانی شدت به خودش دست از! 

 ای دورگه صدای با بود انداخته ای مخمصه بد تو رو خودش...  کنند شکایت ازش تونستند می

 تعصبانی با!  بود باز نیمه در- داد جواب آروم... کرد فکر یکم آنیا داخل؟ رفتید چطور ما- پرسید

 حاال- رفت دنبالش نگران های چشم و افتاده صورت با هم آنیا ، مشکیش بنز سمت برداشت قدم

 با... دز صورتش رو میلیونیشو چند دودی کنندعینک می شکایت ازمون حتما اونا ؟ ارمیا میشه چی

 مالی وضع بود معلوم هم دختر اون!  مشکالته همه حالل پول نترس- داد جواب محکمی صدای

 اارمی میشهاما بسته دهنشون اسکناس تا چند دیدن با راحت خیلی آدما جور این ندارند خوبی

 یدنند خودبینی، نیست خود دیدن بینی، خود! نمیده جواب همه مورد در فرمولش این نمیدونست

 تسم برد سرشو... شد تموم آرشام صبر باالخره رسیدند که بیمارستان نزدیک است دیگران

 باز وچشماش سختی به بگمافسون بهت باید چیزی یه-زد لب طاقت بی... افسون بسته های چشم

 با حق راستش-دوخت آرشام های چشم تو رو منتظرش های چشم... گرفت گاز لبشو درد از... کرد

 با حق و شده اشتباه فهمیدند باالخره پس!  زد بودیدپوزخندی اومده اشتباه رو ویال ما!  بود شما

  اونه

 وقتی-گفت شرمندگی با و کشید اش کرده رنگ موهای تو دستی کالفه آرشام فهمیدید؟ کجا از- 

 میدمفه اونجا-داد ادامه و گرفت نفسی!  وایستاده کناری خونه پیش دیدم آمبوالنس دنبال رفتم

 دیدر همه با میرمافسون کجا نکردم توجه بودم زده ذوق انقدر منه تقصیر همش!  کردیم اشتباه

 یم کاری خراب و میشم زده ذوق گاهی منم نداره اشکال- کرد شیرینی ی خنده کرد می تحمل که

 آدم دنیای چقدر... اومد بدش خودشون از دختر این خوبی و مهربونی همه این دیدن از کنمآرشام

 !  متفاوته هم با ها

 بود طشرای این تو آنیا اگه بست نقش لبش رو پوزخندی باهم، آنیا و افسون مقایسه با لحظه یه

 شدن زده ذوق از و زد لبخند راحت خیلی مهربون دختر این اما دوخت می بهم رو زمات و زمین

 اب شک بی دانم می! دانم نمی ؟ توست همان مهربانی یا هستی؟ مهربانی همان تو! گفت خودش

 دیدن با طاها همکار و دوست معتمد دکتر...  شدند بیمارستان وارد...  دارید نزدیکی نسبت هم

-:  گفت درد از پر و آروم افسون افتاده؟ اتفاقی چه-:  پرسید تعجب با وضعیت این تو افسون
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 اهاتونب نسبتی آقا این-...  انداخت آرشام نگاه سوظن با معتمد افتادمدکتر ویلچر از نیست چیزی

 دکردن کمکم ایشون- داد جواب متانت با اما... بود شده کالفه دکتر جواب و سوال از افسون ؟ داره

 کترد!  نداد جوابی افسون ؟ بودید کجا شما مگه-کرد ریز رو چشماش بیمارستاندکتر آوردند منو

 رو اهاط میرم من!  کوفتگیه فقط نشکسته جاییت انگار خداروشکر خب- شد معاینه مشغول ناچار

 می پدرش و طاها واکنش از... بست چشماشو استرس با طاها اسم شنیدن با کنمافسون خبر

 ترسید

 اب...رسوند افسون اتاق به رو خودش عجله با بود تنش که سفیدی روپوش با طاها ----------

 ودب زندگیش همه دختر این..  شد فشرده قلبش افسون سفید های لب و پریده رنگ صورت دیدن

 !ببینه روز و حال این تو زندگیشو همه آدم سخته خیلی!  گذشت می اون خیال با روزش و شب! 

 نبود مهم براش افسون جسم و ظاهر چون نیست س*و*ه روی از عشقش میدونست هم خودش

 چی سالم-تخت پیش بودوایستاد شده دختر این بزرگ قلب و مهربونی و خوبی عاشق طاها! 

 نگاه اضطراب کمی و لبخند با... کرد باز نیمه رو هاش پلک افسون افتادی؟ ویلچر از چرا شده؟

 تخت رو طاها نباشید نگران نشده چیزی! دکتر آقای سالم-...  انداخت طاها نگران های چشم

 کننده مسخ های چشم... کرد می بد رو حالش و میخورد صورتش رو افسون های نفس... زد خیمه

 نباشم نگران داری انتظار-:گفت آرومی صدای با... دوخت افسون زیبای های چشم تو رو اش

 چه بگو دقیقا حاال ؟ بیمارستان آورده رو تو غریبه مرد یه و افتادی ویلچر از تو میگن بهم وقتی

 شتپ برگشت اخم با طاها داد سالم بلند آرشام ، بده جواب افسون اینکه از قبل!!! ؟ افتاده اتفاقی

 اش نتیجه و اومد پیش تفاهمی سو یه دکتر آقای شرمندم- جلو اومد آرشام. کرد نگاه رو سرش

 البا ذهنش تو رو حرف این بار چند طاها ببخشید رو ما یدوارمام!شد خانم افسون االن وضعیت هم

 بده رو آرشام جواب که این شدبدون تر عمیق پیشونیش های اخم ؟!!سوتفاهم! کرد پایین و

 ادد دماغش به چینی! زد می موج نگرانی افسون درشت سیاه های چشم تو تخت، سمت برگشت

 ؟ دبو اومده پیش سوتفاهمی چه میگه؟ چی آقا این- کرد می رو کار این شد می عصبانی هروقت...

 اهیاشتب کناریمونند ویالی جدید صاحب خدا های بنده این!  نبود خاصی چیز کنید باور طاها آقا-

 خب-! بود باز نیمه در انگاری نه-!  نبود بسته در ؟مگه! داخل اومدند چطوری-! ما ویال حیاط اومدند

 خوشش موضوع دادن کش از افسون! کردند؟ اذیتت ی؟نکنهافتاد ویلچر از تو شدکه چی بعدش

  با...  بشه خراب سفرش خواست نمی سوخت، می آرشام برای دلش بیشتر! نمیومد
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 نم- افتادم اتفاقی نداشتند، باهام کاری کنید باور نه- داد جواب سریع ای گونه التماس لحن

 بارت دومین این که افتادی ویلچر رو از کی کنم؟تو باور حرفاتو این داری انتظار ؟ درازه گوشام

 رو حقیقت نمیخواست دختر این!  هست افسون رو زیادی فشار کرد می احساس آرشام! باشه؟

 اشتباه میخوام عذر شما از من-: گفت و زد دریا به دل... بود شده دکتر ظن سو باعث همینم بگه

 رو نایشو و شد عصبانی دوستم لحظه یه تو اما!  نداشتیم رو کسی کردن اذیت قصد ما! بود ما از

 به سکوت تو بودهمه گرفته لجش آرشام دست از!  فرستاد بیرون پرصدا رو نفسش دادافسون هل

 صدای با! زد می موج عصبانیت هاش چشم اومد،تو حرف به طاها باالخره... کردند می نگاه هم

 هم کنیم می شکایت ازشون ؟! نشده چیزی میگی بهم اونوقت بعد دادن هل رو تو-:  گفت بلندی

 من نشده چیزی طاها آقا-کرد ناله افسون!  تو کردن اذیت هم خصوصی حریم به ورود خاطر به

 تهنداش تو- ندارم کسی از شکایتی من.... میام حال سر کنم استراحت روز چند!  سالمم و صحیح

 از بلق میامآرشام زود! میشه نگرانت خونه میره بگیرم تماس حسین آقا با میرم!  دارم من باشی

 با !نشده که چیزیش دختره شد؟ چی-سمتشون رفت آنیا و ارمیا دیدن با... شد خارج اتاق از طاها

 از ینما اووف-دارند حق البته کنند شکایت ازمون میخوان!  بشه خواستی می چی-کرد آنیا نگاه اخم

 دیوار رو از رو اش تکیه معروفش پوزخند همون با چیارمیا همه به خورد گند اومدنمون شمال

 درست شر باز بری میخواهی- کدومه؟ دختره اتاق! کنم می حلش خودم- ایستاد صاف و گرفت

 اخالقت خیلی-شو الل هم بعد بده نشون رو اتاق!  ندارم حوصلتو آرشام نزن اضافی زر- کنی؟

 تاقا سمت بلند های قدم با کردارمیا اشاره افسون اتاق به دستش با بعد و گفت اینو ارمیا گنده

 رفت

 رو دختر این میتونه اسکناس تا چند با کرد فکرمی خودش با تخت سمت رفت می که طور همین

 هب اهل اصال داشت که میلیاردی چند دارایی همه با ؟! بخواد ازش باال رقم نکنه! کنه؟ خودش رام

 فتگ جواب تو اونم گرفتند تماس باهاش خیریه موسسه یه از پیش ماه چند!  نبود پاش به و ریز

 های لباس خرج رو خوشگلش دالرهای تونست می راحت خیلی! بده کسی به نداره یامفت پول

 حاال!!! دنبو مرامش تو! بده دیگران به نمیتونست اما!  کنه دود و بخره برگ سیگار یا بکنه مارکش

 این بابا نه!  داد رو خودش جواب چی؟خودش هاش پول واسه کرد می تیز دندون دختر این اگه

 یباال پوزخند با!!کوتاهه آرزوهاشون سقف چون میاند کوتاه هم میلیون چند با گشنه گدا آدمهای

 ارمیا اخالقی های ویژگی از یکی کال...  بود حقیر خیلی نگاهش تو دختر این... وایستاد افسون سر

 چشم افسون ؟ خانم-کرد صاف صداشو غرور با! دید می خار و روحقیر ساده های آدم که بود این

 و کشید هم تو رو هاش اخم لبش رو پوزخند دیدن با... خودخواه مرد این سمت داد سوق رو هاش
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 برای مرد این کرد می فکر افسون ؟ چند-:  پرسید اش باالرفته ابروی با ارمیا!  کرد نگاش سوالی

 مرد این سنگی و خودخواهی به آدمی البته! کرده می اشتباه فهمید حاال اما!  اومده عذرخواهی

 ات مسخره شکایت از دست تا بدم چند- چند؟؟ چی- بیافته التماس و خواهش به بود محال

 ستمنی دردسر دنبال چون فقط! شکایتت از نه ترسم می بزرگترت از نه من جوجه ببین! بکشی

 هر حال هر ؟به! میشی راضی چند با بگی حاال کنم رجوع و رفع رو موضوع این جور یه میخوام

 پست تونست می چقدر آدم یه!  لرزید خودش به خشم شدت از افسون! داره قیمتی یه چیزی

 فشار بهم خشم شدت از رو هاش دندون!! بود؟ انسانیت اسم به چیزی مرد این وجود تو ؟!باشه

  اما کنه مرد این نثار میاد در دهنش از هرچی و بزنه داد خواست می!  داد

 ات!  متاسفم واستون واقعا-: داد جواب زد می موج خشم توش که صدایی با کرد کنترل رو خودش

 ماش فهمیدم االن اما! کردید رو کار اون وخستگی عصبانیت روی از فقط کردم می فکر حاال همین

 ونمحق و غرور ما اومدی اشتباه آقا نه!  خوشه هاتون پول به فقط دلتون!  نبردید انسانیت از بوی

 ماش مثل آدمی شد عوض نظرم اما کنم شکایت ازتون نمیخواستم! کنیم نمی معامله پول با رو

 ینا شد نمی باورش!  بود شده سرخ سرخ عصبانیت شدت از ارمیا صورت!نداره رو بخشش لیاقت

 انگشت... بیاد کوتاه تونست نمی دیگه!  کرد توهین بهش دوباره و داد جرات خودش به باز دختر

 و زمین اهالی همه سهله آسمون مرغای که میارم سرت بالیی-افسون سمت گرفت رو اش رهاشا

 ؟ افتیمی در من با!  بیرون کشم می حلقومت از رو زبونت!  ببین حاال!  کنند گریه حالت به آسمون

 همه این... بست چشماشو افسون در سمت رفت عصبانیت با و گفت کنماینو می سیاه روزگارتو

 خودش شهبا آروم آرومش نا قلب شاید صلوات فرستادن به کرد شروع... بود زیادی شبرا فشار

 خدا چون ترم قوی و تر پولدار اون از من! سرم باال خدای به منم نازه می هاش پول به اون:  گفت

 داماخ نشود کم مان سهم زدیم حرص بیخودی بشود شب صبحمان زدیم پرسه بیخودی!  دارم رو

 زیر ار حقیقتها ما کردیم بد هم به ،ما بدگفتیم هم به خوردیمما قسمها و بردیم دعوا سر خود با را

 شما از زدیم پول از حرفی ای هرحادثه کردیمروی زرنگی که بردیم حظ چقدر و کردیم له پا

 ؟ زدیم گول را که ما میپرسم

 همین خاطر به عصبانیه خیلی ارمیا دونستند می آنیا و آرشام... بود حرکت تو-------------

 یم خالی ماشین فرمون رو خشمشو ارمیا یکبار دقیقه چند سرعت با ماشین160زدند نمی حرفی

 یندفعها آرشام! چالق ی دختره! نبردی انسانیت از بویی میگه من به! رسم می حسابتو لعنتی-کرد

 فکر چی تو!  ندی افسون به رو ات مسخره پیشنهاد اون خواستی می خودته تقصیر-نموند ساکت
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 نشونه رو آرشام خشنش نگاه با ؟ارمیا هستند تو پول قرون یه گشنه مردم ؟ خودت با کردی

 ! کرد می خرد دهنش تو هاشو دندون تونست می اگه... گرفت

 نیدنش با بده؟ پا بهت قراره یا ؟ شدی دوست اونم با نکنه کنی؟ می افسون افسون خیلی چیه-

 همه کافر-! بود شده دختر اون پاکی متوجه کم مدت همین تو...شد کبود آرشام صورت حرف، این

 من ، کثیف من! شوری می رو مردم گناه هات تهمت این با داری خوب!  خواند خود کیش به را

 اب حاال تا!  باشم داشته نظر افسون مثل پاکی دختر به دم نمی اجازه خودم به وقت هیچ ه*ز*ر*ه

 یپاک باشه بارت آخرین پس دارم نمی بر دهنم از تر بزرگ لقمه!  بوده خودم قماش از بودم کی هر

 یم حسابشو عوضی ی دختره! کنه حض که بدم نشونش پاکی یه-بری می سوال زیر رو دختر اون

 غیر تعصبانی با میامارمیا در جلوت خودم نفر اولین شاهده خدا!  بکنی تونی نمی غلطی هیچ-!رسم

 اگه آدم و عالم همه!  آورد لبش رو پوزخندی هم بعد کرد زیادتر رو ماشین سرعت کنترلی قابل

 و کنه علم قد جلوش کسی نداشت خوش...  گرفت می رو انتقامش اون باز باشند مقابلش

 این تو!شکست می رو طرف پر و بال افتاد می اتفاق این وقت یه اگه ا!!ببره سوال زیر شخصیتشو

 ساحسا باال سرعت خاطر به آنیا...  سنگدل و رحم بی! شد می خانم مونس شبیه ها موقعیت جور

 به منو داری تر یواش یکم ارمیا- کنه تحمل تونست نمی و بود داده دست بهش تهوع حالت

 قتیو همیشه! زد نشنیدن به رو خودش و شنید شایدم گفت چی آنیا نشنید ارمیا!  میدی کشتن

 بود نشده آرامشش باعث موضوع این وقت هیچ اما!  بشه آروم تا رفت می سرعت بود عصبانی

 خواهرش نگاه و عقب سمت برگشت آرشام کرد می تکرار رو همیشه اشتباه داشت هم االن

 با آرشام بود داده تکیه صندلی پشتی به سرشو حال بی و نداشت صورت به رنگ آنیا...انداخت

 پارک یا گوشه رو ماشین ارمیا!شده بد آنیا حال تر آروم لعنتی-زد ارمیا بازوی رو مشتی عصبانیت

 التهاب از شاید تا داشت آزاد هوای به نیاز!  کوبید بهم محکم رو در و شد پیاده عجله با... کرد

 دنکر عملی واسه داشت تردید اون و داد می جوالن سرش تو شیطانی فکر یه!  بشه کم درونیش

 مآرو طاها داد بهش مرخصی اجازه نیست، چیزیش افسون شد مطمئن که این از بعد دکتر! کارش

! بود دهنده آرامش و بخش ت*ذ*ل خیلی عشقش نحیف بدن لمس...گذاشت ویلچرش رو افسونو

 ردک بیشتر افسون داشتن واسه رو عطشش و فعال رو طاها مردانه حس حد از بیش نزدیکی این

 داری دوسش که کسی سخته خیلی! نشه حالش دگرگونی متوجه افسون تا کشید عمیقی نفس

  تو مال اما باشه پیشت
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 سیراب وجودش شهد از و بگیره نشونه رو افسون سرخ های لب داشت دوست لحظه اون...نباشه

 خیلی بابات شد دیر جان افسون بریم-کشید کشدار نفس تا چند و بست چشماشو...  حیف اما شه

 اشدمطاه هم شما زحمت باعث طاها آقا مرسی-! نذاشتم بیمارستان بیاد خواست می ، نگرانه دل

 احرف این از نشنوم دیگه!  رحمتی شما خانم دختر حرفیه چه این-کرد نگاش ساختگی اخم با

 این از اون اما کرد می نفوذ دلش تو آروم خیلی داشت طاها محبت... خندید دل ته از بزنیاافسون

 امروزمونم گیتار کالس خانما خانم خب-...  شدند طاها ماکسیمای سوار!  ترسید می جدید حس

 خانم تو سر فدای-کرد روشن رو ماشینش و خندید مردونه سرتونطاها فدای نداره اشکال-پرید

 آدم اون حساب-: گفت جدی و کشید هم تو رو هاش اخم نشدبعد چیزیت خداروشکر!  کوچولو

 فهمه می کردم شکایت ازش وقتی قانونه بی مملکت این کرده فکر! رسم می هم رو عوضی

 ونهخ رسیدند بیادوقتی کوتاه ادب بی مرد اون پیش خواست نمی دلش!  نکرد اعتراضی افسون

 شد یم هم فاصله همین از... هستند اونا منتظر و وایستادند ویال در جلوی شیده و حسین آقا دیدند

 ور بشینه افسون کرد کمک و سمتش رفت عجله با حسین خوندآقا هاشون چشم تو رو نگرانی

 انیافسوننگر زد کشتی منو که تو بابا؟ دختر خوبی- بوسی پیشونیشو و زد زانو مقابلش... ویلچر

 وقتی-کرد بغل رو افسون گریه با نباششیده نگران برم قربونت خوبم- آورد لب رو زیبای لبخند

 زشت رنگی آبغوره-گذاشتم وا رو در که منه تقصیر همش ترسیدم خیلی افتاده اتفاقی چه فهمیدم

 خونه داخل همگی و گفت لب زیر ای نکنه خدا طاها کنی می گریه اینطور نمردم که حاال میشی

 هخون برند خواهی عذر واسه تا کنه راضی رو ارمیا کرد سعی خیلی آرشام کناری ویالی شدندتو

  نرفت بار زیر ارمیا اما اینا افسون

 اما ادبی نداشت دوست آنیا! همسایه ویالی سمت رفتند و شدند آماده دوتایی آنیا و آرشام باالخره

 ماا بود بیخیالی آدم مواقع اکثر برادرش!  اومد کوتاه ترس از زد صورتش به آرشام که سیلی با

 دنبال به بدی عواقب باهاش مخالفت و شد می ترسناک دیگه مردهای همه مثل بودنی عصبانی

 باز آروم روشنیدنددر دختری بله صدای دقیقه چند از بعد داد فشار رو خونه زنگ آرشام! داشت

 زیر روآ آرشام لحظه ازچند بعد! نبود کردنی باور!  زد خشکشون مقابل فرد دیدن با آنیا و شدآرشام

 ات وایستاده که جایی فاصله...  صفحه وسط به بود خته دو چشم دقت با!!! شراره-:  کرد زمزمه لب

 ریز چشماشو... عقب برد داشتدستشو دارت پرتاب تو خاصی تبحر اون اما بود خیلی دیوار

 لبخند ارمیا نشست وسط دایره تو وقتی... کرد می حرکت هوا تو سرعت به دارت... پرتاب...کرد

 خیلی... زد بهش آرومی های ضربه دستش با و چوبی میز سمت شد خم..آورد لبش رو عمیقی

 خودش با که قراری و قول آوردن یاد به با! افسون تمومه کارت-کرد زمزمه آروم بود خوشحال
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 ینهنش صفحه وسط دارت اگه بست عهد خودش با پرتاب قبل... داد سر بلندی ی قهقه بود بسته

 رتابپ میدونست خودشم... کرد می عملی شو نقشه صد در صد دیگه حاال اما بشه افسون خیال بی

 یم کثیفش کارهای مانع گاهی که وجدانیه یکم کردن آروم واسه قرار و قول این و نقصه بی هاش

 یا دوهفته خواد می داد خبر بهش. .. گرفت وکیلشو شماره و آورد در شلوار جیب از گوشیشو شد

 بلم رو داد بودلم کافی مدت این داد می مانور ذهنش تو که چیزی کردن عملی واسه... بمونه اینجا

! تیبیاف کردن غلط به کنم می کاری-:  زد بهش محکمی پک... لبش سمت برد سیگارشو... چرمی

 افتاد آنیا و آرشام به چشمش که بود خودش هوای و حال تو...  بگذرم ازت اگه نیستم ارمیا

 دکردن پرتت آرشی آقا چیه- پرسید تمسخر حالت با... رسیدند می نظر به ناراحت جفتشون...

 اج همون از رفت می باال طبقه های پله سمت آروم و بود کرده جیبش تو دستاشو آرشام بیرون؟

 شکایتی گفتند و گرفتند تحویلمون کلی اتفاقا!  نیستند نزاکت بی تو مثل اونا!  نخیر- داد جواب

  ندارند ازمون

 با کردهآرشام نظر صرف شکایتش از لجباز دختر اون شد نمی باورش!  باال داد ابروهاشو ارمیا

 از صورتش حرف این شنیدن با!  بودند شکار دستت از خیلی!  دارند تو از البته-داد ادامه پوزخند

 ایه آدم!  کیه دست دنیا کنم می حالی بهشون!  بکنند میخوان غلطی هر- شد سرخ عصبانیت

 آنیا... اتاق سمت رفت و داد تکون هوا تو بابا برو نشونه به دستشو گشنهآرشام گدا مونده عقب

!  کنیم کار چی حاال داداشی- بست رو در و شد اتاق داخل دنبالش آویزون لوچه و لب با هم

 بیهش انقدر خانم شیده ممکنه چطور آخه!  میریزه بهم دوباره ببینه رو دختره اون ارمیا اگه میدونی

 دبر رو سرش... کرد بازش و پنجره سمت رفت آرشام! زدند نمی مو دیدی!  باشه ارمیا خائن نامزد

 ایدنب میدونم خوب اینو فقط!  آنی نمیدونم-شه کم درونیش التهاب از یکم خواست می...بیرون

 میارهطاها در اونم سر بالیی یه میره میشناسی منو روانی دوست این که تو!  ببینه رو شیده بذاریم

 افسون و اون بود قرار امشب...گذاشت قلب شکل به بشقاب تا دو کنار و کرد روشن رو ها شمع

 هی بره شد مجبور و اومد پیش براش کاری حسین آقا پیش ساعت چند...  بخورند شام دوتایی

 قصد...  رسید می نظر به خوشحال خیلی بود مونده تنها افسون با که این از طاها دیگه شهر

 لکما که کسی از بودن دور تحمل این از بیشتر دیگه... بیاره زبون به رو دلش حرف امشب داشت

 ونافس خواست می دلش لحظه هر بود گذاشته خونه این به پا وقتی نداشتاز رو بود روحش و قلب

 میشهه از بیشتر امروز... بشه سیراب اش تشنه روح اینجوری شاید تا کنه بغل توانش تمام با رو

 خواسته این آتش هم لحظه یه حتی نبود حاضر کردنداون می اذیتش اش مردانه های خواسته

 می رو افسون فقط وجودش بند ،بند کنه خاموش افسون از غیر ای دیگه زن لمس با هاشو
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 که آنی زا پیشمزیباتر در هم تو چشمان نقاشی/ تشویشم از پر ام نشسته گوشه یک..  خواستند

 یشدرون التهاب از ولی زد صورتش به سردی آب اندیشم نمی کس هیچ به تو جز من/  بکنم تصور

 لوزب رفت اتاقش سمت عجله با...نداشت وقت خیلی... انداخت ساعت نگاه کالفه نشد کم چیزی

 به لختشو موهای... گرفت دوش جدیدش اتکلن با... کرد تن رو ایش سرمه جین شلوار و آبی

  ته...داد حالت سختی

 خودش به آینه تو کلی نگاه یه...  کرد تا آرنجش تا رو بلوزش های آستین... کرد مرتب ریششو

 در دم درسی وقتی. افسون دنبال بره بود وقتش دیگه نشستحاال لبش رو رضایت لبخند... انداخت

 افسون ظریف صدای داخل؟ بیام تونم می- گفت همونجا از و کشید عمیقی نفس باغ، ته خونه

 بخندل کوچولوافسون خانم نکردم که دیر- طاها آقا داخل بفرمایید- گرفتند بازی به روانشو و روح

 اهاط میخوردم چیزی یه خودم نبودم زحمتتون به راضی من ولی! اومدید موقع به نه:  زد شیرینی

 افسون پیراهن آروم...دادند می ملتهبش درون از نشون خمارش های چشم... زد زانو ویلچر جلوی

 خوشگل کوچولوی خانم...  بخوری چیزی سردستی بخوایی تو مردم من مگه- کرد نوارش رو

 نداشت رو ها حرف این شنیدن تحمل... پایین انداخت سرشو... شد گلی افسون های منلپ

 قعش شاید بود اومده سراغش جدید حس یه... میکوبید اش سینه به خودشو شدت به قلبش...

 یمیکش خجالت ازم- برد پایین بیشتر سرشو و شنید رو طاها دورگه صدای...  دیگه چیز شاید

.. . میدونست خوب رو اینا همه! دارم دوست چقدر میدونی که تو...نفسمی میدونی که تو افسونم؟

 مرد نای خالصانه محبت قبول مانع تلخ واقعیت یه اما... بود فهمیده طاها رفتار از پیش وقت خیلی

 خودش از نباید کرد پاک رو چشمش گوشه مزاحم اشک قطره... نبود کامل دختر یه اون... شد می

 زامرو که طاها صورت دیدن با... قبلی افسون همون شد دوباره و کرد سربلند داد می نشون ضعف

 رفح این از بخوایید اگه-گفت قلبش لرزش به توجه بی اون اما لرزید دلش بود شده خاصی مدل

 ذاشتهگ تنها شما با منو و کرده اعتماد بهتون پدرم رفته یادتون!  نمیام جا هیچ شما با من بزنید ها

 !کنید می استفاده سو اعتمادش از دارید شما اما

 جوراین رو نیستی میل بی بهش نسبت هم تو که کسی عاشقانه های حرف جواب بخوایی سخته

 برای و کنه خراب رو طاها آینده خواست نمی دلش داشت، رو خودش خاص منطق افسون اما بدی

 بخره ترحم خودشم
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 زنم می دلمو حرف دارم فقط من... نکردم استفاده سو کسی اعتماد از من!  دختر نباش انصاف بی-

 درگیر هم تو میدونم خوب منم!  چیه بهت نسبت من احساس میدونی خوب خودت تو ؟ جرمه این

  ازت پس شدی جدیدی حس

 میترح کنم می ثابت بهت من اما پاهاته مشکلت میدونم!  بدی دوتامون هر به فرصت یه میخوام

 دیمی بهم فرصتو این-افسون شب رنگ هم های چشم تو شد خیره عشق با طاها...  نیست کار در

 سرنوشت تماس یه منتظر... گوشیش صفحه رو بود مونده خیره چشمش شد می ساعتی چند ؟

 نداشت استرس کنه عملی نقششو میتونست اون رفت می پیش خوب چی همه بوداگه ساز

 شلوارک نمیومد خوشش انتظار از اما... خوره نمی سنگ به تیرش همیشه مثل میدونست

 خندید لد ته از و انداخت تیشرتش روی پلنگ نگاه...  بود تنش مشکی سفید تیشرت و خاکستری

 زمزمه بل بگیرهزیر ازش نیستشو و هست و ببره حمله افسون سمت پلنگ یه مثل اونم بود قرار... 

 چه وای... بیارم زندگیم تو تنوع یکم وقتشه االن نمالیدم خاک به رو کسی بینی وقته خیلی-: کرد

 به محکمی پک بشی ت*ذ*ل غرق هم تو و بشه له پات و دست زیر یکی ، بگذره خوش قدر

 گذاشت هم رو خوشحالی با هاش چشم...  زد لبش گوشه سیگار

 تخس کوچولوی دختر خداست با شدن رها دیگه بعد و میندازم گیرت پناه بی خرگوش یه مثل-

 که کسی!کیانفر ارمیا مهندس میگن من به!  کیه دست دنیا کنم می حالیت!  افتادی در کسی بد با...

 تو که بود آهنگی بهترین موبایلش زنگ صدای... بگیره بازی به رو بقیه زندگی راحت میتونه

 ینبهتر به بودید خواسته که چیزی آقا سالم- زد رو اتصال دکمه خوشحالی بودبا شنیده عمرش

 ایپ رو راستشو پای... کرد قطع رو شدتلفن بلند ارمیا قهقه حرف این شنیدن با شد انجام نحو

 ! پر افسون- زد لب خوشحالی رفتبا فرو مشکیش چرمی مبل تو...  انداخت چپش

 زیر طاها!  بود سخت یکم دید می که چیزی کردن باور... انداخت روش به رو نگاه تعجب با

 رو بساط همین شب هر بشی ام خونه خانم تو عزیزم؟ اومد خوشت- کرد زمزمه گوشش

 خونه تمام اون خاطر به طاها شد نمی عالمباورش های خوشی تمام وسعت به خندید داریمافسون

 عجم به بخشید می روشنایی شمع نور و بودند خاموش ها چراغ همه.. بود کرده تزیین شمع با رو

 شده قشنگ و رمانتیک خیلی ممنون-:  گفت خجالت با و طاها سمت برد نگاهشو نفرشون دو

 تا تمگش کلی!  کردم چه ببین میز سمت بریم بیا خانم دیدی شو کجا حاال- خوبید خیلی شما...

 بهم که حاال افسون راستی-: داد ادامه و کرد مکثی... کنم پیدا قلب شکل لیوان و بشقاب تونستم

 دبن قید تو! طاها بگو بهم باشی راحت باهام دارم دوست... کنم امتحان شانسمو تا دادی فرصت
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 دوست اما دادم فرصت بهتون من درسته- داد جواب قاطع و محکم خیلی نباشافسون..  و آقا

 تگذاش میز کنار رو افسون ویلچر طاها!  نامحرمیم باشه هرچی بشیم صمیمی باهم خیلی ندارم

 آقا هب امشب! میکنم حلش من باشه ؟ بودنمونه نامحرم فقط تو مشکل-صورتش سمت شد خم...

 خوب خودت!  بشیم محرم بهم دوماه یکی تا بده اجازه میخوام ازش و میگم رو موضوع حسین

 درگیر بگی نیستم هم ساله هجده پسر... ندارم ای دیگه هدف و ازدواجه فقط من قصد میدونی

 چیزی اون همه تو... کردم انتخاب زندگیم ادامه واسه رو تو منطقم و عقل با من!  شده احساسات

 این زا بیشتر و بیا راه من عاشق دل با کنم می خواهش پس!  الزمه من خوشبختی واسه که هستی

 نگی درانق و بری راه بتونی تا دکترها بهترین پیش میبرمت بگم باید هم پاهات مورد در!  نده عذابم

 میتمحر صیغه با- داد ادامه خودش طاها... شد برقرار بینشون ای ثانیه چند سکوت!نیستم کامل

 زا هاش دست باشمافسون قانع ساده بغل یه به فقط نکنم خطا پا از دست میدم قول ؟ موافقی

 هم بود خوشحال هم... بگه چیزی نمیتونست... بود سرخ سرخ صورتش و لرزید می خجالت

 سکوتت- کرد می نگران رو افسون این و رفت می پیش سریع خیلی چی همه... داشت استرس

 ونهم من میکشی؟ خجالت من از ؟ پایین انداختی سرتو چرا حاال! عزیزم رضایتت پای میذارم رو

 چشم اون با نمیخواهی!  من نفس نشده عوض هیچی!  کردی کار گیتار باهاش هفته یه که طاهام

 دمر عاشق نگاه تو دوخت نگاهشو و آورد باال سرشو آروم افسون کنی؟ مهمون منو خوشگلت های

 ! روش به رو

 ات دو اون تو بشم غرق بذار! نگیر ازم نگاهتو وقت هیچ کنم می خواهش ازت!  خوب دختر آفرین-

 تمام با رو خوشبختی... بود خوشحال دل ته از...  پوشوند رو افسون صورت لبخند! زیبا مشکی تیله

 خوش روی قراره ناخوشی و سختی سال همه این از بعد شد نمی باورش...  کرد می حس وجود

 همینجا-نگاهاشون آغوشی هم از بکنند دل دوتا اون تا شد باعث زنگ صدای! ببینه رو زندگی

 ات جان طاها بگو...طاها آقا گفتی که بازم-طاها آقا باشه-میام زود کیه ببینم برم عزیزم باش

 رو نرمی ی بوسه نگمطاها آقا دیگه میدم قول برگشتید که بعد!  دیگه برید-خنده زیر زد برمافسون

 هاطا رفتن از دقیقه درده سمت رفت و گفت اینو کنم می حساب قولت رو عزیزم- زد افسون شال

 رلبزی و شکست می انگشتشو های بند استرس با افسون...نبود ازش خبری هنوز اما گذشت می

 شده چی- بود بسته نقش پیشونیش رو عمیقی اخم اما برگشت طاها باالخره... فرستاد می صلوات

  نیست چیزی خانمی باش آروم- در پشت بود کی ؟ کردید دیر انقدر چرا ؟
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 چرا پس نیست چیزی اگه- انداخت طاها درهم صورت نگاه شده ریز های چشم با افسون

 سرمیز ! بود پلیس-: گفت آرم و کشید موهاش تو دستی کالفه طاها!  زد در بود کی بگید ؟!ناراحتید

 کردند یم بازی غذاشون با آنیا و آرشام ولی خورد می چلوکبابشو اشتها با ارمیا بودند؛ نشسته شام

 وت شد نمی محو چشماش جلوی از لحظه یه دختر اون معصوم های چشم بود، شیده فکر تو آرشام

 قفر باهم خیلی شراره و شیده:  گفت خودش با بود برده پی شیده روح پاکی به اول دیدار همون

 بلند میز سر دونستاز یکی شراره مثل ای ه*ز*ر*ه با اونو معصومیت به دختری میشه مگه... دارند

 رفت نمی پایین گلوش از غذا شرایط این تو... شد

 یم فکر ازدواج به عمرش تو بار اولین برای! ترسید می عواقبش از اون و بود لرزیده دلش بدجور

 وقت هیچ رنگارنگ دخترهای دوست داشتن وجود با!هاش س* و*ه کردن ا*ض*ر*ا به نه کرد

 داشت تصمیم حاال اما بشه کسی اسیر خواست نمی خودش چون بود نچشیده رو عشق طعم

 می خوب اینو!  کنه تالش شیده آوردن دست به برای بتونه تا برداره قبلیش کارهای از دست

 هست روش پیش ارمیا اسم به بزرگی مشکل هم به شراره و شیده زیاد شباهت باوجود دونست

 رت آرام که هایی چشم با کنی می ام طوفانی داشت جنگیدنو ارزش شیده معصوم های چشم ولی

 کوفت یکی تو همون- داد جواب تلخی نکردیبه کوفت غذاتو! آرشام میری کجا-!! است آرامش از

 ورک اشتهام میبینمش!  ببر خودت با خواهرتم این پس!  درک به-ندارم اشتها من!  کافیه کنی

 ارمیا وجهت بود نتونسته روز چند این تو... بود بد حالش صبح از... زد چنگ رو آنیا گلوی بغض!میشه

 عشوه و اندامش زیبایی با میتونه شمال سفر تو کرد می فکر خودش با اومدن از قبل! کنه جلب رو

 فحر و تحقیرها بود شده عایدش که چیزی تنها اما کنه خودش دلبسته رو ارمیا اش دخترونه های

 این زا بیشتر و بندازه ارمیا به نگاهی اینکه بدون شد بلند بود سنگی مرد این آمیز کنایه های

  بست محکم درو و رفت اتاقش سمت کنه کوچیک خودشو

 وناداهات این با حالمو بمیرید- گرفت پیش رو حیاط مسیر و رفت ارمیا به ای غره چشم هم آرشام

 نای از لذتی یه حداقل بیرون برم پاشم!... شمال اومدم شماها با بودم بیکار آخه!... زنید می بهم

 بیرون هخون از و پوشید هاشو لباس ارمیا ندارند تماشا که زهرمار برج تا دو این... ببرم کوفتی سفر

 هاش چشم کناری ویالی در دم پلیس ماشین دیدن با خواست می روی پیاده یکم دلش...رفت

 تو ودستاش بود نمونده بیشتر قدم چند هدفش به رسیدن تا نبود بند پا رو خوشحالی از زد برق

 رفک کارش عواقب به گذشت ها پلیس و طاها جلوی از آرامش با و کرد سفیدش اسپرت کت جیب

 و انشوبچگ انتقام فقط... کرد نمی فکر بشه نابود وسط این بود ممکن که افسونی به... کرد نمی
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 ریه به شمال پاک هوای همراه و سیگار دود... زد می قدم بودند مهم براش اش روزه چند خوشی

  زمزمه رو اش عالفه مورد آهنگ لب زیر... فرستاد می هاش

 بهم باعث و زد ترمز پاش جلو سفید پراید یه یهو که بود خودش هوای و حال تو...  کرد می

 با اما نهبک مالحظه بی راننده نثار فحش تا چند تا برگشت عصبانیت با ارمیا! شد تعادلش خوردن

 شراره با که کسی همون... بود غریبه آشنای همون زن این! زد خشکش روش به رو فرد دیدن

 دستش! نداشت رفتارش رو بود،کنترلی بد خیلی حالش. بود سوزونده رو ارمیا زندگی آتیشش های

 چطور دونست نمی طاها بود زده حلقه هاش چشم تو اشک پرید، می پلکش و لرزیدند می هاش

 باال آورد رو سرش و روسریش سمت برد دستشو... زد زانو ویلچر کنهجلوی آروم افسونو باید

 حاال باش آروم جان افسون! عزیزم-: کرد زمزمه آروم آروم...  چشماش تو ریخت عشقشو همه...

 این تو حتی!  من گل نده عذاب خودتو انقدر برم قربونت!  تفاهمه سو حتما!  نشده چیزی که

 با. .. پایین انداخت رو سرش...  نداشت رو مرد این مستقیم نگاه تحمل و تاب افسون هم شرایط

 هب زندگی داشت تازه ؟!گفتند چی ها پلیس ؟نشنیدی!باشم آروم چطور من آخه-: داد جواب بغض

 آقا شد خراب چی همه کردم می حس وجود تمام با رو خوشبختی داشتم تازه! زد می لبخند روم

 نم پدر ممکنه چطور بگید من به شما- گریه زیر زد بلند صدای با تازه بدبختی یه بازم! طاها

 شتباهیا حتما!  نیست ریسک اهل میدونی میشناسی منو بابای که شما! باشه؟ کرده کاری همچین

 نه؟ مگه شده

 دلش انداخت، طاها نگاه امیدواری با دید می تار که هایی چشم با ، اشک های قطره بین از

 به یالک امیدواری ترسید می طاها ولی!  شده اشتباه بگه و کنه تایید حرفشو مرد این میخواست

 رو کار ینا بپرسیم ازش بیاد حسین آقا بذار!باش صبور جان افسون ببین-!  بده معصوم دختر این

!  اهاط میشم نابود من ؟ چی باشه داشته واقعیت اگه-بزرگه خدا نده راه بد دلت به خب؟ نه یا کرده

 جواب عشق با موضوع همین تاثیر تحت طاها... زد می صدا آقا بدون رو طاها افسون بود بار اولین

 مهمون غم تا بدم ندارمو و دار حاضرم پشتتم کوه مثل خودم نترس طاها عمر!  طاها جان-: داد

 گرانن هم باز ولی شد آروم یکم افسون! نشینه غصه مهربونت قلب وتو نشه قشنگت های چشم

 ! بود اش آینده

 رارشق بی دل به رو حقیقی آرامش میتونست معبودش با ارتباط میخواست الجنان مفاتیح دلش

 نم ندانستن در و آرامشسیت تو دانستن دانمدر نمی من آنچه میدانی تو خدایا! ببخشه هدیه

 طاها، سمت کرد فرستادرو لب زیر صلوات تا چند ساز آرام را تالطمم آرامشت، با خود تو تالطمها
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 تغییر این! کرد می نگاه رو افسون مبهوت و مات طاها بدید؟ بهم مفاتیح یه میشه-: گفت لبخند با

 اعتقادات این چقدر...کرد تر رو طاها چشم اشک ؟ندارید؟ شد چی- بود جالب براش ناگهانی رفتار

 عجله اب و گفت اینو! خوبم خانم میدم بهت مفاتیحم! موال به نوکرتم- داشت دوست رو افسون ناب

 تاقا از خواست می...  برداشت کوچیکشو مفاتیح...  کرد باز سبزشو سجاده... اتاقش سمت رفت

 میز رو زا تسبیحو آروم و برد جلو دستشو... افتاد کربالش سوغات تسبیح به چشمش که شه خارج

 ردیم از تا شد پیاده ماشین از آروم شیده!خورد می افسونش درد به تسبیح این حتما... برداشت

 تحت!گرفته ترمز بد خیلی میدونست هم خودش کنه عذرخواهی بود وایستاده ماشینش جلوی که

 یشپ دقیقه چند! نداشت رانندگی رو تمرکزی اون و بود ریخته بهم اعصابش داییش، خبر تاثیر

 ورشبا شیده! کرده چیکار حسین آقا داد خبر بهش بود، انتظامی نیروی سرهنگ که محمدش دایی

 کارهاش همه مرد این میومد یادش وقتی از! باشه کرده کاری همچین افسون پدر شد نمی

 با ماا بگه چیزی بستخواست رو ماشین در و جلو کشید آبیشو روسری بود عقل روی از و محتاطانه

 این!  من خدای-: گفت خودش رفتبا عقب قدم یه ترس از ارمیا نشسته خون به های چشم دیدن

 ترس از فراتر چیزی یه وحشیش های چشم و ارمیا سرخ صورت!کنه می نگام اینطوری چرا مرد

 کلی... شد می تر بیش خشمش لحظه هر ولی کرد نمی حرکتی ارمیا...  بود انداخته شیده وجود تو

 ...  بودند اومده سراغش خیال و فکر

 واسه هم شاید یا روانیه جنگ قصدش و شمال اومده اون دنبال شراره کرد می فکر خودش با

 قدم یه... زمین رو انداخت آورد بودکتشودر کشدار و عصبی هاش نفس! اینجاست کثیفش کارهای

 کنی می غلطی چه اینجا-: لرزید می عصبانیت و خشم از شیدهصداش سمت برداشت بلند

 رد... کشیدی گند به زندگیمو... داری نمی بر سرم از دست بازم ریختی زهرتو... عوضی ه*ز*ر*ه

 عقب شیده!... زد نمی پر هم پرنده بود خلوت کوچه! چی؟ که سراغم اومدی بازم کردی درم به

 قسم تونست می..  میگه چی مرد این فهمید نمی...  لرزید می وجود تمام با و رفت می عقب

 ور شما اصال من!  گرفتید اشتباه آقا-! دید می رو روش روبه مرد عمرش تو بود بار اولین بخوره

 هب رو خودش... نشد شراره با زن این صدای تفاوت متوجه بود، عصبانی انقدر شناسمارمیا نمی

 رو مفاتیح اش دیگه دست تو و تربت تسبیح دستش یه گرفتتو گلوشو دستش دو با و رسوند شیده

 تَوَجَّهنا ااِن مَوالنا سَیِدَناوَ یاِِ  عِندَاللّه لَنا اِشفَع ندَاللّهِ ریخت می اشک آروم و خوند می دعا بود، گرفته

 ربتت های دونه هم گاهی ع وَجیهاً یا حاجاتِنا یَدَی بَینَ قَدَّمناکَ وَ اللّهِ اِلیَ بِکَ تَوَسَّلنا وَ  وَستَشفَعنا

 به وقتی که پاکی های انسان همون به!  ائمه به بود کرده توسل...  لغزیدند می هاش انگشت بین

 رپ بهمون اونا مبارک وجود خاطر به مهربون خدای تا میدیم قرارشون واسطه خوریم، می بسته در
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 پاهای... اش رفته دست از مادر و برادر خاطر به ، کشید می آه دعا همراه گاهی کنه عطا پرواز

 !  نداشت رو پدرش دادن دست از تحمل اشدیگه شبانه های کابوس...  اش نداشته

!  دبو افسون مراقب وجود تمام با شدو می محسوب نجاتش فرشته ها سال این تمام تو که پدری

 نگاهشو لحظه یک حاال تا دعا شروع از اومد در خلسه حالت از خونه در زنگ صدای شنیدن با طاها

 آروم صدای تو... نشست می دلش به دختر این خالصانه مناجات چقدر... بود نگرفته افسون از

 ودتاب سخت شکسته پر و بال فرشته این از کندن زددل می موج خدا به اعتماد و معنویت افسون

 به ؟ رفت می و کند می نداشتدل بر افسون رو از مشتاقشو و خیره نگاه بیرون، بره خونه از بخواد

 افسون!  ای لحظه چند برای حتی بکنه دل وجودش از تکه یه از آدم شه می مگه ؟ راحتی همین

! خواست می زندگیش ادامه واسه مرد این که چیزی اون همه... شد می حساب طاها نبود و بود

 میومد در پاشنه از داشت که دری سمت رفت و کشید دل ته از آهی

 دمق با و کرد شلوارش جیب تو دستشو دو!بابا اومدم خبره چه-: گفت و کرد بلند صداشو هونجا از

 کی چک و افسون از بود پر ذهنش ویال، در تا خونه در کوتاه مسیر طول رفتتو در سمت بلند های

 چند از بردبعد ماتش مقابلش فرد خونی صورت دیدن با اما کرد باز رو در آروم..پدرش میلیاردی

 در یاینجور ببخشید دکتر آقای سالم- شده؟ چی شیده-: گفت حیرت از پر و آروم صدای با دقیقه

 به که شیده خونی صورت از نگاهشو شدمطاها هول منم نیست خوب خانم شیده حال!  زدم می

 شده چی-پرسید نگرانی صدای با رحمت مش سمت برد و گرفت بود داده تکیه خونه در به سختی

 وتخل کوچه تو خبری بی خدا از یه!  جان بابا بگم چی-! ؟ خونیه صورتش سرو شیده ؟چرا مشدی

 احمد!  رسیدیم سر پسرم منو که کرد می اش خفه داشت و خانم شیده سمت بود برده حمله

 طفل این... کرد فرار خودشم و داد هل رو شیده نامرد اون یهو که کنه خانم شیده کمک خواست

 یمشد های حرف بتونه تا کرد سکوت ثانیه چند طاها اومد در وضع این به و زمین افتاد معصومم

 ذهنش به که بود ای کلمه اولین جاوز*ت واژه... خلوت کوچه... خبر بی خدا از یه!  کنه هضم رو

 بود داده تکیه در به قبل تراز رمق بی که کرد ای شیده نگاه زده وحشت رسید

 و کرد پاک دهنشو خون شیده ؟ کرد حمله بهت چرا شناختیش؟ می شیده بود کی مرد اون-

 رمپس-: گفت و چرخوند دستش تو سبزشو تسبیح...نداد اجازه مشدی ولی بگه چیزی خواست

 دکتری خودت تو! داخل ببرش! نداره حال دختر این بینی نمی!  نیست ها حرف این وقت االن

 یدیدکش زحمت خیلی! فرمایید می درست مشدی باشه-! باشه نشکسته جاییش کن اش معاینه

 وایستادن پا سر حال عموت دختر!  پسر دیگه برو-!  کنم تشکر ازتون چطور نمیدونم واقعا
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 دهبری بریده کنم؟شیده کمکت میخواهی- شد حیاط داخل شیده همراه و داد تکون سری ندارهطاها

 : داد جواب

 نجوریای... یانه شکسته سرت ببینم کنم نگاه سکو رو بشین بیا دخترعمو- م ا می م د و خ ه ن-

 نکهای از بیشتر... نشست سکو رو و گفت آرومی باشه شیده کنه می سکته افسون داخل بریم

 چشمش جلوی ارمیا وحشی های چشم بار یه لحظه چند...  بود خسته روحش کنه درد جسمش

 عاینهم رو طاهاشیده! دید چشم به رو مرگ بود گرفته گلوشو اون که وقتی لرزوند می تنشو و میومد

 بیا! ودهنب جدی مشکل که خداروشکر- کشید راحتی نفس نداره شکستگی شد مطمئن وقتی کرد،

 حالی بی با شیده و رفتند آب شیر سمت آهسته های قدم جانبا شیده بشور صورتتو و دست بریم

 های چشم ؟ کرد حمله بهت چرا بود؟ کی مرد اون بگی نمیخواهی- شست صورتشو های خون

 حاال ات-گفت نامفهومی صدای با! افتاده اتفاقی چه دقیقا دونست نمی خودشم!  شد آب پر شیده

 پیرشو-یدکش موهاش تو دستی کالفگی با طاها بود گرفته اشتباه کسی با منو انگار!  بودمش ندیده

 نرفت نافسو مثل نشو هم تو!کنند نگاری چهره تا کنیم شکایت بریم باید!  عوضی ک مرد درمیارم

 می چی اطرافش تو فهمید نمی بود شوک تو هنوز...داد تکون سرشو الکی شکایتششیده دنبال

 کدوم!...گرفت می آتیش و دید می رو عموش دختر لرزون های لب...  شیده جلوی زد گذرهزانو

 شده بازی طاها غیرت با بدجور! بیاره دختر این سر رو بال این بود داده جرات خودش به نامردی

 راحت... شیده افتاده زیر به های چشم تو دوخت خیرشو بگیرهنگاه آروم تونست نمی اون و بود

 رو سرش شدشیده تموم چی همه! دختر باش آروم- بخونه چشماش از رو ترس تونست می

 آروم تونست می لرزیدچطور می شون نی نی و بودند اشک از پر هاش چشم... آورد باال نامطمئن

 ظهلح یاد بده آزارش باز و بشه پیدا اش کله و سر مرد اون ممکنه لحظه هر کرد می فکر... بگیره؟

 قدمی دو تو رو مرگ فرشته... آورد می کم نفس داشت...  بود ارمیا چنگ تو گلوش که افتاد ای

 اون!  میشه کم عفریته یه بمیری تو...  کشمت می عوضی ه* ز* ر* ه- کرد می حس خودش

 اما... نذاشتم کج پامو... نرفتم ز* ر* ه وقت هیچ من:  بگه و بزنه داد دل ته از خواست می لحظه

  شده چنگ گلوی

 تدس با آروم میکنه سیر دیگه دنیای تو شیده دید وقتی طاها. نداد رو پاکیش از دفاع اجازه اش

 باش مطمئن... گذاشت خیر به شکر رو خدا... نکن فکر اتفاث اون به دیگه-:گفت و داد تکونش

! دهش نگران خیلی افسون حتما! داخل بریم پاشو حاال. کنیم می پیداش باشه زیرسنگم مرد اون

 باضطرا توش که صدایی با!  جاست این چی برای اومد یادش تازه افسون اسم شنیدن با شیده
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 بی وت مثل منم!  واال نمیدونم- ؟ کشیده میلیاردی یک چک واقعا حسین آقا-: پرسید زد می موج

 کدوم اب آخه-نداره براش ای فایده انکار چه کنه تایید چه ولی! بپرسیم ازش بیاد منتظریم.  اطالعم

 امشب! ..بیچاره دختر آره- ندیده زندگیش تو خوش روز یه افسون بیچاره!  کرده کارو این منطق

 االهاح حاال دونم می افتاد که اتفاقی با ولی نبود میل بی بهم نسبت اونم کردم خواستگاری ازش

 مکک بهشون میتونستم داشتم پول انقدری کاش! بنده پدرش جون به افسون جون! معطلم ول

 آینده به سکوت تو شیده.نیست میلیون سیصد دویست سر بحث ولی نکشه زندان به کار تا کنم

 غصه!  خوب دختر داخل بریم پاشو-گفت نمی چیزی و کرد می فکر پدرش و افسون نامعلوم

 ولی.. کنند پیدا راهی بتونند هم همفکری با شاید تا گرفتند پیش رو خونه ندارهراه فایده خوردن

 آبی به بود خته دو چشم نداره انتظارشو کس هیچ که خوره می رقم جوری سرنوشت نداشتند خبر

 ودب بینشون بزرگ شباهت یه کرد می مقایسه دریا آرام نا های موج با خودشو زندگی داشت... دریا

 "آشفتگی و تالطم از پر":

 نشست این تو نداشت یاد33 نده تظاهر بوی هاش خنده و باشه خوشحال دل ته از روز یه سال،!  

 نکشید به کردن شروع!  هاش لباس شدن خاکی از نترسید عمرش تو بار اولین برای ها، ماسه رو

: دبو همیشگی جواب بی های سوال درگیر ذهنش کشه، می داره چی نمیدونست معوج و کج خطوط

 ؟اصال تنهام انقدر چرا!  نیستم خوشبخت من چرا پس ؟ میاره خوشبختی پول نمیگن مگه "

 و هبقی چشم کردن کور دنبال همیشه و نکرد مادری برام که مادری ؟ کیه تقصیر االنم وضعیت

  ؟!داد یادم رو گذاشتن پول رو پول تنها که پدری! ؟ بود نمایی قدرت

 این... شد بلند و کشید آهی "!کرد؟ همیشه از تر سنگ منو قلب خیانتش، با که ای شراره یا

 سمت نگاهش ،ناخودآگاه داد و جیغ صدای شنیدن با! کردند نمی دوا ازش دردی جواب بی سواالت

 با هم اونا و کرد می فرار مادرش پدرو دست از داشت که شد کشیده ای ساله چهار سه بچه پسر

 رپس اون جای لحظه یه فقط کرد آرزو دلش تو... زد تلخی لبخند! دویدند می دنبالش خوشحالی

 شمردن بهش کرد می بچگی باید که وقتی اون!محالیه آرزوی دونست می هم خودش!  باشه بچه

 چشمش جلو صحنه یه داشت می بر که قدمی هر با...  زدن قدم به کرد شروع!!  دادند یاد رو پول

 که معصومی های چشم...  دوم بودقدم شراره شبیه که دختری... اول قدم میگرفتند جون

 هاشقدم خوردن قسم و ها التماس صدای... سوم قدم باشه شراره به متعلق نمیتونست

 شاید... شد دور و داد هل رو شیده لحظه اون چرا نمیدونست ارمیا فرار و خونیش صورت...چهارم

 شد خم...  بودند جنگ تو هم با نفرت و وجدان عذاب... کرد می فرار احساسش و خودش از داشت
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 ردخت اون نیست مهم: کرد زمزمه آروم داد فشار دستش تو محکم...  برداشت ریزه سنگ مشت یه

 از تونست هم بار این باشم متنفر ازش دارم حق خائنه، اون شبیه که همین!  نه یا شرارست

 هر دکر سعی و بست چشماشو...  برسه نسبی آرامش به و بزنه گول وجدانشو کنه، فرار حقیقت

 ذهنشو نباید و داشت تری مهم کارهای! کنه فراموش رو هست پیش ساعت چند به مربوط چی

 تموم انتقام میخواست دلش! ! بود اولویت تو اش نقشه االن!  کرد می دیگه چیزهای درگیر

 وت هرصورت در! نداره فراری راه افسون میدونست خوب بگیره افسون از زندگیشو های بدبختی

 حالت ود هر در!کته قبول اونو پیشنهاد مجبوره یا زندان افته می پدرش یا!  میبینه ضربه ماجرا این

 برسه آرامش به میتونه و گرفته انتقامشو ارمیا

 زودتر تا نبود دلش تو دل داخل رفت و کرد باز آروم رو ویال در جا همه از خبر بی حسین آقا

 نداشتهمین رو ازش دوری روز یه تحمل حتی!  بود زندگیش همه دختر اون!  ببینه رو افسونش

 آشناییش! کرد می فکر اخیر روز چند این عجیب اتفاقات به داشت می بر قدم خونه طرف که طور

 سفر... بود داده بهش ضمانت واسه که چکی... گذاشتند هم با که کاری قرار قول... رسول آقا با

 زامرو رفتار! لنگه می کار جای یه وسط این کرد می احساس! جویبار به امروزشون غریب و عجیب

 چند تو ولی جویبار اومدیم کار مقدمات کردن آماده برای گفت می!  بود عجیب خیلی رسول آقا

 آشنا رسول با که روزی سمت کشید پر خیالش مرغ! نکردند خاصی کار هیچ بودند اونجا که ساعتی

 بتونه تا کرد می فروشی دست ساحل کنار افسون، چشم از دور روز هر معمول طبق شدداشت

 :گفت ای مقدمه هیچ بدون و سمتش اومد شلواری و کت پوش شیک مرد یه دربیاره رو عمل خرج

 مطمئن و خوب شریک یه دنبال بندازم راه مغازه یه اینجا دارم قصد و اومدم تهران از من آقا سالم

 هم با میتونیم کنید قبول اگه اومدید خوبی آدم نظرم به گرفتم نظر زیر رو شما صبح از. گردم می

 خوشحالیپیشنهاد... تعجب: اومدند سراغش مختلف حس تا دو لحظه اون باشیم داشته همکاری

 کنهجور رو افسون عمل پول دستفروشی با میخواست شد می سالی سه دو!  بود انگیزی وسوسه

 وابج تردید با برسه هدفش به مرد این با شدن شریک با میتونست شاید! بود نشده موفق ولی

!  اشهب کافی کار شروع برای مقدار این نکنم فکر!  دارم انداز پس میلیون پنج فقط من ولی:  داد

 از کار من از پول!دارم زیادی سرمایه خودم!  نیست مهم پول من برای-زد برق مرد های چشم

 ! میشه برابر چند پولتون ماه چند عرض تو باشید مطمئن! شما

 و کرد دراز مرد اون سمت دوستیشو دست!  افسونش خاطر به فقط کرد اعتماد ساده چه لحظه اون

 ! داد همکاری قول
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 بره صدایی و سر هیچ بدون کرد سعی...  اومد در خیال و فکر از خونه خاموش های برق دیدن با

 ! نشه بیدار افسون تا داخل

 ! وایستاد لحظه یه قلبش خالی تخت دیدن با اما شد داخل و کرد باز آروم رو در

 ! باشه طاها پیش افسون ممکنه نکرد خطور فکرش به لحظه اون

 دادن دست از براش بود سخت چه... زمین افتاد و شد خالی پاش زیر...چرخید سرش دور دنیا

  افسون

  داد فشار محکم و سرش سمت برد رو دستش! بود مرد این دنیای همه دختر اون

 کشید نمی قد جا هیچ به فکرش... باشه کجا ممکنه شب موقع این افسون دونست نمی

  دادند می آزارش و پریدند می پایین باال ذهنش تو منفی فکر هزارجور

 !کشید راحتی نفس و بست نقش لبش رو لبخندی...شد زده ذهنش تو ای جرقه لحظه یه تو

 بود زندگیش کابوس ترین بزرگ دخترش دادن دست از

 ...  رفت اصلی عمارت سمت لب روی لبخند با و شد بلند عجله با

 اونجاست کوچولوش دختر که داد می رو این نوید ویال روشن چراغ

 می قراری بی کنده پر مرغ مثل تاشون هرسه و بود نرفته کدومشون هیچ چشم به خواب ویال داخل

 !کردند

 رنگ صورت به نگاهش وقتی... بود شیده نگران دیگه طرف از... داشت رو پدرش استرس افسون

 !شد می فشرده قلبش افتاد می دوستش کبود و پریده

 !بود؟ آورده دوستش بهترین سر رو بال این خبری بی خدا از کدوم

 احساس... کرد می فکر بقیه و خودش نامعلوم آینده به و رفت می راه رو خونه عرض و طول طاها

 سرزنش عجیبش عشق خاطر به خیلی سال چند این تو... شده سست اش اراده یکم کرد می

 ... اومد نمی کوتاه وقت هیچ ولی بود شده

 موهاش تو دستی کالفه! بود؟ داده راه خودش به تردید که بود اومده دلش سر بالیی چه حاال اما

 !  کشید
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 سمت اون به دوختند رو نگاهشون در، شدن باز صدای شنیدن با

 رو لبخند ها بچه نگران و پریده رنگ های صورت دیدن با اما داد بلندی سالم لبخند با حسین آقا

 ... ماسید لبش

  زد نمی حرفی کس هیچ و بود سنگین جو

 برد پدرش سمت رو ویلچرش آروم افسون

  رفت راه هزار دلم حاال تا بودی کجا ؟ اومدی بابایی-

 یرد خاطر به فقط!  کنه درک رو دخترش گلوی تو کرده گیر بغض معنی نمیتونست حسین آقا

 !؟ بود ناراحت اون اومدن

  کشید آغوش تو رو دخترش و زد زانو ویلچر جلوی

 !  دارم کار یکم جویبار میرم بودم گفته بهت که من!! لرزی؟ می داری چرا شم فدات-

 !  بابایی نگرانتم ؟! میایی دیر میری زود چرا ؟ کنی می کار چی داری روزها این کار؟ کدوم-

 اتفاق میدونست... داد می بد گواهی دلش.... زد خشکش دخترش های اشک دیدن با حسین آقا

 کنه تابی بی اینجوری افسونش نداشت سابقه چون نیافتاده خوبی

 شدختر که زده سر ازش خطایی چه نمیدونست! ... بود سردرگم... نتونست اما بگه چیزی خواست

 ! آشفتست اینجور

 شکوند رو جمع سکوت دوباره افسون ضعیف صدای

 رد باورهام همه نذار! ؟ شده اشتباه که بگو ؟!دروغه که بابا؟بگو چیه میلیاردیت یه چک قضیه-

 اه آدم این به!... کنه نمی کاری فکر بدون وقت هیچ حسینم بابا مطمئنم من!  شه عوض موردت

  نیست تو مال چک اون که بگو

 !  بشنوند رو جوابش تا حسین آقا دهن به دوختند چشم تاشون سه هر

 !!!؟ میلیارد یک زنی؟ می حرف چک کدوم از ؟ شده چی دخترم؟ میگی چی-

 داد ادامه و کرد بلندی ی خنده
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 !ندیدم باهم رو میلیارد یه عمرم تو من عزیزم؟ کنی می شوخی-

  ؟! کنند دستگیرت بودند اومده چی برای ها پلیس پس... پس-

 ! کار... پلیس... چک... چید هم کنار رو افسون های حرف حسین آقا

 ... بود داده رسول دست ضمانت واسه که افتاد امضاش سفید چک یاد

 ! خورد رو سادگیش چوب راحت چه شد نمی باورش

 اون و طرف این و داد می بازی رو بلندش موهای باد...داد حرکت ساحل سمت آروم رو ویلچرش 

 ! کرد می خودنمایی مشکیش های چشم تو شبنم...برد می طرف

 از بردن لذت اجازه افسون درگیر ذهن اما بود بخشیده دریا آبی به خاصی زیبایی خورشید نور

 داد نمی رو اطرافش زیبایی

 ...کردند می همدردی باهاش و اومدند می فرود صورتش رو بارون های قطره

 داشت غم افسون دل مثل هم آسمون دل انگار

 ینهمچ به دست اون عمل پول خاطر به مهربونش پدر کنه باور تونست نمی... کشید سوزی پر آه

 ! باشه زده کاری

 بفضش شکستن با شد زمان هم بارون گرفتن شدت

 شد نمی روزها این شاهد و بود مرده کاش کرد آرزو دل ته از بار اولین برای

 ... گذشت می حسینش بابا دستگیری از روز یه

 کرد زمزمه خودش با آروم...  بود گذشته براش قرن یه اندازه که روزی یه

 نکنه!...!بخوری؟ سرما زود و بشه سردت نکنه... کنند؟ نمی اذیتت راحته؟ جات برم قربونت بابایی"

 "! ... سیرم گی می الکی و من به میدی سهمتو که هایی وقت همون مثل بمونی؟ گرسنمه

  شد هق هق به تبدیل اش گریه
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 یکارچ تو بدون حاال اما نداشتم شکایتی رفتم نمی راه عمرم آخر تا من ؟ کردی کارو این بابا چرا-

 که تپاک دل واسه بمیره افسون!  گذاشتی تنهام هم تو که داشتم رو کسی تو غیر من ؟مگه! کنم

 !خوبند خودت مثل ها آدم همه کردی فکر

 ور دوستش بلند های گریه شنیدن تحمل این از بیشتر.. رفت افسون سمت ناراحتی با شیده

  نداشت

  کشید آغوش تو افسونو محکم... زد زانو پاش جلوی

  میشه بد حالت نکن تابی بی انقدر!  گریه شده کارت روزه یه... باش آروم عزیزدلم-

  گذاشت دوستش شونه رو سرشو آروم افسون

 دارم!  افتاده نامرد های آدم گیر من خاطر به گناهم بی بابای میبینم وقتی باشم آروم چطور-

  کنه نمی آرومم گریه جز به هیچی... شیده میسوزم

  افسون موهای کردن نوازش به کرد شروع شیده

 داغون خودت بدتر نمیشه حل چیزی که گریه با!  کن دعا باباحسینت واسه فقط تو عزیزدلم-

 ! کنه می حل که انشاهلل میشه چی ببینه کالنتری رفته طاها هم االن... میشی

 همون ؟! گفت چی بهم دیشب رفت یادت مگه!  کنند کاری پدرم واسه بقیه و طاها نمیخوام من-

 بی با پدرت ": گفت و چشام تو زد زل روم، جلو وایستاد خورید می قسم سرش که طاها آقا

 شاهدید که شماها!  شکست دلم شنیدم رو حرف این وقتی " کرد خراب هم رو ما زندگی فکریش

  انداخته دردسر تو رو خودش من خاطر به فقط باباحسینم

 پسر میدونی که تو!  پرید دهنش از یچیزی بود عصبانی ببخش رو طاها تو!  عزیزم دونم می-

  میخواد خاطرتو چقدر عموم

 یردستگ رو پدرش و بودند اومده ها پلیس وقتی از... بست نقش افسون روصورت عمیقی پوزخند

  راحت خیلی بودند کرده

 !  ببینه طاها رفتار تو رو تردید پای رد میتونست

 ها سختی تو ها آدم! وامیستاد پام جوره همه میخواست خاطرمو اگه عموت پسر جان شیده نه-

 ! میدند نشون واقعیشونو خود
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 به دستی و شد بلند آروم شیده... کنند تموم جا همون رو بحث تا شد باعث ویال در صدای

 کشید روسریش

  کنم باز درو برم من!  طاهاست حتما-

 وبهر طاها با نمیخواست!  دوخت چشم دوستش رفتن مسیر به و کرد سر رو آبیش شال هم افسون

 !نداره ای دیگه ی چاره میدونست اما بود، شکسته دلش بدجور بشه رو

 یم شیده رفتن از دقیقه ده! زد خشکش روش به رو شخص دیدن با اما کرد باز رو در هوا بی شیده

  بود نشده ازش خبری هنوز اما گذشت

 برد ویال در سمت رو ویلچرش نگرانی با افسون

 : کرد می فکر خودش با...  بود بریده امانشو دلشوره

 "...دادند طولش انقدر چرا پس دره پشت طاها اگه"

 ! باشه اومده شیده سراغ مرد همون بازم نکنه... افتاد اونروز اتفاق یاد لحظه یه

 ...  و شکایت دنبال بره بود نکرده وقت هنوز شیده پدرش، موضوع خاطر به

 رخچ بیشتری قدرت با گذاشته سرش رو دستهاشو و نشسته دیوار کنار شیده دید دور از وقتی

 ... کرد لمس رو ویلچرش های

 :کشید بیرون رویا عالم از رو شیده افسون، نگران و آروم صدای

  شدم نگرانت پس؟ نمیایی ؟چرا شده چی خوب دختر-

 داد هدیه افسون به لرزونشو نگاه و برداشت صورتش از رو هاش دست

 !شده طوریش حسینم بابا ؟نکنه در پشت بود کی ؟ پریده رنگت چرا شیده!  من خدای-

 داد جواب بریده بریده شیده

  د بو جا ین ا اون!  نه-

  کرد لمسش و دوستش لرزون های لب سمت برد دستشو افسون

  لرزی؟ می داری چرا ؟ بود اینجا کی-
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 کرد تر بیش رو افسون استرس شیده، وار زمزمه صدای

 وحشی های چشم با مرد همون-

 : پرسید تردید با...  کنه هضم رو شیده های حرف افسون تا بود کافی ثانیه چند

 !!!؟ میگی رو بود کرده حمله بهت روز اون که مردی-

 التماسی هم باز بدش حال وجود با... دوخت دوستش مضطرب های چشم به رو خیسش نگاه شیده

 ...کرد می درک رو زد می موج افسون های چشم تو که

 !  اونه تکذیب منتظره دوستش فهمید می خوب

 بود اینجا مرد اون بود این واقعیت ولی

 و سرد گوی تا دو آشنای صاحب به چشمش و کرد باز رو در وقتی افتاد، پیش دقیقه چند یاد

 !  شد خراب سرش رو دنیا افتاد وحشی

 !  داد تکیه و دیوار این پیش اومد کی نفهمید که بود بد انقدر حالش

 ! رفت کجا مرد اون نفهمید

 کرد تکرار رو سوالش دوباره افسون

 ؟ بود اینجا مرد اون میگم! باتوام دختر-

  آره-

 بازیگر چون ولی کنه احاطه رو افسون وجود شدت با استرس تا بود کافی کوتاه جواب همین

  کشید چهره به آرامش نقاب زود خیلی بود ماهری

 نبالد نرفتی کردی اشتباه هم اول از! پلیس زنیم می زنگ االن نداره ترس که این!  عزیزم باشه-

 روت به رنگ بدم بهت چیزی قندی آب یه داخل بریم شم فدات بیا... نشده دیر هنوز اما!  شکایتت

 میشه حل نباش هم هیچی نگران... نمونده

 یتونهم راحت خیلی که هست افسون وجود تو چی نمیدونست... شد بلند و زد جونی کم لبخند شیده

 !  کنه آروم رو ها آدم
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  ببندم ویال در برم منم!  بزن صورتت و دست به آبی برو تو-

  میشه سختت ویلچر با تو میبندم خودم-

 پوشوند رو افسون صورت مصنوعی اخم

 !  نیست چالق پام مثل که دستم! ببندم رو ساده در یه تونم نمی من یعنی...  بچه برو- 

 ... شد آب از پر شیده های چشم دوباره

  نداشتم منظوری!  کنم توهین بهت نمیخواستم خدا به-

 یرز میزنی میشه هرچی!  شیده شدی حساس خیلی روزها این داشتی؟ منظوری گفتم من مگه وا-

 رو خودت برو اول. .. و کنه نمی دوا ازت دردی گریه که کنی می موعظه منو میایی هم بعد گریه

 ! کنه نمی رطب منع که خورده رطب!  جون بچه کن اصالح

 پیش دقیقه چند اتفاقات راحت خیلی... بشه باز خنده به شیده لبهای شد باعث افسون بامزه لحن

 جاک مرد اون بدونه نشد کنجکاو حتی... دویید ویال سمت خوشحال و سبکبال... کرد فراموش رو

 ... رفت

 چرم کفش ببنده اونو خواست که همین... رفت در سمت همراهش همیشه صندلی با افسون

  شد مانع و گرفت قرار در بین مشکی

 نخش صدای صاحب تا آورد باال رو سرش افسون! کنم معامله تو با اومدم! ندارم دوستت با کاری-

 بشناسه رو قیمت گرون چرمی های وکفش

 ...دوخت ارمیا مغرور های چشم تو رو اش اومده در حدقه از های چشم تعجب با

 رو شیده که کسی همون داده هل ویلچرش پیش وقت چند که مردی کنه باور بود سخت براش

 !کرده اذیت

 از دست چرا ؟!  خواست می چی ها اون زندگی از مرد این!  گرفت فرا رو وجودش تمام خشم

 !داشت؟ نمی بر سرشون

 ... کرد بازش و داد هل محکم درو افسون، حرف از پر و خیره نگاه از کالفه ارمیا

 بره عقب افسون ویلچر شد باعث کارش این
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 یم ضرر بدجور وگرنه بدی گوش هام حرف به نفعته به... کنم معامله باهات اومدم!  توام با کری-

  بینی

 ! شناخت می که بود آدمی ترین ادب بی مرد این... داد فشار هم رو هاش دندون حرص با افسون

 :گفت عصبانیت با و کشید هم تو هاشو اخم...نترس و سرکش دختر همون شد باز

 ات ؟؟! کنم معامله بخوام که دارم باهات صنمی چه من! شده پیدات ورا این باز کردی جا بی شما-

  کن گم گورتو کنند جمعت بیان پلیس نزدم زنگ

 واسه خوبی وقت حاال اما کشید می نشون و خط دراز زبون دختر این واسه دلش تو بدجور ارمیا

 :داد جواب و کرد عصبی خنده...داد می انجام باید که داشت تری مهم کارهای!  نبود تالفی

 ! کنه دستگیر منو باید چرا پلیس اونوقت-

 مردی همون تو نفهمیدم کردید فکر بعدشم.... خصوصی حریم به اجازه بدون ورود...  مزاحمت-

  باالتر اینا از جرم! زدی دوستمو که هستی

 زد پوزخندی ارمیا

  نداره ربطی من االن حضور به موضوع اون اما زدم دوستتو من آره!  زرنگ خانم آفرین-

  رسوند افسون جلوی رو خودش بلند های قدم با و بست ویال در پاش پشت با

 !کنه دستگیر منو تونه نمی هیچوقت پلیس ضمن در-

 ...تا بیرون برید ؟ هستید کی کردید فکر!  گرفتید باال دست خودتونو خیلی-

 : گفت و پرید افسون حرف وسط نیشخند با ارمیا

 نگشر بینه می منو وقتی که دوستت یا کنی بیرونم خواهی می نداشتت پاهای این با تو چی؟ تا-

 ! میشه؟ میت مثل

 خدا از...  مرد این رحمی بی همه این از بود گرفته درد قلبش...  زد صدا رو خدا لب زیر افسون

  کرد صبر طلب

 نامرد هزارتا و تو پس از!  نگیر کم دست بازم ام نداشته پاهای این وجود با منو! محترم آقای-

  میام بر دیگه

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر* خانوم فاطمه* | یخی مرد رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

46 

 

 ... ودب متنفر کشیدن پاپس و بودن ضعیف از همیشه اما کنه کاری تونه نمی میدونست هم خودش

 برداره ترک نازکش قلب هزارم بار برای شد باعث ارمیا تمسخر از پر ی خنده

  بدی گوش هام حرف به و بگیری دهن به زبون بهتره!  ترسیدم اوه-

  ندارم حرفی شما با من بگم بار چند داری؟ تشریف کر شما انگار-

 تفریح داشت بیشتر...نشد عصبانی افسون گستاخانه های حرف شنیدن از قبل دفعه برخالف ارمیا

  می چون کرد می

 خودشه دست برنده برگ دونست

 ! شه آزاد پدرت نخواستی خودت باشه یادت!  میرم من پس باشه-

  ؟ زندانه تو پدرش دونست می کجا از مرد این! برد ماتش پدرش اسم شنیدن با افسون

 "کنم معامله باهات اومدم "افتاد ارمیا پیش دقیقه چند حرف یاد

 !کنند؟ معامله پدرش سر میخواست یعنی

 : زد داد میشه خارج در از داره ارمیا دید که همین

  میخوایید چی بگید فقط!  میدم گوش حرفاتون به قبوله!  وایستید-

 :برگشت افسون سمت و زد شیطانی لبخند ارمیا

 شرط یه به ولی بدم رو پدرت آزادی پول حاضرم من-

  شرطی چه-

 ! رفت می راه هدف بی و بود کرده کتش جیب تو هاشو دست!  تهران بریم میایی من همراه تو-

 ؟!حسیه چه نمیدونست اما داشت عجیبی حس یه

  کرد می مرور یکی یکی رو بود شده بدل و رد افسون و اون بین که هایی حرف تمام ذهتش تو

 ! پناه بی دختر یه کردن تحقیر بود بخش لذت براش قدر چه

  بود برده کار به دختر اون کردن حقیر واسه امروز که افتاد هایی جمله یاد
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  "دیگه مشابه کلمه صدتا و بیچاره بدبخت...  خاصیت بی آدم یه...  گدا... چالق"

  بود نشده خنک دلش هنوزم

 ... کرد نمی درک رو نفرتش همه این دلیل هم خودش

 داد می آزار رو اطرافیانش و نبود خوبی آدم وقت هیچ اش ساله چند و سی زندگی طول تو

  کرد می له پاش زیر رو انسانی های ارزش و رفت می جلو نفسش هوای با همیشه...

 بود کرده رد رو قرمزها خط همه و بریده ترمز انگار بار این اما

  رو عجیبش حال این کرد نمی درک

 کشید می افسون سمت رو اون ناشناخته حس یه

 !  بود دیده دختر اون های چشم تو رو خوشبختی چون بود متنفر افسون از شاید

 بود نچشیده طعمشو ارمیا وقت هیچ که چیزی "خوشبختی"

 بگیره دختر اون از زندگیشو های ناکامی تمام انتقام میخواست

 در حدقه از های چشم تهران، بریم بامن بیا گفت بهش وقتی افتاد افسون العمل عکس یاد

 ...  بودند کرده درست جالبی صحنه اومدش

 " کنم نمی رو کار این هم بمیرم" گفت که اش قاطعانه جواب هم بعد

 ینکن قبول رو پیشنهادم اگه کنی فکر داری وقت شب تا "گفت و کرد تهدیدش ارمیا وقتی اما

 منم بیایی همراهم کنی قبول اگه اما!  میخوره خنک آب و میمونه زندان تو عمرش اخر تا پدرت

 وفکرات فعال تو میگم بعد رو تهران ببرمت خودم با میخوام چرا که این!  بشه آزاد کنم می کاری

 "!بده خبر بهم شب تا و بکن

 ... اومد در اولیه سختی اون از و شد عوض افسون نگاه رنگ ها حرف این شنیدن از بعد

 بشنوه رو افسون جواب تا بود شب منتظر مشتاقانه ارمیا حاال

 تصمیمش رو بازم اما محضه دیوونگی کارش دونست می!... داشت سرش تو زیادی های برنامه

  بگیره هاشو بدبختی تمام انتقام تا ببره خودش با رو دختر اون میخواست! بود مصمم
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  ؟ کنی می چیکار داری-

  داد جواب لبش گوشه لبخند با و شد خیره شیده سوال از پر های چشم به افسون

  دیگه کنم می نقاشی دارم خب!  انگار شده چیزیت یه امروز جان دختر-

  انداخت باال ای شونه شیده

 ! بودی نیومده چیزها این سراغ وقته خیلی آخه خب کردم تعجب-

 کنند می آروم منو...  و رنگ و بوم میدونی خوب که هم تو...میخواد آرامش شدت به دلم االن-

 ای بپرسه دونست نمی بود کرده مشغول رو ذهنش بدجور سوال یه!  گفت نامفهومی اوهوم شیده

 : زد دریا به دل! نه

 میدی؟ جوابمو بپرسم چیز یه- 

  عزیزم بپرس-

 ؟ نبودی خودت حال تو و بود پریده رنگت چرا ؟ ویال اومدی دیر ؟چرا افتاده اتفاقی-

 و ردک نمی سیر هپروت تو هم خیلی دختر این پس!  انداخت شیده به ای موشکافانه نگاه افسون

 !!!!بود اطرافش به حواسش

 رمیاا پیشنهاد بود نتونسته هم هنوز...شه سبک تا کنه ودل درد یکی با میخواست دلش هم خودش

  داشت شنوا گوش یه به نیاز... کنه هضم رو

 کرد زمزمه آروم

 ؟!  بمونه خودمون بین میدی قول بگم بهت چیز یه-

  گفتم بقیه به رفتم رو تو های حرف کی من! دیگه نکنه درد دستت وا-

 هچ میدونست خدا فقط... انداخت دوستش خوشگل و کوچولو صورت به آمیزی محبت نگاه افسون

  داشت دوس رو شیده قدر

  بگم برات تا بده گوش حاال!  گرفتم قول کاری محکم واسه فقط عزیزم نشو ناراحت-

  !شد می تر مبهوت شیده چهره حالت گفت می بیشتر چی هر! ماجرا کردن تعریف به کرد شروع
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 ؟! کنی قبول پیشنهادشو میخوایی که نگو افسون-

 من اطرخ به حسینم بابا!  کنم قبول پیشنهادشو بخوام ممکنه محاله! ؟ شناختی جور این منو تو-

 ... افتاد وضع این به و خورد رو بقیه گول راحت خیلی

 هست هم ای دیگه های راه مطمئنم! معقول غیر کار نه اما کنم می هرکاری پدرم خاطر به منم

 ! کنم انتخاب رو راه بدترین برم چرا پس!  حسین بابا آزادی واسه

  کاشت دوستش ی گونه رو ای بوسه شیده

 ما زندگی از مرد اون!  کنه می اذیت منو داره چیزی یه وسط این ولی!  عاقلی خیلی تو میدونم من-

 !؟ کنه می اذیتمون داره چرا ؟ میخواد چی

 اتفاق اون و من بین که کوچولو دعوای یه واسه آخه!  سواله خودمم برای!  جان شیده نمیدونم-

 باید زودتر هرچه کیه طرف میدونیم که حاال ، حال هر به!  نیست الزم دادن کش انقدر که افتاد

 داری که شاهدم!  کنی شکایت

 !  بذارم دست رو دست نباید میگی راست آره-

 !  چرخوندند ویال در سمت به رو سرشون سرعت به کسی، های قدم صدای شنیدن با

 !  کشیدند راحتی نفس آشفته و خسته طاهای دیدن با

 داد بلندی سالم و آورد لب رو لبخندی بارید، می روش و سر از که خستگی وجود با طاها

 ...  کنه رفتار عادی کرد سعی ولی بود ناراحت مرد این دست از هم هنوز افسون

 !؟ شد چی!  نباشید خسته سالم-

 ازش چشم که این بدون... انداخت افسون اضطراب از پر و منتظر های چشم به لبخندی طاها

 :گفت بگیره

 !  بذار تنها دقیقه چند رو ما میشه اگه جسارته ببخشید دخترعمو-

 ...رفت ویال سمت سرعت به و گفت ای باشه شیده

 ریدلخو لحظه اون تو! ...  بشه کثیف قیمتش گرون شلوار نبود مهم براش... زد زانو ویلچر جلوی

 بود مساله ترین مهم زد، می موج عشقش های چشم تو که
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 !  بخشه می منو زدم رو حرف اون کردم غلط بگم اگه! آره؟ ناراحته دستم از من خانم-

  کرد نگاش جدی و سرد افسون

 رسید؟ کجا به بابام موضوع!  نیست مهم-

  زد لب آروم و دوخت روش به رو پناه بی و معصوم دخترک های چشم تو رو عاشقش نگاه طاها

 ! شد چی میگم واست بعد بده منو سوال جواب تو اول-

 بابای!  مگفت چی نفهمیدم بودم ریخته بهم خیلی! ببخشه؟ منو خطای زیبا خانم این هست امکانش

 ... نمیذارم تنهات باهاتم آخرش تا کن باور. میمونه خودم بابای مثل هم تو

 این زا بیشتر رو موضوع این نبود درست...کرد بازی انگشتاش با و انداخت پایین رو سرش افسون

  بود کرده کمکشون خیلی هم اینجاش تا مرد این!  بده کش

  ؟ منو بخشی نمی-

 !  شد صاف باهاتون دلم حاال اما بودم یعنی... نیستم دلخور شما دست از من-

  کاشت روش نرمی ی بوسه و آورد جلو رو افسون شال ی گوشه... پوشوند رو طاها صورت لبخند

 اون نیمک ثابت باید گفت کردم صحبت وکیل با میدم سوالتو جواب من حاال!  کوچولو خانم نوکرتم-

 شدنیه اما سختیه کار!  کرده کالهبرداری پدرت از مرد

  آورد باال رو سرش خوشحالی با افسون

  شه ثابت پدرم گناهی بی ممکنه یعنی میگی؟ راست-

  کنم می تالشمو همه من!  عزیزم خدا به توکل-

  بود دختر این عاشق هنوزم.. شد غرق افسون مشکی های چشم تو و گفت اینو طاها

 ... رفتند می راه اعصابش رو تخت، فنرهای قیژ قیژ صدای

  انداخت سمتش نگاهی نیم و شد بلند اش فرسوده و کهنه تخت روی از عصبانیت با

!  مکن عوضت ببرم گرفتم رو حقوقم ماه این باشه یادم!  قدیمی رفیق شدی کهنه دیگه هم تو-

 ! بمونه واسم پولی اگه البته
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  رفت کوچکش اتاق ی گرفته غبار ی پنجره سمت کوتاه های قدم با

 ... بذاره هم رو چشم بود نتونسته هم لحظه یک صبح تا

 ور طعمش نمیتونه دیگه هیچوقت میدونست که بود کرده رو آغوشی هوای دلش هرشب مثل باز

  بچشه

 سمت بکشه پر و بیاره در بال کرد آرزو دل ته از...  دوخت آبی آسمون به رو نگاهش و کشید آهی

 ... آسمون

  خودت پیش بیام میشد کاش بودن، زمینی از شدم خسته خدایا-

  اومد بیرون اش شکسته دل از دیگه آه یه

 ! ام خورده زمین فقط حال به تا من ؟ ای مزه چه آسمونت جونم خدا-

 چشماش تو آبی دیگه افتاد یادش اما کنه پاک رو هاش اشک تا برد هاش چشم سمت رو دستش

 نداره ریختن واسه

 ... رفت می راه ها پرنسس مثل هم هنوز...  توالت میز سمت برداشت قدم

 برد لبش سمت رو اش همیشگی همدم

 بـــشه شروع سیـــگار با عـــشق بجـــای کـــه صبحی

 نیــــست دوبـــاره شــــــروع یــــک

 اســــت پایان امـــــتداد

 نـــدارد ادامه بـــه امــــیدی دیــگر که کــــسی بــــــرای

 به تلفن کن خرد اعصاب صدای به توجه بی اون اما...  زد بهم رو آرامشش تلفن زنگ صدای

 داد ادامه کشیدنش سیگار

 " میدم گوش پیغامتونو فرصت اولین تو حتما اما نیستم خونه من سالم "پیغامگیر رو رفت
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 شا خونه های وسایل از بعضی...  زد می پا و دست ثروت و فقر بین که زندگی این به زد پوزخندی

 لقمه یه برای حاال اما... رسید می دهنش به زیادی دستش که ها موقع همون...بود ها قدیم یادگار

  کند می جون باید نون

 نگرانت!  کنی می باز رو ات خونه رو در نه میدی رو تلفنم جواب ؟نه تو کجایی معلومه شراره-

 شدم

 ...  شد تر عمیق لبش رو پوزخند

 ! شده من نگران مونس خاله! است گانه هفت عجایب از-

 خودته خوشبختی خاطر به کردم کار هر میدونی که ؟تو ناراحتی من دست از عزیزم-

 :کرد زمزمه غمگین

 هب فقط عوضی آدم یه بغل تو فرستادی و کردی جدا ارمیام از منو بود خودم خوشبختی خاطر به-

...  گرفتی ازش رو باورهاش... شکستی مردمو غرور!  نپره میلیاردیت چند قرداد اینکه خاطر

 !!!بود من خوشبختی خاطر به کارهات همه جان خاله آره... کردی متنفرش من از... کردی خردش

 بازی آبرومون با داری چرا!  نیست ما خانوادگی شان تو مریض آدم یه از پرستاری شراره آخه-

 ! کنی می

  کرد بلندی ی خنده

 !  من خوشبختی نه!  خانوادگیشه شان فکر به جونم خاله پس-

  منتظرتم... دارم کار کلی باهات!  دیدنم بیا زودتر-

 رفک!  بگیرم ازت رو عشقم و خودم شکسته دل انتقام که روزی منتظر!  جون خاله باش منتظر-

 وقته خیلی نه!  چشم بگم چرا چون بی بگی هرچی که هام گذشته ترسو بچه همون من کردی

 رو ارمیام کمر که موقع همون از... شدم زن ای دیگه مرد آغوش تو که موقع همون از!  شدم بزرگ

 ... شکوندم

  میخوری تکون قدر چه کوچولو بخواب-....  جون خاله باش منتظر

 ! بره نمی خوابم خب-
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  داد می بازی رو گوشش پرده ارمیا های نفس صدای

 عزیزم؟ بره نمی خوابت چرا-

 دوست خاله پسر ای قهوه های چشم تو دوخت چشم...شد جا به جا مردش پهن آغوش تو

 ... داشتنیش

  داد جواب شیرینش و کودکانه زبون همون با

 و تو درمورد داشتم امروز!  بزرگتره ازم سال چند که دختری همون!  گفتم برات شبنم از قبال-

 !  بیاری سرم بالیی ممکنه نخوابم پیشت شبا گفت بهم...  کردم می تعریف واسش خودم

  انداخت خنده به هم رو شراره ارمیا، ریز ی خنده

 بزرگ شما قراره!  بودم آورده حاال تا بیارم سرت بالیی خواستم می اگه!  کوچولو خرگوش آخه-

  کنیم ازدواج هم با بعد... شی خانم... شی

 اما نداشت ازدواج از درستی درک و بود سالش ده... بست نقش شراره صورت رو پهنی ی خنده

 داد می ترجیح دنیا همه به رو اخموش و مغرور ی خاله پسر با بودن

 ؟مگه ابیخو می من بغل تو ها شب گفتی دوستت اون به رفتی کی اجازه با شما ببینم وایستا حاال-

 ...  بگی کس هیچ به نباید!  تو و من بین رازه یه موضوع این نگفتم بهت قبال من

 می اخم مرد این وقتی... دوخت پهنش سینه به و گرفت ارمیا اخمو ی چهره از نگاهشو ترس با

  میشد ترسناک خیلی کرد

 داد جواب مظلومی لحن با

 و خشک خیلی نداری احساس اصال هستی یخی مرد تو گفت دوستم اون!  چیه من تقصیر خب-

 یخوابمم بغلش تو که شبا نیست یخ من خاله پسر هم اصال گفتم و کردم دفاع ازت منم بداخالقی

  داغه داغ

...  آورد االب رو سرش ترس با گه نمی چیزی ارمیا دید وقتی... شد برقرار بینشون سکوت ثانیه چند

 توبیخ و دعوا از خبری خداروشکر... کشید راحتی نفس اش خاله پسر های لب رو لبخند دیدن با

 ! نبود
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 و کشید آهی!  بکشه دست اش گذشته خاطرات مرور از شراره تا شد باعث کتری سوت صدای

 ... شد بلند

 !  بود شده لحظاتش همیشگی همراه حسرت بود سال چند

 ! شد تنها و داد دست از رو ارمیاش عشق تلخ و راحت چه که این از میخورد حسرت

 مرور خاطر به که اشکی قطره با... ریخت ارمیا اهدایی لیوان تو خودش برای تلخی ی قهوه

  کرد شیرین رو اش قهوه بود زده حلقه چشماش تو خاطراتش

 مرور رو اش گذشته خاطرات ناگریز و بمونه خونه تو بود مجبور چون نداشت دوست رو ها جمعه

 !  کنه

 ! شدند نمی تکرار وقت هیچ دیگه که خاطراتی

 ... هال گوشه سفید و سیاه تلویزیون سمت رفت و شد بلند

 !  نمیومد در جور هم با چیز هیچ!چرخوند خونه دور تا دور تو رو نگاهش

 ... ! کوچه سر سمساری مال دیگه های بعضی و بودند قیمت گرون ها وسایل بعضی

 ! نشه دراز ناکس و کس پیش دستش تا فروخت رو وسایلش از قلم چند پیش ماه چند

 ودکمهر و برداشت قشنگش چوبی میز روی از کنترلو... اش رفته در زوار قدیمی مبل رو نشست

 power کرد لمس

 شیدهک گذشته سمت ناخودآگاه خیالش مرغ افتاد تلویزیون کوچیک صفحه به چشمش که همین

  نداشت خاطراتش مرور از گریزی انگار... شد

  بزنم حرف باهات میخوام کنی خاموش رو تلویزیون این میشه جان ارمیا-

 !  شنوم می بگو- 

  کنی نگام میخوام بدی گوش فقط خوام نمی-

  بشه کشیده سمتش ارمیا نگاه شد باعث صداش بغض

 ؟ افتاده اتفاقی!  رسی می نظر به ناراحت برگشتی زبان کالس از وقتی از شراره؟ شده چی-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر* خانوم فاطمه* | یخی مرد رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

55 

 

 "... رو بدم حال فهمیده و نبوده توجه بی هم خیلی ارمیا پس " کرد فکر خودش با و کشید آهی

 ... خوشگلش آبی چشم عروسک سمت برد رو حواسش همه و کرد خاموش رو تلویزیون ارمیا

 :گفت خاصی مهربونی با و کشید موهاش رو نوازشی دست

 ؟ گلوت داره بغض چرا ؟ خرگوشکم شده چت-

 :پرسید مقدمه بی

 ؟؟! داریم محبت کمبود تو منو-

 !  کرد نگاش بزنه پلک اینکه بدون ثانیه چند ارمیا

 !گرفتی یاد کی از اینو!!!؟ محبت کمبود ؟ شراره چیه ها حرف این-

 این...  افتادم خودمون یاد منم... زد می حرف محبت کمبود مورد در داشت دوستام از یکی امروز-

 درپ حتی!  نبودیم مهم کس هیچ واسه وقت هیچ!  ایم ندیده محبت تو و من که محضه حقیقت یه

 !  میخوابم تو اتاق تو شبا من نفهمیدن سال همه این بعد مادرامون و

 !  بینیمشون نمی دوبار یکی از تر بیش هفته روز هفت تو

 ؟! نه یا خوبه حالمون پرسیدند ما از بار یه

 ! کنند می تامین رو ما خودشون خیال به و کنند می پر رو بانکیمون حساب روز هر فقط

 داد ادامه هق هق با و شکست بغص

 ! ارمیا ندارم دوست رو زندگی این من- 

 ! اش ساله سیزده خاله دختر رو بود مونده خیره نگاهش مبهوت و مات ازمیا

 !  فهمه می زیاد انقدر کمش سن این با دختر این که شد نمی باورش

  ارمیا وجود به زد می آتیش شراره هق هق

 هبوس رو صورتش و سر و کشید آغوش تو رو عشقش اش مردانه خشونت با سریع، حرکت یه تو

  کرد بارون

 ریخت می خودش تو و زد نمی دم اما مادرش و پدر توجهی بی از سوخت می شراره مثل اونم
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 چهی که کنیم می محبت بهم انقدر!  داریم رو همدیگه تو و من اینه مهمم!  خرگوشکم باش آروم-

 قول هم تو نکنم خالی رو پشتت وقت هیچ میدم قول من! ؟ عشقم باشه!  نکنیم حس رو کمبودی

 !نذاری تنهام بده

 نشونه به رو سرش و انداخت اش خاله پسر مهربون های چشم نگاه اشکیش های چشم با شراره

  داد تکون میدم قول

 بر حال زمان به و کشید دست خاطراتش مرور از ،دوباره کودک برنامه مجری بلند صدای شنیدن با

  کرد دعا دل ته از و خورد فرو رو بغضش... گشت

  نکنم فکر بهش کن کمکم!  میمیرم دارم کن کمکم خدایا-

 میرد می قطعا شود غرق که آدمی

 دریــــــــــــــا در چه

  رویــــــــــــــا در چه

 برای خوشحالی با که نشین ویلچر دخترک دیدن با چون... بود نشنیده رو صداش خدا انگار اما

 شد پرتاب گذشته به دوباره زد، می دست مجری عموهای

 ...بودند گرفته قاب رو فرمش خوش بدن اش دکلته مشکی تاپ و قرمز دار چین کوتاه دامن

  کشید ایش قلوه های لب رو پررنگی صورتی رژ

  ارمیا اتاق سمت کشید پر بال سبک و انداخت خودش به آینه تو رو آخر نگاه خوشحالی با

 بیاد اش داشتنی دوست خاله پسر چشم به خواست می دلش...بود شده اش ساله چهارده تازه

 گشاد های شلوارک و تیشرت پوشیدن از بود خسته...

 ... آورد خاطر به رو مدرسه های بچه درگوشی های حرف

 اش خاله پسر پیش ها شب بود گفته بهشون که وقتی افتاد اومدشون در حدقه از های چشم یاد

 خوابه می

  باشه دختر هم هنوز شراره شد نمی باورشون کدوم داد،هیچ می نظری هرکسی

 !پرته مرحله از خیلی فهمیدند کشیدند رو زبونش زیر وقتی اما
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 !  نیست مرد ارمیا یا نیست لوند خیلی شراره یا بود معتقد شفق

  بشه قدم پیش خودش کنند تشویق رو شراره تونستند که این تا گفتند و گفتند انقدر

 تا کرد می تموم رو کار امروز همین باید. داره ایرادی و عیب کنند فکر هاش دوست خواست نمی

 !جذابه کنه ثابت

  اتاق داخل رفت بزنه در که این بدون

 شراره سمت نگاهی اینکه بدون... بود کشیده دراز تختش رو باز طاق بسته های چشم با ارمیا

 :گفت بندازه

 ناز با کن سعی"... کرد مرور رو شفق های حرف ذهنش تو سریع ؟ میخوایی چیزی! ؟ شراره چیه-

 " بشه جذب سمتت تا کنی رفتار ناز با و بزنی حرف

 داد ناز صداش به ممکن حالت ترین ناشیانه با

  ارمیا-

 چرخوند رو سرش و کرد باز و هاش چشم ناخودآگاه شراره غریب و عجیب صدای شنیدن با ارمبا

 !  روش روبه صحنه دیدن از برد ماتش...در سمت

 !  اونه کوچولوی عشق وضع و سر این با دختر این کرد می باور باید

!  یدمیپوش کیتی تیشرت و کرد می سیر بچگی دنیایی تو دیروز همین تا که کوچولویی عشق

  برد می اونور اینور خودش با رو باربیش عروسک و بست می خرگوشی رو موهاش

 ! نیست خواب بفهمه تا زد پلک بار چند

 !  گرفت فرا وجودشو تمام خشم بیداره شد مطمن وقتی

 ! شد می سخت کارش وقت اون چون شه بزرگ زودی این به شراره نمیخواست دلش

 به ددی نمی حیوون رو خودش که بود این خاطر به بگذره دختر این جسم از بود تونسته حاال تا اگه

 ! کنه درازی باشه،دست عشقش که چند هر بچه یه

  کشید عقب پا ترس از خودآگاه نا و ارمیا های چشم تو رو خشم های شعله دید شراره
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 رارهش و بود کشنده عصبانیتش اما!  عزیزم گفت می بهش... کرد می محبت بهش مرد این درسته

 !  مرد این وجود خاکستر زیر آتش از داشت وحشت شدت به

  لرزوند رو خونه ستون چهار ارمیا بلند صدای

  ؟!انداخته شکل این به رو تو احمقی کدوم!  شراره وضعشه چه این-

 ارمیای... بود کمین تو خطر!  داد نمی رو کاری هیچ فرمان بودو کرده قفل ترس از مغزش

 ...شد می نزدیکش بیشتر لحظه هر خشمگین

  کرد می فرار باید! رسید ذهنش به راهی باالخره

  شه ارمیا خشم اسیر که بود نمونده بیشتر قدم یه

  دنبالش هم ارمیا... دوییدن به کرد شروع

 !  شراره وایستا-

 تا دچن از و خورد پیچ پاش یهو که شد چی نفهمید...  ها پله سمت رفت... کرد بیشتر رو سرعتش

 ! افتاد پایین پله

 مثال مقاوت با اون اما کرد می سنگینی هاش چشم بودند زده بهش که بخشی آرام خاطر به

 !  شد نمی خواب تسلیم زدنیش

 واسه و دادند می نشون ها فیلم تو که هایی بیمارستان به شباهتی...  چرخوند اتاق تو رو نگاهش ، 

 ! نداشت بودند ها بیچاره بدبخت

 با خصوصی اتاق یه تهران بیمارستان بهترین تو که االن مثل! خورد می دردش به گاهی زیاد، پول

 !  بود اختیارش تو امکانات تمام

 هاش دوست نثار فحشی لب زیر...  اش گرفته گچ پای سمت داد سوق رو بازش نیمه های چشم

 ! کرد

 ! شکست پاش هم و شد خاطر رنجیده ارمیاش هم!  روز اون بود نحسی روز چه
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 برد رو سرش...  نداشت ای فایده مقاوت دیگه شد می تر بسته و بسته لحظه هر هاش چشم

 پرید خوابش و گرفت گر وجودش لحظه یه تو اما بشه خواب اسیر خواست و بالش چپ سمت

  گرمی های دست فهمید شد هوشیارتر وقتی...

 ! میومد ارمیا کرد،بوی پر رو وجودش تمام ترس...کنه می نوازش آروم رو صورتش

 !بود داده آب به گل دست خیلی امروز!  مرد این خشم از ترسید می

  نداشت رنگی ارمیا پیش حناش اما! خواب به بزنه رو خودش کرد سعی

 !خوشگله خانم نیا در فیلم الکی!  بیداری میدونم-

  بریزه ترسش شد مردش،باعث مهربونی از پر لحن

  سالم-

 ؟ نداری درد ؟ خوبی!  هوا به سر خانم شراره سالم-

  زنونه های عشوه جنس از ای بوسه... کاشت ارمیا های دست رو ای بوسه

 هاش بوسه دیگه که بود اومده کوچولوش خرگوش سر به چی!  کرد عوض رنگ...  گرفت گر ارمیا

 ! داد نمی بچگی طعم هم

 ! ؟ بگذره جسمش از و کنه مقاومت دختر این پیش این، از بعد تونست می

  شد سرزنش از پر لحنش... برداشت شراره صورت رو از رو دستش کالفه

 بهم باید بشی خوب که همین!  نمیگم بهت چیزی مریضی چون االن رفته یادم کارهات نکن فکر-

 حق دیگه هم امروز از! داده یاد بهت ی*گ*س پدر کدوم رو ها درس این بگی و بدی پس جواب

 فیاضا غلط دیگه و میاد جا حالت شدی ویلچرنشین که مدت یه!  بخوابی من پیش ها شب نداری

 !کنی نمی

 تو تنها شد مجبور شراره شب اون از!  نکرد عوض رو ارمیا نظر هم شراره شبنم از پر های چشم

 اونم انگار!  تر رنگ پر هم هاش عشوه و شد می بیشتر اطالعاتش روز به روز اما!  بخوابه اتاقش

 !  بود بسته رو از رو شمشیر ارمیا مثل

 بودند هم کنار روزها هنوزم همه این با
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 میومد بر هاش سختی پس از ارمیا کمک با اما ، گذشت می سخت شراره برای خیلی نشینی ویلچر

! 

 لیک فهمید که ارمیا... شکست دلش اونم!  چالق گفتند بهش هاش کالسی هم که افتاد روزی یاد

 ! داشتم دوست من میموندی ویلچر رو عمرتم آخر تا اگه حتی گفت و داد دلداریش

 تو اول روز فقط رو مادرش و پدر اینکه با!  کرد می خوشبختی احساس روزها اون قدر چه

 وزهایر گاه تکیه ستبر، سینه با مرد یه آخه. نداشت کمبود احساس باز اما بود دیده بیمارستان

 !کرد می پر تنه یه رو همه خالی جای و بود زندگیش سخت

 سفیدش و سیاه تلویزیون کوچیک صفحه به دوخت چشم دوباره و کشید آهی

 که نیست همراه همیشه مرد اون از خبری دیگه و گذشته خوب روزهای اون کرد می باور باید

 هاش تنهایی حوض و بود خودش حاال!  کنه پر رو زندگیش های کمبود

 و هش بلند شراره شد باعث کوبیدند می پنجره به رو خودشون رحمانه بی که بارون قطرات صدای

 زمزمه ناخودآگاه افتاد آسمون های اشک به چشمش وقتی اتاق گرفته غبار ی پنجره سمت بره

 : کرد

 پرد می! شست؟ خواهد را تو نقش کسی چه اما من دل از... شست باران را پنجره شیشه

 خیال، تو،دریای چشم سبزی... شست را نگاهم مرغان پر... باران ،باران، وای...  دور تا مرغنگاهم

 رستد مادربزرگ قصه که را،افسوس تمنایم سبز مرغ... باز دریابم تو چشمان به که بگشا پلک

 نبود یکی و بود یکی همیشه بود

 لبخند آوردبا بیرون کمد داخل از رو قیمتش گرون ای نقره صندوقچه آروم و کرد باز رو کمد در

 به کتاب رنگ اخیر ماه چند تو که میزی...  رفت اش میزمطالعه سمت ، داشت لب به که تلخی

 نه داشت مطالعه حوصله نه... نبود ها گذشته کتابخون دختر دیگه شراره... بود ندیده خودش

 هفتاد مهربون پیرزن یه از مراقبت... بود کار سر ها جمعه از غیر به هفته روزهای همه... وقتشو

 به روزش تمام هم ها جمعه...دونست می آبرویی بی خاندانشون واسه اش خاله که کاری... ساله

 خاک روی دستی و گذاشت میز روی رو صندوقچه گذشت می گذشته شیرین و تلخ خاطرات مرور

  تو رو اش نشده پست های نامه همه... کشید روش ی نشسته های
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 دست از ارمیای برای شکسته دلی با سال شش طول تو که های بودنامه داده قرار صندوقچه این

 ردک نگاه یکی یکی و برداشت رو کاغذها نرسید مرد اون دست به وقت هیچ ولی! نوشت اش رفته

 شوجود تمام افتاد مشکی های حاشیه با دار خط کاغذ به چشمش وقتی... بود خاصی نامه دنبال...

 کرد باز رو نامه ناراحتی با بود شده ثبت شراره عمر های لحظه بدترین نامه این تو... شد اشک

 دور چندان نه های گذشته مهربون مرد به سالم" بود مونده جا به کاغذ رو هاش اشک رد هنوزم...

 وت دانم می خوب... نویسم می ام زندگی سخت روزهای از برایت کهنه بغضی و شکسته دلی با...

 یم هایم حرف پای بار یک فقط کاش اما.  توست آرزوی من بدبختی و متنفری من از وجود تمام با

 می رب عقب به زمان خواست می دلم عزیزم ارمیای! پشیمانم خود کرده از چقدر ببینی تا نشستی

 دل این از خبری تو کاش ای و...  را ناپذیرم جبران اشتباهات کردم نمی تکرار دیگر من و گشت

 و حرف هیچ جای که است بزرگ قدری به اشتباهم دانم می!  داشتی من روزهایم این سوخته

 از و ایدبی رحم دلت کمی شاید ام نوجوانی تلخ دوران از بگویم برایت میخواهم ولی!  نمانده حدیثی

 موقع آن!  ساختی محروم گرمت آغوش از مرا که بودم ساله چهارده رود، نمی یادم! بگذری گناهم

 این فکرم و ذهن همه!  ندارم برایت جذابیتی کردم می احساس داشتم سرخوردگی احساس من

 ودیب نیاموخته کس هیچ از که مردانگی با تو نفهمیدم افسوس اما کنم جذب خودم سمت را تو بود

 ارزش کردم می التماس نامرد آن پای و دست زیر که بعدها گذشتی جسمم از خودم خاطر به فقط

 من ولی... جسمم نه خواستی می خودم خاطر به مرا و بودی واقعی عاشق تو فهمیدم را تو کار

 !شدم بزرگ تو کینه با را ام سالگی هجده تا چهارسال تمام! کردم؟ چه تو خوبی مقابل در احمق

 دیدم می!  انگیزم بر را تو حسادت تا رقصیدم ها آن با و رفتم دیگر های مرد سراغ ها مهمانی در

 دیدم... شوی می غیرتی و کنی می عوضی رنگ چگونه تو کشد می آغوش در مرا مردی وقتی

 را وت چون!  نکشیدم ام هانه ابله های کار ار دست هم باز اما! کنی می ام تنبیه کارم بابت چگونه

 تو! بودی گرفته نادید را ام دخترانه های طنازی که تویی... دیدم می ها عذاب آن تمام مستحق

 ما سالگی هجده تولد از قبل هفته یک درست من و میکنیم عروسی شوم ساله هجده بودی گفته

 متنفر او از تو که سبز چشم مرد آن گفت من به مادرت وقتی! کردم تلخ هردو کام به را زندگی

 شرکت با میلیاردی قرداد بودن من با شب یک ازای در کرده شرط و آمده خوشش من از!  بودی

  ک*ی*ر*ح*ت فقط لحظه آن!  نکردم فکر کارم عواقب به!  ببندد

 هم روحم پاکی پرده جسمم، پرده شدن پاره با زمان هم شب داشتآن اهمیت برایم تو احساسات

 وقتی درست!  کردم سپری را عمرم های لحظه بدترین...  شب آن بود شبی تلخ چه! شد نابود

 شب نآ! بود دیر خیلی اما!  بردم اشتباهم به پی گرفت قرار نحیفم بدن روی مرد آن سنگین جسم
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 هایم التماس نبودی... بشنوی را دلم ته از های گریه نبودی... ببینی رهایی برای را تقالهایم نبودی

 از مرد آن جهنمی آغوش در کسی بی و درد شدت از من که آمدی لحظه فقط تو!  دهی فرا گوش را

 دنخون به نتونست این از تر بیش... شکست بغضش "!!... من مرد آمدی دیر چه!  بودم رفته حال

 خاطر به رو خودش وقت هیچ!  افتاد جهنمی شب اون لحظه به لحظه یاد... بده ادامه نامه

...  شد سنگ... شد یخ ارمیا شده نرم تازه قلب که بود اون ببخشهتقصیر تونست نمی اشتباهش

 رهنهب بدن با هم اون ببینه دشمنش بغل تو رو عشقش سخته مرد یه برای خیلی دونست می خوب

 ای کهنه دشمنی سبز چشم مرد اون فهمید بعد روز پانزده و سال سه درست!رفته دست از پاکی و

 هرانت برگردیم میایی کی داداش-! بود کشیده واسشون رو نقشه اون انتقام برای و داشت ارمیا با

 غضب از پر صدای شنیدن با کنمآرشام تحمل رو اینجا دیگه دقیقه یه ندارم دوست شدم خسته! 

 خشک های اشک دیدن با... چرخید آنیا سمت و برداشت روش روبه منظره از چشم ، خواهرش

 انگار کردی؟ گریه چرا آنی؟ شده چی- داد دست بهش بدی حس آلودش پف های چشم و شده

 یم دختر توام با-شد بلند اش هق هق صدای حرف این شنیدن با چون بود، سوال این منتظر آنیا

 از-:  گفت بریده بریده و داد جا برادرش بغل تو رو خودش آنیا ؟ کرده اذیتت کسی ؟ شده چی گم

 آرشام شونه رو سرشو ؟ کرد اذیتت ؟ باز کرده غلطی چه ؟ ارمیا- پرس ب شیت وح ست دو

 همیشه مادرشون و پدر...  بود اون کس تنها مرد این داشت که یکنواختی زندگی تو... گذاشت

 مین من به گفتی داداشی- لرزید می زیادی بغض از صداش! ...  بودند بیشتر آمد در و کار دنبال

 آوردم خودمو ارزش انقدر... نکردم گوش حرفت به من اما کنم جلب رو ارمیا محبت وقت هیچ تونم

 ه*ز*ر*ه زنای با منو... بکنه بهم میخواد دلش توهینی هر میده اجازه خودش به اون حاال که پایین

 های حرف شنیدن با آرشام! میدونه یکی کنند می حراج رو خودشون راحت که همونایی با خیابونی،

 می اما بودن چیزها خیلی بند و قید تو و گشت می باز خیلی آنیا درسته!  شد سرخ عصبانیت از آنیا،

 نشه لجن غرق خودش مثل تا بود کوچولوش خواهر به حواسش همیشه چون پاکه هنوزم دونست

 نیمک می جمع وسایالمونو االن همین!  گرفتم شل انقدر که خره من تقصیر!  مرتیکه کرده غلط-!

 نداری حق هم تو!  کنم تحمل ریختشو هم دقیقه یه نمیخوام دیگه!  تهران برمیگردیم دوتایی

 خودتو انقدر!  نداره احساس!  نیست آدم ارمیا گفتم بهت اولم از من!  بپلکی برش و دور دیگه

 فرستاد هاش ریه به عطرشو بوی و گذاشت برادرش های شونه رو سرشو آنیا واسش نده عذاب

 خودت چرا پس نداره احساس نیست آدم اگه-زندگیش همدم تنها آغوش تو داشت آرامشی چه...

 هم تهران برگردیم مطمنم ؟من شدی شریک باهاش چرا ؟! داری هواشو و دیدنش میری همیشه

 روحی ضربه چه مرد اون دیدم من!  داره فرق من وضعیت آنی میدونی-! میری سراغش دوباره
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 ! تنهاست خیلی چون! میام کنار باهاش داره که هایی بدی همه با!  میسوزه براش دلم! خورده بدی

 از دیگه اتفاق اون از بعد ولی بود بهتر اخالقش خیلی نبود اینجوری شراره خیانت از قبل یادمه

 از بار این...شد بلند آنیا هق هق صدای نیستمدوباره رفیق نا اما پستم بدم من... شد سنگ جنس

 دچن...داریم رو تو ارمیا و من خوبه قدر چه داداشی ماهی تو!  آرشام خوبی خیلی تو- بود شوق سر

 ریبهت ارمیا منو از خیلی تو بینم می!  کنم می فکر اخیر اتفاقات به و کردم خلوت خودم با روزه

 هک روز اون- کوچولو؟ آبجی چرا-:پرسید آروم و کرد نگاهش مهربونی لبخند با آرشام چرا؟ میدونی

 تو فهمیدم عذرخواهی واسه رفتیم دوتایی وقتی!  داری بزرگی دل فهمیدم کردی افسون کمک

 ولی لطفت از مرسی-:  کرد نوازش رو آنیا گوش پرده آرشام وار زمزمه صدای! خوبی خیلی خیلی

 ! میخوره بهم خودم از حالم!  آنیا گناهکارم خیلی من!  شدم نمی لجن غرق اینقدر بودم خوب اگه

 ما تقصیر اما!  نخورم درد به موجود یه کنم می فکر! میخوره بهم خودم از حالم منم داداشی-

 یوقت روز اون!  بودبم تر خوشبخت االن داشتیم افسون پدر مثل پدری هم ما اگه شاید نیست

 امآرش!  خورد بهم خودمون تظاهر و فریب از پر دنیای از حالم دیدم آالیششونو بی رفتار و سادگی

 تاثیر تحت انقدر مغرور آنیای دید می بود خوشحال... اومد وجد به خواهرش های حرف شنیدن از

  با... گرفته قرار

 ات زدم رو بوسه این-کاشت پیشونیش رو نرمی ی بوسه و گرفت قاب رو آنیا صورت هاش دست

!  مباهات مردونه و مرد من و نیستی تنها باشه یادت همیشه!  کوچولو آبجی بدم هدیه بهت آرامشو

 چه... دش بلند دوتاشون هر گریه ممکنهصدای ولی سخته بسازیم اول از دنیامونو دوتایی تونیم می

 در هک نازم را اشک ،وفای دارم گلو در که هاییرا بغض گشاید...  داشتند نیاز بودن هم کنار به قدر

 نمی هم آغوش از دل هنوز ولی اومد بند هاشون گریه صدای لحظه چند از بعد تنهایی شبهای

 بگو- ؟ بگم چیز یه آرشام-زد دریا به دل باالخره... بود دودل اما بگه چیزی میخواست آنیا... کندند

 لیو بگم بهت نمیخواستم اول گفت چیزهای یه میزد حرف وکیلش با داشت صبح ارمیا- عزیزم

 ... بود پدرش و افسون مورد در- ؟ گفت چی- کرد نگاش کنجکاوی با شدآرشام عوض نظرم حاال

 آرشام صورت رنگ گذشت می که لحظه هر!  بود شنیده که هایی حرف تعریف به کرد شروع آنیا

  ! طرفه من با وگرنه نباشه کاریش خانواده اون با بهش بودم گفته!  لعنتی-! شد می کبودتر

 مبل رو ارمیا داخل رفت بزنه در اینکه بدون و رسوند اتاق به رو خودش بلندی های قدم با آرشام

 رخس صورت نگاه رفته باال ابروهای با...  کشید می سیگار داشت و بود نشسته سفیدش چرمی

...  هک نداری ادب کم یه!  داخل اومدی انداختی سرتو همینطوری نیستا طویله اینجا-انداخت آرشام
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 های دندون تک تک داشت دوست...داد می فشار هم رو محکم هاشو دندون عصبانیت شدت از

 بخندل چاشنی رو پوزخندی خونسرد ارمیا!  گرفت دستش تو شو یقه و جلو رفت... کنه خرد رو ارمیا

 آدم ندمیگ توام به!  نباشه تنت به سر میخواد دلم-!  انگار کردی پاره افسار- کرد لبش رو مسخره

 بذار خورده عشقی شکست افسردس نداره عیب میگم همش!  تو به داره شرف صد حیون!؟

 ثابت رو چی میخوایی کارهات این با مثال!  بدترمیشی میگذره هرچی عوضی اماتو کنم مدارا باهاش

  فداکار؟ آرشام مگه شده چی-؟ کنی

 همش که آنیا از اون!  بشه چی میخواستی- داد جواب دوستش تمسخر از پر لحن به توجه بدون

 گفته بهت من!  بیچاره افسون از اینم میچسبونی بهش سابقتو نامزد های لقب و میکنی اذیتش

 نک ول رو یقه اوال-شد جدی ارمیا لحن! طرفی من با وگرنه باش نداشته کاری خانواده اون با بودم

 های فکر موردش در منم نده نشون سبز چراغ خودش اگه! کن جمع رو آویزونت خواهر برو دوما! 

 غلطی چه میخواهی مثال سوما!  نداره وجود خوب دختر!!! همند مثل دخترها همه البته کنم نمی بد

 های حساب دارم خبر من که جایی تا ؟ کنی پاس پدرشو چک بری االن داری میلیارد یه ؟ بکنی

 به جونش عزیزتم بابای!  رسه نمی میلیارد یه به رنگارنگت دخترهای دوست مدد به که بانکیت

 جلودارم هم هیچکس تهران میبرم خودم با رو دختر اون من! نزن اضافی زر پس!  بنده هاش پول

 یه از ! کنه کار چی باید نمیدونست بود بد خیلی حالش... رفت عقب قدم یه کالفگی با...  نیست

 مهربون و معصوم دختر اون افسون نمیخواست دیگه طرف واز داشت دوست رو ارمیا هنوزم طرف

 تند باهات کردم غلط بگه بیافته پات به بیاد ؟! دختر اون جون از میخواهی چی-! بیافته دردسر تو

 دبو بلند و قاطع انقدر ارمیا نه!  نه- ؟ داری می بر سرش از دست ؟ میشی راضی خوبه؟ زدم حرف

 شتری کینه تو میدونستم چرا؟ آخه-:  بپرسه آروم و بشینه رومبل حالی بی با آرشام شد باعث که

 اباب کنی؟ می بدبختش داری اینجوری که کرده چیکار باهات دختر اون مگه.. حد این تا نه اما داری

-! ستیمنی ما باشه شاکی باید هم کسی اگه!  اونا ویالی تو رفتیم اشتباهی یود ما تقصیر روز اون

 لحن خاطر به فقط نه دارم کینه ازش من آره!  تاوان فهمی می!  بده پس تاوان باید دختر اون

!  تماف می هام بدبختی شروع یاد میبینم ویلچر اون روی رو لعنتی اون من اینکه خاطر به!  بدش

 ردخت اون...شد شروع هم ما های بدبختی نشست ویلچر رو و شکست پاش شراره که وقتی همون

 اشتک لبش رو عمیقی پوزخند و داد تکون تاسف روی از سری آرشام!  بده منو بدبختی تاوان باید

 آدم یه از رو دیگه یکی اضافی غلط انتقام میخواهی!  روانپزشک پیش بری باید!  ارمیا مریضی تو-

 می آرامش به روحم دختر اون بردن با مطمنم ولی کن فکر داری دوست هرجور-! بگیری گناه بی

 ناو من اگه کنم می فکر خودم با گاهی-: کرد زمزمه غمگینی لحن با و آرشام سمت شد خم! رسه
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 می تصاحب جسمشو و کردم نمی دوری ازش بشه نزدیک بهم میخواست شراره که ها موقع

 با امآرش! افسون با نزدیکی با کنم جبران میخوام االن مقصرم منم! افتاد نمی اتفاقات اون کردم

 !  باشه ناراحت باید کی برای نمیدونست...بست چشماشو غصه

 ها چارهبی بدبخت واسه نمیخواد تو-! نکن بدبختش باهاش اینکارو نکن!  معصومه پاکه دختر اون-

 نیست یاب کوتاه ارمیا دید وقتی میبینی بد وگرنه کنی دخالت کارم تو نمیخواد دلم!  بسوزونی دل

 کوتاه من ! میگیره ام خنده نکن تهدید منو-گرفت سمتش اشارشو انگشت عصبانیت با و شد بلند

 فروش تقیم به حتی!  کنم می جور رو میلیارد یه یا کنم می ثابت رو تو کالهبرداری یا نیستم بیا

 گفت یریاینوبگ بدبختیتو انتقام دیگه یکی از بری و پایین بیایی شیطون خر از بهتره پس!  سهامم

 با و دپوشی لباس! شده آدم من واسه هم عوضی آرشام-ببینه رو ارمیا پوزخند نموند!  بیرون رفت و

 اب گذاشتشیده زنگ رو دستشو و کشید عمیقی نفس...کناری ویالی در رسوند رو خودش عجله

 یدنکن باز رو در وجه هیچ به بود گفته که رو طاها های شدحرف بلند ها ماسه رو از در صدای شنیدن

 دلبخن در پشت مرد دیدن کردبا بازش و دستگیره سمت برد رو دستش هوا بی و کرد فراموش رو

 شمات شیده کبود وکمی پریده رنگ صورت دیدن با دادآرشام آرومی سالم خجالت با و زد آشنایی

 ودشخ به شنید رو شیده سالم صدای دوباره وقتی!  کرد نگاهش زدن پلک بدون ثانیه چند... برد

 جلوی اما افتاده اتفاقی چه بپرسه میخواست دلش... ها درخت سمت برد خیرشو نگاه و اومد

 بله!  کنم می خواهش- ؟ هست افسون شدم مزاحم ببخش خانم شیده سالم- گرفت رو خودش

 با...روش به رو خجالتی دختر آبی های چشم سمت برد نگاهشو کنمدوباره صداش برم بدید اجازه

 یستندن حسین آقا و طاها چون داخل کنم نمی تعارفتون ببخشید-ممنونم-داد جواب مهربونی لبخند

 نم نکنید اذیت خودتونو!  داخل بیام نیست درست میفهمم-پرید شیده حرف وسط آرشام...  و

 حس... کرد پرواز افسون اتاق سمت سبکبال و زد لبخندی شیده منتظرم جا همین نمیشم ناراحت

 با اما نیومد خوشش اش زنونه ظاهر از دیدش که بار اولین.. داشت مرد این به نسبت خاصی

 و بود کشیده دراز تخت رو افسون...  شد عوض دیدش آرشام خوب رفتار و افسون های تعریف

 هایی غریبه خوش دل نباید دونست می... کرد می فکر پدرش و خودش نامعلوم آینده به داشت

!  رنجوند می رو افسون هاش حرف و رفتار گاهی ولی کرد می کمکش خیلی باشهطاها طاها. مثل

  خواست می که پیش ساعت یک مثل

 رو دماآ این گول که سادست خیلی بابات گفت می و کرد می غرغر لب زیر حسین آقا کار دنبال بره

 دچن انگار نه کنمانگار عمل پاهاتو میخواستم که من!  خودم سراغ میومد میخواست پول خورده
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 رو افسون کم کم طاها کارهای این!  بود کرده عذرخواهی رفتارش خاطر به افسون از پیش ساعت

 هخون در شدن باز با!زودگذره حس یه دچار و نیست عاشقش مرد اون که رسوند می نتیجه این به

 اسم این صاحب دنبال! داره کار تو با در دم اومده آرشام آقا- ؟ جانم-افسون-کرد بلند ،سرشو

-آنیا شدادا... بغلی همسایه بابا-؟ آرشام-کنه تمرکر نمیتونست که بود درگیر ذهنش انقدر گشت

 اون وا-! میکشت رو ما طاها وقت اون- داخل بیاد کردی می تعارف!  من شدم پرت حواس چه آخ

 نگاه ونافس! منتظربمونه زشته بریم باش زود حاال-! میشناستش هم طاها!  آزاره بی خیلی که پسر

 ردمم پسر شور چرا تو-: آورد لبش رو رنگی کم لبخند... گرفت نشونه شیده سمت رو معنادارش

 بشین بیا نشو لوس ا-ویلچر سمت رفت زود میره لو داره کرد می احساس شیده! زنی می رو

 دم تیوق! نکنه فکر شیده گرفته رنگ های گونه به کرد سعی و نشست ویلچر رو لبخند بریمبا

 زبا نیمه رو در و داخل اومد آرشام! بزنه حرفشو و حیاط بیاد خواست آرشام از اصرار با دررسیدند

 یه با شیده بزنه حرفی آرشام اینکه از قبل! آرشام آقا شماست با گوشم من خب-گذاشت

 فضول های آدم مثل نداشت دوست اما بود کنکجاو خیلی اینکه با...  کرد ترکشون عذرخواهی

 وقتی !پدرته راجبه راستش-کرد دنبال رو شیده رفتن مسیر چشمش با آرشام! وایسته کنارشون

  کمکی هر من اما!  کنه می اینجوری چرا ارمیا نمیدونم! شدم ناراحت خیلی شده چی شنیدم

 و رشامآ محبت جنس چقدر... آورد لب رو آمیزی تشکر لبخند کنمافسون نمی دریغ بربیاد دستم از

 این برابر در!  بگم چی نمیدونم راستش!  خوبیتون همه این از ممنون-... داشت فرق هم با طاها

 یدکن کمک بهم حاضرید که همین-!نکردم کاری که فعال!  خوب دختر-آوردم کم بزرگواریتون همه

 مچاله درد از افسون های چشم تو شده جمع اشک دیدن با آرشام دارهقلب ارزش دنیا یه خودش

 رو افض که این برای... شد می منقلب حالش ساده همدردی یه با که بود تنها انقدر دختر این..  شد

 انقدر دخترم خودتو کن جمع اه اه!  نشو هندی فیلم حاال- کرد شیطون لحنشو کنه عوض

 درمپ واسه میشه نظرتون به حاال-...  بست نقش افسون های لب رو رنگی کم لبخند!  احساساتی

 ارمیا نمک کاری باید من یا! نداره وجود بیشتر راه تا سه ببین-!  نداریم کافی پول که ما کرد؟ کاری

 اینکه ای لجبازه و دنده یه میشناسم دوستمو من سخته یکم اینکار که پایین بیاد شیطون خر از

 جواب هممکن دوم راه فقط حساب این با-کنیم جور پولو اینه سومم راه بوده کالهبرداری کنیم ثابت

 با و چرویل سمت برد دستشو ناخودگاه آرشام!  ندارم پول که منم نیست بیا کوتاه که مرد اون!  بده

 تواسخ هستمافسون جوره همه یعنی کمک اومدم میگم اگه!  من با پولش- کرد لمس انگشتاش

 و دبو وایستاده خونه در جلوی که افتاد طاها ریخته بهم صورت به چشمم وقتی اما کنه اعتراضی

 چرا ؟ طاها شده چی- داد می بدی گواهی دلش...  ماسید دهنش تو حرف نداشت خوبی روز و حال
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 طاهای سمت دوخت نگاهشو و عقب برگشت آرشام ، افسون حرف این با ای؟ ریخته بهم انقدر

 یها قدم با و کشید موهاش تو دستی کالفه طاها...رسید می مشام به بد اتفاقات بوی... احتنار

 لبشق ناراحتی شدت از...  بده افسون به باید چطور رو خبر این نمیدونست... سمتشون اومد آرومی

!  کردی لبم به جون طاها-شنید تری آروم های جواب و داد آرومی سالم!دهنش تو میومد داشت

 ورچط رو بد خبر باید...  انداخت افسون نگران های چشم نگاه ؟ افتاده بدی اتفاق ؟ شده چی بگو

 بار این ولی بود داده دیگران به بد خبر خیلی شغلش خاطر به! نمیدونست هم خودش داد؟ می

  بود شکننده و حساس دختر یه مقابلش طرف! داشت فرق

 ونافس مضطرب های چشم...  پدرت-کرد تر زبون با رو لبش!  بود بند پدرش نفس به نفسش که

!  کماست تو نگفت!  کرده سکته پدرت ؟نگفت چی پدرم-بده ادامه حرفشو نتونست دید که رو

 شمچ جلو دنیا تا بود کافی جمله همین بیمارستان بردند شده بد حالش حسین آقا-: گفت فقط

!  زد قهحل قشنگش های چشم تو شبنم!  بود حسینش بابا زندگیش همه! بشه تار و تیره افسون

 ریخت می اشک آروم آروم مقابلش، نگران مرد تا دو به توجه بدون... فهمید نمی رو خودش حال

 زیچی گریه با!  خوب دختر باش آروم-افسون سمت شد خم و کرد ارمیا نثار فحشی لب زیر آرشام

 ویلچرو کرد تایید رو آرشام حرف هم پدرتطاها پیش بیمارستان بریم شو آماده برو...نمیشه درست

 ... شد ماشید سوار چطور... پوشند هاشو لباس کی... شد آماده چطور خونهنفهمید سمت برد رو

 ودنگاهب بند حسینش بابا نفس به نفسش... زندگیش همدم تنها!  بود پدرش درگیر ذهنش تمام

 سمت رفتند وقتی ICU برد می پی پدرش حال وخامت به داشت تازه... انداخت طاها سمت گنگی

 دفهمی اومدهوقتی نازنینش پدر برسر چی کرد نمی درک اما همراهشو تا سه نگران نگاه دید می

 نمی کنه آرومش کرد می تالش چی هر شیده... شد شروع هاش قراری بی تازه افتاده اتفاقی چه

 همیش کنده جاش از قلبم داره... شیده نمیخوام- بخور رو آب لیوان این بیا جان افسون-تونست

 و تناراح خیلی هم خودش...  داد تکون سری تاسف با شیده!  میمیرم من بشه چیزیش بابا اگه...

 چشم مهمون رو اشک افسون، بغص از پر داشتصدای دوست خیلی رو حسین آقا... بود نگران

 این به دنیای این تو میدونه خدا! ...بشه چیزیش بابام ذاره نمی خدا-کرد شیده و آرشام های

 خدا! افسونه پاهای افتاده بیهوش تخت رو که مردی اون...  ندارم رو کسی بابام غیر من بزرگی

 میشهن راضی مهربونم خدای!  بشه آواره کس بی دختر یه!  بمونه پا بی تنها دختر یه نمیشه راضی

 دلش... هگری زیر زد بلندی نسبتا صدای با... بریزه اشک آروم نتونست دیگه شیده ؟ شیده نه مگه

 ! بود ریش افسون مظلوم لحن واسه
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 متس کشید پر نگرانی از باری کوله با مردی بیمارستان تخت روی... رسید رفتن وقت باالخره

 اومده استقبال برای همسرش و افشین کردروح تنهاتر رو تنهاش دختر و رفت...  خودش خدای

 متحک با نتونست اما! بمونه دخترش تنها کنار یا پسرش و همسر پیش بره بود دل دو...  بودند

 می باید و بود رسیده پایان به مرد این باالرسالت سمت کشید پر روحش... کنه مقابله خدا

 دختر از نگهداری سال اومدیازده بیرون سربلند خدا آزمایش از نحو بهترین به که رفتمردی

 خودش برای رو بهشت داشت، که صبوری با...  نکرد گله هیچوقت...نبود کمی کار معلولش

 که بود فداکاری پدر پای زیر خدا بهشت بار این!  مادرانه پای زیر فقط بهشت میگه خریدکی

 رجو افسون ی آینده و سرنوشت تا رفت حسین ریختآقا خدا آسمونی هدیه پای به رو جوونیش

 بودن سرش باال مهربون پدری سایه دیگه... موند تنها تنهای افسون بار این... بخوره رقم ای دیگه

 !کنه خشکش و تر و بپزه غذا براش...  باشه همدمش که

 باید! دکر می سنگینی دوشش رو خبر این رسوندن ماموریت!  بود افتاده گیر موقعیتی بد تو طاها

 با و ردک بلند سر ویلچرافسون جلوی نداشتنشست رو جراتش اما گفت می افسون به رو حقیقت

 محکم و کرد می قراری بی طاهاقلبش مضطرب های چشم تو شد خیره اشک از پر های چشم

 لب ! دید می طاها های چشم تو که حرفی کنه باور خواست نمی...  کوبید می اش سینه به خودشو

 ام قوی من-همیشه مثل باشی قوی باید تو افسون-؟ خوبه بابا ؟ طاها شد چی-: لرزیدند می هاش

 ذاشتندن همکارهات ولی اینجاییم ساعته ؟دو! ببینمش برم میذارید ؟ چطوره حالش پدرم بگو فقط! 

 تختی سمت افسون، حواس تمام ولی کرد دادن دلداری به شروع طاها! حسینم بابا سر باال برم

 ؟ بود افسون حسین بابا شبیه اش جثه قدر چه... بودند کشیده سفید ی پارچه بیمارش رو که بود

 دل ته از های اشک تا نموند... میگذره چی برش و ر دو نفهمید دیگه... رفت سیاهی هاش چشم

  نموند...بمونه رو شیده

 ناراحت و گریون طاهای ندید...  کرد می نفرینش و داد می فحش ارمیا به چطور آرشام ببینه

  خبری بی دنیای تو رورفت

 طرف یه اش گذشته ساله سه و سی اتفاقات رسوندتمام ویال دم رو خودش خرابی حال با

.. . خورد می تلو تلو که اونقدر بود خراب حالش!  دیگه طرف یه هم گذشته روز چند این اتفاقات...

 بود دردناک قدر چه!  افتاد افسون های قراری بی و دل ته از های ضجه و پیش دقیقه چند یاد

 الس سه...نبود های صحنه همچین شاهد وقت هیچ عمرش تو! کوچولو فرشته یه کسی بی دیدن

 لیخی هم عموش های بچه های گریه و بریزند نداشتند اشکی آنیا و اون کرد فوت عموش که پیش
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 از جوانمردانه نا ارمیا که شد دختری و پدر عشق شاهد نزدیک از روز چند این اما...  بود تصنعی

 های زداحساس صدا رو خدا دل ته از بردو باال رو سرش...نشست در جلوی...  کرد جداشون هم

 دارمیاپیشنها از دیگه لحظه یه و شد می متنفر خودش از لحظه یه... اومدند می سراغش مختلفی

 میسوخت وجدان عذاب تو شدداشت کناری ویالی وارد هوا بی که بود اون... شمال به سفر بود اون

 کسب جدیدی های تجربه اما... شد مست نه کرد تجربه رو دختری آغوش نه وقت چند این تو... 

 داغون درون از... نبود افسون خاطر به فقط هم االنش بد بودندحال بد و خوب حس از پر که کرد

 خاطر به... محبت و عشق واقعی مزه نچشیدن خاطر به... ارمیا و خودش حماقت خاطر به بود

 متالشی درون از آرشام تا بودند داده هم دست به دست ها این داشتهمه که بدی زندگی

 سراغ بره خواست می... کرد باز رو در و شد بلند جاش از نفرت با... افتاد ارمیا یاد بشهدوباره

 ؟ شد خنک دلت نشوندی سیاه خاک به رو نوا بی دختر که حاال بپرسه و نامردش دوست

 ور در درنگ، لحظه بودبدون گرفته چشماشو جلو خون... رسوند ارمیا اتاق رو خودش چطور نفهمید

 داخل رفت و کرد باز

 می کار چی-دیوار به چسبوند و گرفت اشو یقه عصبانیت با... کنه اعتراضی خواست ارمیا که همین

 اتفاقا-غرید عصبانیت با اش شده کلید های دندون بین از روآرشام یقه کن ول!  عوضی کنی

 دیش راحت دادی کشتن به رو مرد اون ؟ لعنتی شد خنک دلت بپرسم ازت و بچسبم اتو یقه اومدم

 قدرت انگار اما بده هل عقب رو آرشام کرد سعی ارمیا کثافت؟ شدی راحت بده جوابمو هان ؟

 انگارخنده تو شدی خل ؟ من دادم کشتن به رو کی روانی؟ میگی چی- بود شده برابر چند آرشام

 ابایب مرگ باعث ات گونه بچه انتقام نداری خبر پس-:  زد داد بلند صدای با ایندفعه و کرد عصبی

 صورت نگاه تعجب با و برداشت تقال از دست... رفت وا حرف این شنیدن با شدارمیا افسون

 نقشه-:  مرده مرد اون کنه باور نمیتونست... میگشت شوخی از ردی دنبال... کرد دوستش

 میاار به آرشام، تلخ پوزخند اما ؟! بردارم افسون سر از دست اینجوری میخواهید ؟ آره ؟! جدیدتونه

 شد تبدبخ افسون باشه راحت خیالت!  لعنتی بود نقشه کاش-نیست کار در ای نقشه کرد ثابت

 اون-عقب رفت قدم یه و کرد ول رو مبهوت ارمیای یقه بدیآرشام زحمت خودت به نمیخواد دیگه

 آفرین... شدی برنده تو بازم... نشست سیاه خاک به اون... شدی برنده تو... شد بابا بی دختر

 کنی کمیلت انتقامتو چطوره میگم...  کردی تنهاتر رو تنها دختر یه بگیری رو شراره انتقام تونستی

 المتیس نه فامیلی نه ای خونه نه... نداره رو کسی هیچ میگفت آخه شه راحت تا بکش افسونم برو

 راحت تا... خانوادش پیش بره بکش اونم برو نداره هیچی... آسمون این تو کوچیک ستاره یه نه
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 از تشومعصومی و میافته ما مثل هایی گرگ گیر بمونه اگه!  تو و من مثل پستی های آدم دست از شه

 اون... شد می بدتر لحظه هر آرشام های حرف شنیدن با و بود بد ارمیا حال! میده دست

 ردخت و پدر یه کردن جدا و گناه بی یه رفتن زندان به راضی درسته... بمیره کسی نمیخواست

 یب کنآرشام بس لعنتی کن بس-!!! نبود مرد اون مرگ به راضی به هیچوقت اما بود هم از عاشق

 اون شدن خرد ندیدی... داد جواب انتقامت چطور ببینی نبودی-داد ادامه ارمیا خراب حال به توجه

 فتگر آروم حاال ؟ نه بخشه لذت برات حتما... کنی تماشا نزدیک از رو شکستنش نبودی... دختر

 ! روحا رو یکی جسما رو یکی کشتی رو نفر دو همزمان امروز ؟ برسی آرامش به تونستی ؟ دلت

  دختر هی تونستی بزرگ کیانفر ارمیا مهندس تو برقصی بزنی!  بدی صور!  بگیری جشن باید حاال

 ورتشص حواله مشتی و آرشام سمت برد هجوم عصبانیت با بشونیارمیا سیاه خاک به رو پناه بی

 و لبش کنار خون سمت برد دستشو شوآرشام الل... عوضی خفه-: زد داد بلند صدای با... کرد

  نه؟ تلخه حق حرف-زد پوزخندی

 درستی درک داشت قرار روشون سنگین وزنه یه انگار... کرد باز سختی به رو هاش چشم.......... 

 این تلخ خاطرات!  داد فشار محکم و دردش از پر سر سمت برد رو دستش... نداشت اطرافش از

 دیگه کرد فکر چی هر... !  مهربونش حسین بابا مرگ شدند تداعی چشمش جلو روزهاش،دوباره

 اام داشت گریه هوای هم باز! فرستاد بیرون اش شکسته دل ته از آهی!  نرسید ذهنش به چیزی

 بین از... صدا سمت چرخوند رو سرش ؟ جان افسون شدی بیدار-بود نمونده براش اشکی دیگه

 ان هم خودش برای که صدایی دادبا تشخیص رو شیده تصویر بازش نیمه و کرده پف های چشم

 اطرخ به رو روانشناسش دایی های حرف... زد غمگینی لبخند شیده ؟ کجام من-: بودپرسید آشنا

 زاری و گریه کنارش نشستید نبینم!  بیاد کنار خودش با بتونه افسون تا باشبد قوی باید شما "آورد

-جان افسون مایی ی خونه تو-:  داد جواب مهربونی با و خورد فرو رو بغضش فوری... "! کنید می

 حالت تو اینجاییم که روزه دو!  گلم باش آروم-نمیاد یادم هیچی ؟ اینجا اومدیم کی ؟ شما خونه

 در صدای!  نمیارم خاطر به چیز هیچ من نمیشه باورم ؟ روزه دو-پرسید سردرگم نبودافسون خوب

 حال مادر شیده- بمونه تمام نیمه اشون مکالمه شد باعث خانم مهناز صدای هم بعد و اتاق

 اومده هوش به! جان مامان داخل بیایین- چطوره؟ افسون

 با...  و خاکسپاری و مراسم زحمت بیشتر رور چند این تو.شد داخل آروم خانم مهناز و شد باز در

 خوبی-کشید افسون سر رو دستی مهربونی بودندبا گذاشته تموم سنگ حسابی و بود خانواده این

 چطور ؟ ای مسخره سوال چه کرد فکر خودش با افسون لحظه اون ؟ بهتره حالت ؟ دخترم
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 از رو هاش لب سختی به ادب رسم به بدش حال وجود با اما! باشه خوب پدرش نبود تو میتونست

 نگرانت خیلی!  کردی جون نصف مارو هات تابی بی با که تو مادر- ممنون-داد جواب و کرد باز هم

 ریهگ رو مردم کل کردی گریه انقدر هم ام خاکسپاری موقع!  نیستی هوش به کامل روزه دو! بودیم

 کنی تاذی انقدر خودتو تو نمیشه راضی بیامرز خدا اون باش خودت سالمتی فکر به یکم...انداختی

 افسون دل داغ دوباره ها حرف این با نمیخواست دلش! نده ادامه کرد اشاره مادرش به آروم شیده

 دادن دست از طرف یه از... پاست به غوغایی چه افسون دل تو نداشتند خبر ها اون بشهاما تازه

 هم یه دلش کرد می اذیتش تنهایی و کسی بی دیگه طرف از...  بود شکونده رو کمرش پدرش،

 شریک و همدرد تا میخواست... و عمویی...ای خاله...برادری. ..مادری... نزدیک آشنای یه... خون

 کنه، یهتک کی به... بره کجا... کنه کار چی باید این از بعد اینکه نبودفکر کس هیچ اما باشه غمش

-شد بلند!غرقه خودش هوای و حال تو افسون دید وقتی خانم کردمهناز می اش دیوانه داشت

 ادافت یادش یهو... در سمت رفت باشه جواب منتظر که این کنبدون استراحت تو برم من! دخترم

 بیاد بگم.  ببینه رو تو اومده طاها!  دخترم راستی-افسون سمت برگشت!  بود اومده چی برا

 خواست می دلش...شد می دیوونه داشت...  بست چشماشو و داد تکون سری آروم تو؟افسون

!  هبشکن رو دلشون ادبی بی با خواست نمی داشتند حق گردنش خیلی ها آدم این اما باشه تنها

 شیده، به توجه بدون... نبود مرتب وضعش و سر همیشه خالف بر... شد اتاق وارد نزده در طاها

 خیلی... اومدی هوش به خوشحالم جان افسون سالم-نشست تختش کنار و افسون سمت رفت

 نداد جوابی اما نشوند لبش رو رنگی کم لبخند سختی به بودمافسون نگرانت

 ببرمت خودم با اومدم-مطلب اصل سر رفت راست یه همین خاطر به نبود چیدن مقدمه اهل طاها

 وقتی اونجا!  ندارم ای خونه که من- نالید غم با دیگهافسون خودت خونه- ؟ خونه کدوم-!  خونه

 یعنی-اونجا برگردم تونم نمی من حاال اما بود سرم باال پدری سایه که شد می حساب ام خونه

 حرف سطو پرید عصبانیت با باشیشیده اینا عمو مزاحم ابد تا خواهی نمی که تو ؟ نمیتونم که چی

 یادب نیست درست میگه راست افسون ضمن در ؟ ماست مزاحم افسون گفته کی!  عمو پسر-طاها

 نیست خوب نامحرمید باشه چی هر میارن در حرف سرتون پشت قدر چه اونوقت میدونی!  اونجا

 ارچیک مردم حرف به ما اوال-شیده سمت داد سوق عصبانیشو نگاه طاها باشند تنها خونه یه تو

 ازدواج مبتونی و بشه خوب افسون حال که وقتی تا میخونیم بینمون محرمیت صیغه یه دوما!  داریم

 این دلی و دق تمام و پاشه خواست می دلش!  خورد بهم طاها خودخواهی همه این از کنیمحالش

 از حرف شرایط این تو بود داده جرات خودش به چطور!  کنه خالی مرد این سر رو وقت چند

 همه این برای دلش داد هاش اشک به باریدن اجازه و روسرش کشید رو پتو! بزنه...  و ازدواج
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 بل زیر بود،آروم دیده پدرش دفتر تو که افتاد متنی یاد! سوخت می خودش کسی بی و تنهایی

 شده ها غم قسمت هم است،باز خبر با من ز آیینه ام،دگر شده یلدا شب اسیر که:  کرد زمزمه

 کنید،همدم خاک مرا چشمان کاش ، ام شده تنها چه که نبینم استتا من سهم فقط درد ام،وسعت

 از بعد! انداخت ارمیا درهم صورت نگاه دور از بودم، شقایق تاب بی که ام،من شده ها یخ سردی

 رو نامرتبش،آرشام وضع و سر! بود نزده حرف کس هیچ با کلمه یه ارمیا روزشون، اون دعوای

 و اهرظ از که نیست کسی ارمیا دونست می خوب آخه... باشه رفته تند ترسید می!  کرد می نگران

 فقط و بود نبرده صورتش و ریش به دست که شد می روز سه درست االن اما بشه غافل تیپش

 تو داشت، قرار اش شونه رو که رو آنیا دست آروم و کشید کشیدآهی می سیگار هم سر پشت

 نیست خوب اصال ارمیا حال ؟ آنی کنیم کار چی- کرد نوازش و گرفت دست

 !شدم نگران دیگه منم! داداش دونم نمی- داد جواب آروم و گذاشت برادرش شونه رو سرشو آنیا

 عذابه تو بدجور که معلومه!  ناراحتیمه باعث بودنش آروم همه این ولی پره ازش دلم درسته

 و شرت تی همون نکرده عوض لباس روره سه مرتب همیشه ارمیای کن نگاه رو هاس لباس...

 ظرتن به-کشه می سیگار و صندلی اون رو شینه می روز کل! نرفته هم حموم حتی تنشه شلوارک

 ! کنه رد یا تایید رو کارش اون میخواست دلش... آنیا سمت برد رو منتظرش نگاه ؟! رفتم تند

 ارک نظرم به-بود آتیش رو آب مثل آنیا های حرف زداما می پا و دست متفاوت احساسات تو داشت

 بد حال وقتی من خود! داد می نشون رو واکنش اون بود تو جای آدمی هر!  کردی تو رو درست

 سک هیچ دختر اون! .. اومد بدم ارمیا از بیشتر جورای یه گرفتم قرار تاثیر تحت دیدم رو افسون

 قدر هچ کارش فهمید می باید ارمیا...وایسته خودش پای رو بتونه نیست سالم هم بدنش نداره، رو

 با که ارمیا های مشت سمت برد رو نگاهش و کشید آسودگی روی از نفسی آرشام بود ظالمانه

 شراره که زمانی از غیر به... انگار شده دیوونه-: کرد زمزمه لب زیر... میومد فرود میز رو خشم

 رشامآ صورت بحث، کردن عوض برای بودمشآنیا ندیده آشفته انقدر دیگه بود، کرده خیانت بهش

 آینه تو نگاه یه!  نداری ارمیا از کمی دست هم خودت-:  گفت لبخند با و خودش سمت چرخوند رو

 بهتر-! نمیان سمتت دیگه ببیننت اینجوری دخترات دوست انداختی؟ اومدت در ابروهای و ریش به

 اب تهران رفتم داره احتمال!  بمونند خماری تو تا کردم عوض رو کارتم سیم شمال اومدم وقتی از! 

 دهشی خونه آدرس امروز افسون؟ دیدن بریم داری حال چیزها این بیخیال...! بزنم بهم چندتاشون

 پیش موقعیتی دیگه تهران برگردیم که امشب!  دیدنشون بریم بار آخرین برای تا طاهاگرفتم از رو

-: داد جواب کرد می رومرتب اش مشکی کوتاه دامن چین داشت طورکه همین ببینیمشونآنیا نمیاد

 شدن نداشت خوبی حال که چندروز این... بزنم حرف افسون با بار آخرین برای خواد می دلم!  بریم
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 برادرانه ی بوسه دونمآرشام می مقصر رو خودم جورایی یه منم!  کنم ببخشش طلب کامل ازش

 فقط!  برو-شم آماده برم من پس! قلبم خوش آنی فدای-کاشت کوچولوش خواهر ی گونه رو ای

 نداختا باال ای شونه آرشام! هستند داغدار مثال بابا زشته نپوش آبیتو تیشرت اونروز مثل لطفا

 ااینج که کردم نمی فکر...اند رنگی هام تیشرت همه... ندارم مشکی خب؟پیراهن کنم کار چی-

!  یافتم-گفت هیجانی از پر صدای با بعد... رفت فرو فکر تو لحظه یه آنیا بیافته اتفاقات این قراره

 تریدید با آرشام! کن هم آشتی باهاش مشکیش تیشرت بهونه به!  ارمیا سراغ برو-؟ رو چی-

 میادآرشام پیش چی ببینیم برو حاال تو- بشه عصبانی بدتر ترسم می آخه-ارمیا سمت برد نگاهشو

 ردهک قفل مغزش بگه چی که موند مبلش کنار رسید وقتی... ارمیا سمت رفت بلندی های قدم با

 یشهم ارمیا-شد کار به دست خودش نمیگه چیزی و وایستاده مبل پشت آرشام دید وقتی بودآنیا

 با ارمیابره رنگی پیراهن با زشته افسون دیدن بریم میخواییم!  آرشام بدی رو ات مشکی تیشرت

 اهنگ دیدن با آنیا بود سرخ سرخ هاش چشم.  آورد باال عصبانیت با رو سرش حرف، این شنیدن

 آنیا و آرشام... گذشت سکوت تو دقیقه رفتچند عقب قدم یه ناخودآگاه ترسیدو ارمیا، وحشتناک

 کخش خواهر نگاه اتاقشآرشام سمت رفت و شد بلند جاش از ارمیاباالخره واکنش از ترسیدند می

 میاار خشمگین های چشم از بدجور آنیا...نگرفت جوابی رفت؟اما کجا-:  پرسید و انداخت اش شده

 هیچ ونبد... سالن تو برگشت نامه پاک و مشکی تیشرت بزنهبا حرف تونست نمی و بود ترسیده

 این-: بود ابهت از پر هم هنوز آنیاصداش دست هم رو پاکت و آرشام دست داد رو تیشرت حرفی

 و ودب گرفته دست تو رو اش نامه جواب اتاقشارمیا سمت رفت و گفت افسوناینو دست بده پاکتو

 ! بود خونده رو افسون سطری یه خط دست بار صد از تر بیش شاید خوند می همش

 و شد بلند جاش از خوشی حال با روز چند از بعد. شد نمی پاک هاش لب رو از هم لحظه یه لبخند

  داشت گرفتن دوش این به نیاز قدر چه... کرد گرم آب تسلیم رو خودش رفت

  دش برداشته دوشش از باری یه انگار حاال اما بود افسون درگیر ذهنش و فکر تمام روز چند این تو

  بیارند در ارمیا کارهای از سر تونستند کردند،نمی می کار هر آنیا و آرشام

 بدیم رو نامه که این قبل بذار گم می بهت خانم آنی-شد بلند آرشام اعتراض صدای باالخره

 نیست ممعلو بگیر تحویل بفرما! امانته در خیانت نه میگی! بندازیم بهش نگاه یه خودمون افسون،

 خونسرد و انداخت باال ای شونه آنیا!  کرد عوض آسمون تا زمین رو ارمیا حال بود چی نامه تو

 مبکشی ارمیا زبون زیر از تونیم می ولی!  بخونیم رو مردم نامه نبود درست حال هر به-: داد جواب

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر* خانوم فاطمه* | یخی مرد رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

74 

 

 رو چی همه میاد هم ارمیا حتما! آنی گی می جوک-خنده زیر زد بلند حرف، این شنیدن با آرشام

 هب اصال نگه! من دونم می چه-!  رو مارمولک اون نشناختی هنو! میذاره دستت کف حسینی راست

 من ؟ جدا-!  نامه به بود زده زل نامه دقیقه ده افسون آخه نبوده توش بدی چیزهای معلومه!  چه ما

 مآرشا نیش خوردی می رو خانم شیده مخ داشتی شما-: کرد برادرش حواله پوزخندی آنیا ندیدم

 میخوام! گرفتم افسون بهونه به رو شمارش-: گفت ذوق با و زد چشمکی... شد شل خودکار

- دز داد بلند جا همون از... اتاقش سمت رفت و شد بلند تفاوت بی شمآنیا آشنا تر بیش باهاش

 جمع رو ساکم میرم من... کنار میذاری روزه دو دخترات دوست باقی مثل هم رو بیچاره این

! داره فرق اونا همه با دختر این-: کنه می زمزمه وجودش عمق با چطور برادرش ندید و کنمرفت

 دهآما آنیا و آرشام بعد ساعت دو! ******  بکشم لجن به رو معصومیتش نیستم عوضی انقدر

 اوهو- کردند تعجب حسابی بود، داده لم مبل رو خونه تو لباس با که ارمیا دیدن با اما پایین اومدند

 ماش-داد جواب کنه آرشام نگاه که این بدون ارمیا نشدی؟ آماده چرا ؟ تهران بریم قرارنیست مگه

 ایینپ دوتا یکی رو ها پله عصبانیت با کنمآرشام تمونش باید ، دارم تموم نیمه کار یه من برید

  اومد

 نشونه آرشام سمت رو سیگارش دود ؟ کردیم ضرر قدر چه تاحاال میدونی ؟ چی شرکت پس-

 خواب از شد باعث تشنگی احساس! میام زود برسم نتیجه به بذار-کرد زمزمه آروم و گرفت

 ...  عرق درش و ریز های دونه از بود پر صورتش...بپره

  آب پارچ همیشگی جای سمت برد رو دستش کنه، باز رو هاش چشم که این بدون

  زد صدا رو حسینش بابا آروم ، نیست اونجا چیزی دید وقتی

  ؟ بدی بهم آب لیوان یه لطفا میشه بذاری آب پیشم رفته یادت! تشنمه بابا-

  زد صدا دوباره نشنید جوابی وقتی کرد، صبر ثانیه چند

  بابایی... بابا-

 زود حسینش بابا داشت، الزم کمک و شد می بیدار که شب موقع هر آخه بود کرده تعجب

  نبود پدرش از خبری بار این ولی شد می حاضر باالسرش

  کنه عادت تاریکی به تا کرد بسته و باز بار چند رو هاش چشم

 !گذروند نظر از رو اتاق تعجب با لحظه چند اطرافش، آشنای نا محیط دیدن با
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 !  نبود خودشون خونه که اینجا

 ! اومده سرش بالیی چه و کجاست افتاد یادش تازه پرید سرش از کامل که خوابش

  باشه مراقبش صبح تا و بده آب بهش نیست حسینی بابا افتاد یادش

  تنهاست قدر چه افتاد یادش

 شکوند رو شب سکوت اش هق هق صدای

 !  بود نکرده باور رو پدرمهربونش مرگ هم هنوز

 ! کرد می درد پدر نبود از قلبش! ...داد فشار و قلبش سمت برد رو دستش

 ز هجرانبابا از سوزم می ندارم پدر دیگر ندارم سر تاج من:  کرد زمزمه درد ،با وجودش عمق از

 ندارم پدر من که قرارم شده تن

 !بود اومده سیل صورتش رو انگار کردند، باز راه یکی یکی هاش اشک

 بود تازه براش پدرش، نبود داغ هم هنوز

 متس کرد بلند سر اعتراض با... کرد فراموش رو اعتقاداتش لحظه یه آورد، فشار بهش غصه انقدر

 سرش باال خدای

 تیگرف ازم رو کسم همه که تو! ؟ کی امید به موندم! بکشم عذاب بیشتر نذار بکش منم خدایا-

 چطور دیدی! گفت می چی شیده عمو زن بودی شاهد امشب که خودت!  کن بگیرراحتم هم جونمو!

 اریک برات کردی تنها منو خوب که تو...  باشم دیگران محتاج این از بیشتر نذار! کرد دلم به خون

  من جون گرفتن نداره

  کرد بخشش طلب خدا از و شد پشیمون ، بعد ثانیه چند درست

 ! گفتم کفر ببخش خدایا-

  کرد می توبه بعد لحظه یه و داشت دعوا خدا با لحظه یه نبود خودش حال تو

  گرفت می آتش وجودش تمام افتاد، می که طاها مادر های حرف یاد

 دیدنش اومدند مادرش و طاها بود، غروب های نزدیک
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 نمی خواب به تظاهر وفت هیچ کاش نداشتاما رو کس هیچ حوصله...خواب به زد رو خودش افسون

 ! کرد

 اومد بدش خودش کسی بی و تنهایی همه این از و افتاد یادش هاشون حرف تک تک

 خوردند زنگ گوشش تو ها حرف اون دوباره

 یشپ رو دختر این خوایی می کی تا: گفت خانم مهنار به خوابه، افسون بود کرده فکر که طاها مادر

  بده تحویل...  و بهزیستی ببرش باشه شما آویزون ابد تا که نمیشه ؟ داری نگه خودت

 :شنید رو طاها معترض ولی آروم صدای بده، رو جوابش خانم مهناز اینکه از قبل

 جاها جور اون رو افسون ذارم نمی هستم من تا ؟! میاد دلتون چطور چیه؟ ها حرف این مامان-

  ببرید

 شد بیشتر هاش اشک شدت طاها، مادر جواب آوری یاد با

 رو ما حسابی دختر این خاطر به هم جاش همین تا!  کنی دلسوزی براش تو نمیخواد! خبه خبه-

 التتحصی نه پول، نه سالمتی، نه!  زنی می سینه به رو سنگش همه این داره چی آخه! کردی اذیت

 عنوان به اینو من باش نداشته انتظار شده کارم و کس بی دیگه مرده باباش خداروشکر حاال

  کنم قبول عروس

  شد زمان هم شیده و خانم مهناز معترض صدای با طاها عصبانی گفتن مامان صدای

 تو و عزیزه برام شیده مثل. هستم افسون نوکر آخر تا خودم": گفت که خانم مهناز های حرف حتی

 دیپه جای رو ارزشمندتون های راهنمایی بهتره هم شما...  دارم می اش نگه هام چشم تخم

 و بشنوه رو هاتون حرف ممکنه و میشه بلند یهو پاشید هم باالسرش از لطفا!  کنید استفاده

 . کنه آروم رو افسون نتونست "شه تلخ بیخودی اوقاتش

 چهی که اونا!  بمونه دیگران آویزون خواد می کی تا باشه طاها مادر با حق شاید کرد فکر خودش با

  کردند لطف زیادی هم حاال تا! ندارند افسون قبال در ای وظیفه

 !  شد تر مصمم بود گرفته زندگیش برای ظهر که جدیدی تصمیم تو و کشید آهی

 ندهآی برای خواست می که بود تصمیمی درگیر فکرش بذاره، هم رو چشم نتونست صبح خود تا

 هترینب ارمیا پیشنهاد قبول رسید نتیجه این به آخرش و رفت کلنجار خودش با خیلی!  بگیره اش
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 اون درسته!بشه اش خانواده و شیده مزاحم این از تر بیش خواست نمی! حاضره حال در ممکن راه

 مهربون خانواده این خاطرش به نبود راضی افسون اما بودند کرده تموم حقش در رو محبت ها

 که ردک می قبول رو واقعیت این باید... کشید طاها دور هم قرمز خط یه بشند اذیت و بشنوند کنایه

! بیاره ارمغان مرد اون برای رو آرامش رفتنش با خواست می...نیست پرواز برای اون جفت طاها

 می نظر به تیره و تاریک خیلی که ای آینده! ...کرد فکر معلومش نا آینده به و کشید آهی

 افسون نظر از ولی شد محسوب حماقت ها خیلی نظر از مرد، اون با شدن همراه رسیدشاید

 ! بود راه بهترین

 اطرخ به تاسفم! متاسفم پدرت مرگ بابت سالم "بود حفظ رو اش واو واو... افتاد ارمیا ی نامه یاد

 من...دهنمون دنیا این تو برات کس هیچ که اینه خاطر به بلکه بدونم مقصر رو خودم که نیست این

! هباز اش میلیاردی یک چک پرونده هنوز اما شده فوت پدرت درسته... هستم پیشنهادم رو هنوزم

 اینم0015... کنی فکر تا دم می وقت بهت روز یه تهران بیایی من با و باشی عاقل تونی می...

 رت بیش مرد اون از تنفرش خوند می که بار هر...  خوند رو نامه صدبار شاید لحظه اون " ام شماره

 ! شد می

 پیشنهادتون رو!  دردیتون هم از ممنون " داد جواب کوتاه... باشه مسلط خودش به کرد سعی ولی

 نظرش ترسید می چون دونست نمی جایز رو تعلل و بود کرده رو هاش فکر حاال "کنم می فکر

 تشموافق و فرستاد ارمیا برای پیام یه و برداشت رو اش ساده اریکسون سونی گوشی!  شه عوض

 شهر این از رفت می باید ولی سوخت می نامعلومش ی آینده و خودش برای کرددلش اعالم رو

 کنه پیدا رو اش گمشده آرشام کمک به تونست می تهران تو شاید... ها آدم این از شد می دور...

 فسونا حاال ولی گذاشت تنها رو افسون و حسین آقا پیش سال یازده که کسی! کنه تکیه اون به و

 هی اگه:  گفت می افسون به همیشه حسین آقا... افتاد پدرش حرف یاد...!  داشت نیاز فرد اون به

 ماا کرد خالی رو ما پشت شرایط بدترین تو درسته... فرد اون دنبال بری کن سعی نبودم من روز

 به رفتنش با خواست می افسون حاال باشه مراقبت تونه می هرکس از بهتر خونته هم باشه چی هر

  کنه عمل پدرش حرف به تهران،

 تهگذش از هیچی اش خانواده و بودشیده ارمیا پیشنهاد قبول برای دلیلش بزرگترین این شاید

 فوری... شد بلند اش گوشی هشدار صدای! بزنه حرفی نداشت دوست اونم و دونستند نمی افسون

 شیده"!  تهران میریم امروز همین!  کنی می قبول داشتم یقین "بود ارمیا طرف از... کرد باز رو پیام

 هتون می کاری چه کرد فکر خودش با... روشد به رو افسون ناراحت ی قیافه با و کرد باز رو اتاق در
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 سمت آرومی های قدم با!بود دل ته از آه یه جوابش ؟!بده انجام دوستش دل داغ کردن کم برای

 نارک نشدنشست شیده ورود متوجه و زد می پا و دست مختلفش افکار تو افسون کرد حدکت تخت

 هب افسون نگاه تازه! خانمی بخیر صبحت ؟ خوبی جان افسون-:گفت مهری از پر صدای با و تخت

 ساله دچن و چندین رفیق تونست نمی وقت هیچ دیگه شاید... فشرد رو گلوش بغض و افتاد شیده

 همدم یه و خواهر یه بلکه نبود ساده دوست یه تنها براش آبی چشم دختر این... ببینه رو اش

 رو شیده شدتنگ می محسوب هاش غم و ها خوشی شریک ها سال این تمام تو که بود مهربون

 خوبش خاطرات برای دلش حاال همین از...  داد خودنمایی اجازه هاش اشک به و گرفت آغوش تو

 های آدم این زندگی آرامش این از تر بیش تا رفت می باید اما! ...  شد می تنگ خانواده این با

 روعش آروم و نوشت حسین آقا برای دلتنگی پای رو افسون های گریه شیده!نکنه مختل رو خوب

 دونم می!  دی می کشتن به رو خودت آخر کارهات این با تو باش آروم عزیزم- کرد نوازشش به

 ونا عطر بوی داشت چون شد نمی دوستش های حرف متوجه باشیافسون قوی باید تو ولی سخته

 اب... اومد حرف به باالخره!کنه مرورش اش دلتنگی های وقت بتونه تا فرستاد می هاش ریه به رو

 جون تو گلم آره- ؟ بدی انجام برام کاری یه میشه جان شیده-: کرد زمزمه آشکاری بغض

 برای هم بردارم رو وسایلم هم طاها ویالی ببری منو خوام می-:آورد لب رو تلخی بخواهلبخند

 بذار!  برمت می خانمی آره-: داد جواب مهربونی با شیده!  کنم وداع پدرم خاطرات با بار آخرین

 رت سخت براش رفتن موند می بیشتر هرچی... بده هدر رو وقت خواست بعدنمی بخوریم صبحونه

  شد می

 هب تعبیر رو افسون رفتارهای و ها حرف این اشتباه به بریمشیده زود بخور شما ندارم میل من-

 زودتر بهتره!  شده تنگ اشون خونه برای دلش حتما داره گناه:گذشت ذهنش از و کرد دلتنگی

 هاتو لباس پس گلم باشه-کاشت دوستش سر رو ای بوسه! بشه بهتر حالش شاید ببرمش

 بوسید رو مخان مهناز مهربونی با افسون ، بیرون بیاند خونه از خواستند می که بریمموقعی بپوشونم

 آینده زشدا می تر تند قلبش تپش ، شدند می ویال نزدیک بیشتر هرچی! کرد حاللیت طلب ازش و

 خاطرات و ریخت اشک وجودش تمام با شد که کوچکشون ی خونه وارد! ترسید می مبهمش، ی

 افسون-زد زانو ویلچر جلوی و سمتش رفت اعتراض با شیده! کرد مرور حسین بابا با رو خوبش

 حاال!  نده آزار رو پدرت روح کارهات این با کنم می خواهش! ها کنی گریه باز اینجا نیومدیم جان

 دچرخون کوچکشون خونه دور تا دور رو نگاهش و کشید کنیمآهی جمع برات تا خواهی می چی بگو

 امهشناسن ، هاش لباس شامل کوچکش، ساک وسایل ببرهکل خودش با خواست نمی زیادی چیز...

 ... بود رفتن و کندن دل وقت دیگه شدحاال عکسشون قاب و پدرش خاطرات دفتر ، ملی کارت و
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 دهشی-اش همیشگی همراه و دوست سمت کرد رو.. کنه عملی رو اش نقشه بود رسیده وقتش حاال

 مزه مز دهن تو رو حرفش بار بگوچند عزیزم آره-میدی گوش حرفم به بکنم ازت خواهشی یه جان

.. . خودت کارهای دنبال بری و بذاری تنها ویال تو منو ساعتی یه میشه-: آورد زبون به بعد و کرد

 لوتخ اینجا یکم خواد می دلم!... دنبالم میایی شد تموم کارت هروقت هم تو نمیاد عصر تا که طاها

 شه بد حالش و بمونه تنها افسون ترسید می بود، دل دو! کرد نگاهش تردید و شک با کنمشیده

 کنم می خواهش-داد ادامه التماس با دید دوستش های چشم تو رو تردید های جوانه وقتی افسون

 تخیال که این واسه تو اصال!  باشم خودم مراقب دم می قول دارم نیاز تنهایی این به من!  عزیزم

 برو بعد و دریا پیش ببر رو ام نقاشی وسایل و ساکم منو شه راحت

 کرف خودش با... ترسید دوباره افسون آخر حرف شنیدن با شد می راضی داشت کم کم که شیده

 داره یقو اعتقاد قدر چه دونست می شناخت می رو دوستش البته!  کنه خودکشی افسون نکنه کرد

 چت باز-... کرد می الکی فکر هزارجور خودش با و دید می هم رو اش روحی بد شرایط خب اما

 خودکشی خیال نکنه-:آورد زبون به رو فکرش سرگردانی با شیده ؟ دلی دو باز چرا ؟ شیده شد

!  حرفیه چه این دیوونه دختره-شد باز کوتاهی ی خنده به روز چند از بعد افسون های لب داری؟

 رمیاا با رفتنش دونست نمی رو این افسون کنماما خودکشی بخوام دادم دست از رو عقلم مگه من

 دنبال رفت هم خودش و دریا کنار بردش و داد رضایت شیده باالخره! بدتره خودکشی از

 آماده :داد پیام ارمیا به و برداشت رو اش گوشی سریع شد، مطمئن دوستش رفتن از کارهاشوقتی

 آخرین برای و کشید عمیقی درنفس دم بیا بعد دقیقه ده تا: داد جواب نکشیده دقیقه دو به امارمیا

 این از کندن دل بود کردسخت خداحافظی بود هاش تنهایی همدم سال همه این که دریایی با بار

 بازش و در سمت رفت بعد دقیقه ده بخوره رقم سرنوشتش تا رفت می باید اما!  خاطره همه

 بدش مغرور مرد این از سمتخیلی این میاد داره همیشه از تر پوش خوش که دید رو کردارمیا

 درهم های اخم با بده سالم که این بدون ارمیا بیاد کنار شرایط با بود مجبور حاال ولی میومد

-: داد جواب آخرش و کرد پا اون و پا این افسون!  شو سوار برو بیا-:  گفت دستوری اش کشیده

 تبرداش رو وسایل و شد حیاط وارد حرفی هیچ بدون ارمیا ؟ بیارید دریا کنار از رو وسایلم شه می

  ترسوند می رو افسون این و بود هم تو رقمه بد هاش برگشتاخم سریع های گام با...

 پیش سختی به رو بستویلچر رو در شکسته آه یه با و انداخت ویال به نگاهی بار آخرین برای

 زود- : شنید رو اش عصبی صدای...کشید می سیگار داشت اون به توجه بدون ارمیا... برد ماشین
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 زمهزم قبل از تر مستاصل کردهافسون ضرر کلی شرکتم تو خاطر به هم حاال تا!  بریم شو سوار

 کرد

 و داره برش خواست... سمتش اومد و کرد پوفی ارمیا! شم ماشین سوار تونم نمی تنهایی من-

 رامپ ارمیا بار این! نامحرمید شما ولی-شد مانع جلو آورد رو دستش افسون که صندلی رو بذاره

 نم اعصاب با جون دختر ببین-لرزوند هم رو اطراف دیوار و در که بود بلند صداش انقدر... سوزوند

 وت بذاره رو تو تا بیارم و کنم پیدا برات محرم برم داری انتظار نکنه!  بینی می بد!  نکن بازی

 صندوق بذاره رو ویلچر رفت و انداخت جلو صندلی تو رو افسون خشنوت با هم بعد! ماشین

 خواست می... بود نشده تحقیر انقدر عمرش تو... لرزید می داشت ناراحتی شدت از عقبافسون

  کرد روشن رو ماشین ارمیا چون بود دیر اما شده پشیمون بگه

 یشپ تو شیده برای که پیامی و درآورد رو موبایلش افسون... بود حرکت حال در سرعت با ماشین

 و تو که هایی محبت ی همه خاطر به!  عزیزم شیده سالم" فرستاد رو بود کرده ذخیره ها نویس

 به باشم شما زندگی مزاحم خواستم نمی این از بیشتر من... متشکرم کردید حقم در ات خانواده

 "مونی می قلبم تو همیشه!  کن دعا برام فقط!  چرا و کی با نپرس...رفتم دلیل همین

 !  گذاشت کیفش تو و کرد خاموش رو اش گوشی پیام ارسال از بعد

 می خوب! رفته راهه بی نکنه کرد می فکر خودش با..  بود افتاده دلش به بدی تردید و شک

 برخ اش اطالعی بی همه با چون! نیست میلیاردی یک چک خاطر به ارمیا پیشنهاد قبول دونست

 !باشه براش خطری قانونی طریق از تونه نمی چک اون با ارمیا داشت

 رمیاا مثل ای غریبه اگه!  نشه شکسته شیده خانواده و اون بین ها حرمت تا رفت می داشت شاید

 اون شکست می شیده خانواده و اون بین حرمت اگه اما شد نمی ناراحت خیلی کرد می اذیتش

 میاورد فشار خانم مهناز به طاها مامان شاید موندم می اگه کرد فکر خودش شدبا می داغون وقت

 وردهخ باهم که نمکی و نون حرمت و گرفتم می دل به کینه اونا از منم...  بهزیستی برد می منو و

 !رفتم خودم پای با خودم که بهتر همین داشتم نمی نگه رو بودیم

 ی مکالمه به گوش و بکشه دست خیال و فکر از افسون تا شد باعث ارمیا موبایل زنگ صدای

 بده مخاطبش با مرد این سرد
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 آرشام-... -!  گردم می بر بعد جدیدم ویالی آستارا میرم روزی دو!  تهران نمیام نه-... -سالم-

 می غلطی چه شرکت اون توی تو پس-... -! دونم می بهتر رو صالحم خودم! نرو راه اعصابم رو

 ؟ هرانت بریم نبود قرار مکه:  گفت خودش با و کرد نگاه عصبانی ارمیای به تعجب با افسون! کنی

 دلم!  بدم پس جواب هم تو به باید چیه-:  سمتش برگشت دید رو افسون ی خیره نگاه وقتی ارمیا

 ستننش ساکت بار این بیاییافسون من با محکومی هم شما... گذرونی خوش آستارا برم خواد می

 نمی تشریف حاال چرا پس! بود ندیده ضرر من خاطر به شرکتتون مگه-:  داد جواب پوزخند با و

- کرد دل ته از خنده یه و نشد عصبانی ارمیا تصورش برخالف نکنید ضرر تر بیش که کار سر برید

 هم عدب!  کردم سوار رو دیگه دختر یه کردم می فکر خوبه خوبه! جاش سر برگشته زبونت بینم می

 !  آستارا سمت داد گاز افسون به توجه بدون

 ترسید می دیگه طرف از بود پدرش تنگ دل طرفی از... نبود خوب حالش اصال افسون راه تو

 رخ یمن به نگاهی بودنیم شده علت بر مزید هم ماشین زیاد باشهسرعت گرفته اشتباهی تصمیم

 می دارهاحساسش بدش رفتارهای واسه دلیلی حتما مرد این کرد فکر خودش با انداخت ارمیا

 هک این دلیل اما! کرده تجربه رو سختی زندگی داره، که زیادی پول برخالف خشن، مرد این گفت

 ماست وکیلش با ارمیا ، آستارا زیبای شهر رسیدند دونستوقتی نمی کنه اذیت رو اون خواد می چرا

 رو افسون ی کنایه از پر صدای کرد تموم رو تماسش که این از پرسیدبعد رو آدرس و گرفت

 شما کهباشند نداشته مظلوم دختر اونا شاید آخه نرید اشتباه رو آدرس باشید مواظب گم می-شنید

 که دنیا!  یزت های دندون با ببینید نگهیان سیاه سگ یه حیاطشون تو بعد!  کنید اذیتشون بخوایید

: گفت خودش با و کرد نگاهش رفته باال ابروهای با اولش! چرخه نمی ها آدم مراد وفق بر همیشه

 و کشید هم تو رو هاش اخم کم کم! داره نمی بر درازی زبون از دست شرایطی هیچ تو دختر این

 بیعص افسون کار این از بودانقدر پوزخند یه فقط جوابش اما کرد اش حواله رو وحشتناکش نگاه

  می لب زبر هم گاهی و کرد می رانندگی سرعت با و دونست نمی رو خودش حال که بود

 و کرد بغل رو اون افسون، درهم های اخم به توجه بدون ویال رسیدند وقتی! کنم می آدمت: گفت

 مبل رو اونو داخل، که رفتند! بغلیه دختر این قدر چه: گذشت ذهنش از لحظه خونهیه سمت برد

 از اصال... خورد می حرص داشت بدجور بیارهافسون رو وسایل رفت خودش و گذاشت راحتی

 و برداشت رو افسون دوباره و مبل جلوی آورد رو ویلچر ارمیا! نبود راضی ارمیا دست تماس

 تو گرفتن وضو کرد کاری اولین رفتافسون و داد قرار مبل رو هم رو ویلچرساکش رو گذاشت

 نمازش خوندن به شروع ویلچر رو ساکهمونجا از مهرش و نماز چادر آوردن در بعد و بود آشپزخونه
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 نبیرو خوشحالی با و زد اتاق تفره دو تخت به چشمکی و پوشید رو هاش راحتی لباس کردارمیا

 یم نماز داشت شکسته های بال با کوچولو فرشته بردیه ماتش رو به رو تصویر دیدن با اما اومد

 !  خوند

 عبادت معطوف رو اش توجه تمام و ها پله رو نشست... نداشت رو ای دیگه کار هیچ قدرت ارمیا

 نمی یادش...کرد مرور رو برش و دور های آدم سریع! عجیبه!  خونه می نماز-! کرد افسون زیبای

  باشه خون نماز ازشون کسی اومد

 هزارجور آستارا، برسند که این از قبل حیاطتا رفت و شد بلند اومد، کنده خفه براش خونه هوای

 با چرا ! افتاده اتفاقی چه دونست نمی حاال داشتاما نقشه کلی و بود کرده خودش پیش خیال و فکر

 بهم رو موهاش کالفگی با دوباره و کرد پوفی! لرزیده دلش و دست افسون، خوندن نماز دیدن

 امشب-:  گفت خودش با آروم کوبید می زمین رو چرمش، کفش نوک با داشت که ریختهمونطور

 خودش به داشت روشن روز تو ندارم حال یکم امشب!  هست ام دیگه روزهای و فردا!  بیخیال رو

 دش بلند مویایلش زنگ لرزیدهصدای دلش و دست کنه اعتراف تونست نمی!گفت می دروغ هم

 نظر هب تر عصبی خیلی خط، ور این از آرشام بنالصدای-زد رو وصل دکمه حوصله بی... بود آرشام...

 :  رسید می

 ، ودب لحظه این منتظر صبح ؟از آره هستش تو پیش افسون ؟! باز کردی غلطی چه تو!  ارمیا الو-

 یزد زنگ ؟! کیه افسون افسون؟-:  داد جواب عصبانی ظاهر به صدای با و نشوند لب رو پوزخندی

 خندلب با ارمیا شد، باعث آرشام فریاد صدای! بدی تحویلم رو اراجیف این تا شدی تفریحم مزاحم

 ؟! هدیگ شناسی نمی رو افسون تو یعنی!  خریت به نزن رو خودت-:  کنه دور گوشش از رو گوشی

 باشه، تو پیش اگه شاهده خدا...  گردند می دختر اون دنبال دارند در به در اش خانواده و شیده

- : گفت شمرده شمرده شده کلید های دندون با و انداخت باال پوزخند با ابرویی کشمت می خودم

 وقتی از دهاتی دختر اون با من جوجه ببین!  زنی می دهنت از تر گنده حرف!  غلطا چه اوه اوه

 و تفریحم رو نزن گند لطفا! آستارا اومدم اعصابم آرامش واسه هم حاال ندارم، کاری مرد باباش

 اهشنگ!  کرد قطع باشه آرشام جواب منتظر که این بدون! بگرد خانم افسون دنبال دیگع جای برو

 قدران کار و کس بی تو یعنی! گردند؟ می دنبالت!  نازی اوخی-:  گرفت نشونه ویال داخل سمت رو

 رآخ تا منی اسیر تو، آخه رسه نمی بهت دستشون دیگه بدونند اینو باید اما ؟!واسشون مهمی

 !  عمرت
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 گاهن یه اول! بود مونده سالن وسط بالتکلیف که خورد افسون به چشمش داخل، برگشت وقتی

 خیلی من-: داد قرار مخاطبش دستوری لحن با بعد و انداخت سرش رو شال و پایین سر به گذرا

 ور ابروهاش دید، رو افسون سردرگم و کالفه نگاه وقتی!  بخوریم کن آماده یچیزی برو!  گرسنمه

 از غیر مگه!  منه واسه کلفتی تو وظایف از یکی ؟ کنی می نگاه اونجوری چرا ؟ چیه-انداخت باال

 ایدب موقعش به داری، هم ای دیگه وظایف البته-:کرد اضافه شیطنت با بعد داشتی؟ انتظار این

 این اذیت از برد می لذت! ... داشت دوست رو افسون ترسیده نگاه! کوچولو خانوم بدی انجام

 من ولی-: رسید گوشش به افسون بغض از پر صدای که اتاق سمت بره کرد پناهپشت بی دختر

 اون وت چی سال همه این پس-: داد جواب پوزخند با برگرده، که این بدون! نیستم بلد زیاد آشپزی

 و بختبد شما! گیره می ام خنده که داشتید کلفت که نگو! هان؟ ریختی می چی مصرفت بی شکم

 شد باعث و برداشت ترک افسون مهربون قلب از دیگه تیکه یه!کارها این به چه رو ها بیچاره

  بار چند... بزنه حلقه قشنگش، مشکی های چشم تو شبنم

 و خونه کارهای منتی هیچ بدون مهربونم پدر ها سال این همه بگه تا کرد بسته و باز رو دهنش

 باال تا دو و یکی رو ها پله ارمیا! نداد بهش زدن حرف اجازه زیادی بغض اما داد می انجام رو بیرون

 الییب یه اونوقت! نپختی چیزی ببینم بیام حالت به وای-:  کرد بلند رو صداش جا همون از و پرید

 فرو رو هاش اشک سختی به! گدا ی دختره کنند گریه حالت به آسمون های مرغ میارم سرت

 زشبا و فریزر سمت رفت! کنه کار چی باید دونست نمی آشپزخونه سمت برد رو ویلچرش و خورد

 یکی رو پایین های بستکابینت رو در و برداشت مرغ تیکه چند...  بود غذایی مواد از پر کردداخلش

 ابینتک سمت رفت نگاهش نکردناخودآگاه پیدا هیچی اما گشت می قابلمه دنبال و کرد می باز یکی

 رو هاش دست سرخورده اما کرد دراز دست بودند مشخص شیشه پشت از ها قابلمه باال های

 مسال پای تا دو داشتن بدون دنیا قدر چه فهمید می داشت تازه شد بلند اش هق هق و کرد مشت

 ردب می لذت... خندید می بلند صدای با و دید می رو ها صحنه این همه اتاقش تو از ارمیا!  سخته

 افسون اما گذشت ساعت شهدو خنک دلش تا بود مونده خیلی هنوز! افسون ضعف همه این از

 پدرش نبود واسه... خودش کسی بی واسه کرد گریه مدت تمام و کنه درست چیزی نتونست

 دمیاور درد به تر بیش رو نازکش دل وسط این چیزی ارمیایه سنگدلی واسه... حماقتش واسه...

 ترسید می بود، آورده سرش خودخواه مرد اون که بالهایی تمام وجود با!...ارمیا عاقبت از ترس...

 نیک پایمال رو کسی حق اگه: خورد زنگ گوشش تو حسین بابا حرف! بشه اون گیر دامن آهش که

 فکر خودش گیرهبا می ازت رو اون شکسته دل جواب زود یا دیر خدا بشکنی دلیل بی رو دلش و

...  فرعون یا بشه قارون مثل اونم عاقبت ؟شاید غرورش همه این با بیاد ارمیا سر به قراره چی کرد
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 الییب نداشت دوست هاش شدن تیکه تیکه همه با کوچیکش مهربون قلب... افتاد لرزه به بدنش

 تو نذار!  کن خیر به رو مرد این عاقبت خدایا: کرد زمزمه لب زیر آروم.  بیاد هم دشمنش سر

 هب سر بشکنه، رو سرش پشت های پل تمام و بشه دیر که این قبل خودت! بسوزه قهرت آتیش

 لحظه اون! کنم ناشکری و بیارم کم هات آزمایش مقابل نذار کن حفظ منم خودت!کن راهش

 انانس کردند اعتراف و گرفتند قرار زمینی دختر این پاک قلب تاثیر تحت آسمون های فرشته

  اشرف

 

 

 رها رو خودش تخت رو و بست رو مانیتور افسون، های گریه تماشای از خسته ارمیا!  مخلوقاته

 هیچ اما کشید می سیگار یکی اون دست با و برد می فرو موهاش تو رو دستش یه کالفه! کرد

 شقیقه! نبود پیش دقیقه چند کاذب شادی احساس اون از خبری دیکه! کرد نمی آرومش کدوم

 ته ام خوشحالی زودی این به چرا-: پرسید خودش از و داد فشار محکم رو سرش های

 االح من اما افتاد اتفاق این! بخندم و بیارم در رو دختر این اشک نبود این قصدم من مگه!کشید؟

 خنک دلش دونست می فقط افته، می داره اتفاقی چه فهمید نمی! هستم همیشه از تر غمگین

 طورخ ذهنش به دیگه، شیطانی نقشه یه! برم پیش دیگه جور یه بهتره کرد فکر خودش با! نشده

 آشپزخونه سمت رفت و کرد خاموش رو سیگارش آوردسریع لبش رو لبخند و کرد

 درست غذا چرا نپرسید!  زد زانو افسون پای جلوی شیطانی لبخند یه با داخل رفت که همین

 از خیس های چشم با غذاافسون شدن پخته نه بود افسون اذیت هدفش هم اول از چون! نکردی

 نشون و باشه قوی کرد سعی مرموزش لبخند و مرد اون سمت داد سوق رو لرزونش نگاه اشک،

 یم کنار هاش تنهایی برای رو هاش گریه و بود متنفر بودن ضعیف از همیشه!  ناراحته قدر چه نده

 که ینا تا گذشت سکوت تو ثانیه چند!  کرده نفوذ هم هاش تنهایی تو ارمیا نداشت خبر اما ذاشت،

 بزنهسریع دل ته از جیغ یه شد باعث و کرد باز سرش از رو شال ناگهانی حرکت یه تو ارمیا

 وت ت*ذ*ل با بپوشونهارمیا رو اونا کرد سعی و اش مشکی و بلند موهای سمت برد رو هاش دست

 قشنگی موهای چه-! بویید می رو موهاش ، اون مقاومت وجود با و کشید می دست افسون موهای

 د،سفی صورت قشنگ، های چشم بلند، موهای!  ای دیگه چیز تو اما دیدم دختر کلی عمرم تو! داری

 می کاش فرستاد لعنت رو خودش دلش تو... تحقیر همه این از لرزید می افسون...  سرخ های لب

 دست اام بکشه عقب رو سرش کرد می شدسعی نمی نما انسان گرگ این اسیر اما بهزیستی رفت
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 بری باید!  هستی روانی یه تو... عوضی کن ولم- داد نمی بهش رو اجازه این ارمیا قوی های

 ! خدا رو تو کن ولم... روانپزشک

 

 

 داخ به میدم قسم رو شما-کرد می تر جری رو اون و نداشت ارمیا کار رو تاثیری افسون فریادهای

 و کرد فوت افسون گوش تو پوزخند یه با کردارمیا می التماس و زد می ضجه دل ته کناراز برید

 رو ارمیا شدت به!! دارم دوست خیلی که من ؟ عزیزم میاد بدت چرا-: کرد زمزمه شمرده و آروم

 تمام... شد بلند اش هق هق! نکنه تحمل رو ذلت این اما بمیره خواست می دلش...  زد عقب

 هاش دست با خونسر ارمیا! فهمید نمی چرا! نامحرمید شما- پناهی بی اشک بود شده وجودش

 محرم باشه اینه؟ فقط مشکلت-: زد چشمکی و کرد قاب رو افسون اشک از پر و خوشگل صورت

 ایینپ و باال ذهنش تو رو ارمیا های حرف بار چند!... شد شوکه حرف این شنیدن با!! عزیزم میشیم

 دردسر بوی! ... داشت بدی خیلی ؟حس!کنه ازدواج باهام میخواد یعنی بود؟ چی منظورش-:  کرد

 رو شا گوشی سریع و شد بلند افسون، متعجب نگاه به توجه بدون ارمیا...!  شنید می رو بزرگی

 اج این شما-:  مطلب اصل سر رفت ای مقدمه هیچ بدون! کرد لمس رو وکیلش اسم و آورد بیرون

! ارمد عجله!  بشه دیر خوام نمی!  کن پیدا برام دیگه، ساعت دو یکی تا-...شناسی؟ می آشنا عاقد

 لبخند افسون؛ سردرگم های چشم تو دوخت رو اش خیره نگاه و کرد قطع رو منتظرمگوشی-... -

 محرم با فقط مشکلت-: داد ادامه و زد چشمکی! شد حل این از اینم خب-:  آورد لب رو عجیبی

 ندارید حق شما ولی-: داد جواب سریع اش زده وحشت های چشم با افسون دیگه؟ بود بودنمون

-: ردک پر رو خونه کل ارمیا ی خنده صدای!  نبود این ما قرار!  نیستم راضی من! بکنید رو کار این

 جوری مینه هستی راضی اگه بگیر تصمیم سریع ببین!کوچولو خانم گذاشتیم هم با قراری ما مگه

  که این یا بدیم ادامه

 تانگش بعد!  عاقدم دنبال تو خاطر به فقط ، ندارم چیزها این به اعتقادی من! بشیم محرم هم به

 ساده محرمیت یه این کن فرو گوشت تو رو این فقط: افسون سمت گرفت نشونه رو اش اشاره

 پشت! ندارم مونده عقب تو به ای عالقه هیچ من!  نکن دخترونه خیال و فکر خودت پیش و است

 املک دیگه وگرنه نداری پا حیف!  دارم عالقه خوشگلت جسم به البته-: داد ادامه و افسون به کرد

 دونی می!  ام راضی هم ناقصت بدن همون به و هستم قانعی آدم من خب اما!  شدی می کامل

 ماا اشتباهه کارشون هستند، خوشگل زن یه پیش شب هر که هایی آدم اون کردم می فکر همیشه
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 ندارید ای دیگه خاصیت هم ها زن شما!  دیگه بردن ت*ذ*ل واسه فقط دنیا این! نه فهمیدم حاال

 های گریه و بدن لرزش ندید... رفت و گفت رو ها این! خورید می خواب تخت درد به فقط

 وقتی! خورد رقم هردو برای جدید سرنوشت و شد پیدا عاقد بعد ساعت رویک افسون مظلومانه

 کرد اضافه دلش تو بعد 61 سال-: داد جواب پوزخند یه با اون پرسید، ارمیا از رو صیغه مدت عاقد

 می کمک خدا از و خوند می الکرسی آیة لب زیر فقط افسون!مونه می اسیر همیشه دختر این

 شاشتباه تصمیم دونست می نداشتخودش ای دیگه ی چاره اما نبود عقد این به راضی... خواست

 وجودش تمام با و بست رو هاش چشم شدهافسون بد اتفاقات این باعث ارمیا، همراهی برای

 کرد فکر خودش با کشید، آه!زد می پا و دست بدش، های احساس میون داشت!  زد صدا خدارو

 بال نانسا به و زنه می جوونه دل تو مقابل، طرف محبت میشه، جاری عقد صیغه وقتی بودم شنیده:

 دل چرا اما احساس، ابرهای میون بره و ها آسمان تا بگیره اوج آدم شه می باعث ده می پر و

... ! ریتنف نه... عشقی نه ؟ ندارم مرد این به نسبت حسی هیچ چرا! ...تفاوته بی انقدر من کوچیک

 میاد؟ سرم به چی ؟ بره می کجا منو داره سرنوشت برسه؟ کجا به آخرش قراره:پرسید خودش از

 ودب شکونده رو ایش شیشه و کوچیک قلب ناجوانمردانه دیگه بار یک ارمیا که افتاد ای لحظه یاد

 : داد جواب پوزخند با ارمیا و قدره چه خانم عروس مهریه-: پرسید عاقد که لحظه همون

 وگرنه!  ذارم می منت سرش کلی کنم می عقدش که همین ایه؟ صیغه چه دیگه مهریه ؟ مهریه- 

 از رپ که نگاهی... کرد می حس رو عاقد نگاه سنگینی هم هنوز ؟!کنه ازدواج معلول یه با حاضره کی

 قطف ارمیا جواب ، نیست درست مهریه تعیین بدون صیغه: گفت عاقد بودوقتی دلسوزی و ترحم

 دل ، روزها این قدر چه! مصنوعی پای تا دو بنویسید باشه خب-: شد تحقیر از پر ی کلمه چند

 رو صبوری همه این...زد نمی دم اما شد می دار جریحه غرورش و شکست می اش دخترونه نازک

 مانز ماشین خواست می دلش... میز رو فرضی خطوط کشید به کرد شروع!بود؟ گرفته یاد کجا از

 داخل عاقد، بدرقه از بعد ارمیا. محالند و نشدنی آرزوها، از بعضی ها، وقت گاهی اما بیافته کار از

 و رکتش خیال بی خواست می!  داشت نقشه کلی سرش، افسونتو سمت رفت لبخند با و شد خونه

 ،لورنزو های حرف سمت کشید پر ذهنش میخواست گذرونی خوش یکم دلش فعال! بشه کارهاش

 ندگیز برو!  رو خیانتش و شراره بریز دور! ببری لذت دنیا از باید تو ":  اش ایتالیایی روانشناس

 سمت و برداشت ویلچر از کاه، پر مثل رو کردافسون می زندگی داشت خودش خیال به حاال " کن

 و آه... شدند بسته درد شدت از هاش چشم ، کرد رها تخت رو افسونو که همین. کرد حرکت اتاق

 همون دوباره... داد می فشار رو سرش هاش دست کف با محکم و بود شده بلند اش ناله

 رو قرصش روزه چند افتاد یادش! نبود وقتش االن اما بودند اومده سراغش لعنتی سردردهای
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 برخالف مرد، بوداون کرده تجویز براش فیلیپو پزشکش روان که هایی قرص همون..  نخورده

 مکنهم نشه کنترل اگه و خطرناکه وضعیتش چون داره، دارو با درمان به نیاز ارمیا بود معتقد لورنزو

 های حمله لحظه هر...  کیفش سمت رفت و شد بلند سختی به! بزنه آسیب دیگران و خودش به

 یخال جای با اما کرد باز رو کیف ریختند می بهم رو روانش و روح و شدند می شدیدتر اش عصبی

 کلی و بود دوخته چشم ارمیا غریب و عجیب حرکات به تعجب با افسون! شد مواجه قرص بسته

 دنیای برای دلش تو افسون میومدند، باال رو ها پله داشتند زدوقتی می موج ذهنش تو سوال

 این رفت یادش ارمیا روز و حال دیدن با حاال اما کرد می سوگواری و بود گرفته عزا اش دخترونه

 ! داشت بهش ز*و*ا*ج*ت قصد مرد

- : زد می داد و کوبید می دیوار و در به رو سرش داشت که بود بیماری مرد نگران مهربونش، قلب

 هب محکم رو اون و رفت میز رو گلدون سمت ارمیا دید که وقتی افسون!لعنتی نکن درد!  نکن درد

 یم ارمیا صورت و سر از خون شد بلند اش هق هق و کنه کنترل رو خودش نتونست کوبید، سرش

 نخودتو دارید!  کنید بس خدا رو تو-: کرد ناله التماس با نبودافسون بردار دست اون اما... ریخت

 هایی چشم با... ترسناک نگاه یه... شد کشیده افسون سمت ارمیا نگاه حرف، این با! کشید می رو

 شد باعث و رفت تخت سمت محکم های قدم با داشتند خون ی کاسه دوتا به زیادی، شباهت که

 می رو افسون موضوع این و نبود خودش حال تو بشهارمیا مچاله خودش تو ترس از افسون

 رمیاا سنگین بدن وقتی برسه دادش به نبود کس هیچ میومد، سرش بالیی اینجا اگه...  ترسوند

 وقتی...  شد خون از پر هم افسون صورت و رفتسر هوا جیغش ، گرفت قرار نحیفش بدن روی

 اام بکشه عقب رو خودش و کنه مقاومت کرد سعی ، کردند حرکت مانتوش سمت ارمیا های دست

 بوی از پر اتاق!نبود خودش هوای و حال تو که حاال خصوصا بود تر بیش خیلی ارمیا بازوی زور

 افسون سرخ های لب انداخت تخت کنار و کند حرکت یه با رو افسون مانتوی ارمیا... بود خون

 کاشتافسون پناه بی دخترک های لب رو خرابش حال با رو بوسه اولین...  زد می چشمک بهش

 بکر های لب رو که ی بوسه اولین...  خواست می کمک خدا از دل ته از و بود بسته رو هاش چشم

 ارمیا قدر چه بوسه، همین دونست نمی اون اما!داد می خون بوی بود شده زده اش نخورده دست و

 رو ارمیایی و کرد باز رو هاش چشم تعجب با شد، برداشته بدنم رو از سنگینی وقتی! کرده آروم رو

 های چشم از خبری داشتدیگه لبش رو لبخند اش شکسته سر و خونی صورت وجود با که دید

 مبهوت و مات نبودافسون هم مغرور و ترسناک مرد از خبری...  نبود پیش دقیقه چند وحشتناک

 شد، تکرار لبش رو مرد اون های بوسه دیدوقتی ارمیا های چشم تو رو مهربونی بار اولین برای

  ارمیا افتاده؟ اتفاقی چه کرد می فکر داشت و بود نیومده خودش به هنوزم
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 به اما نداشت دوست رو خون ار پر های بوسه این! بود داشته برش توهم اون یا شده آروم واقعا

 وت وجود تو-: کرد می زمزمه گوشش کنار که شنید رو بمی صدای وقتی!ارزید می ارمیا شدن آروم

 تو اصال! میده آرامش طعم که ریختند چی هات لب تو ؟! کنه می آروم منو انقدر چرا ؟ هست چی

 هد صهق کتاب تو های فرشته عین تو! نیستی بقیه و شراره جنس از کنم می حس چرا ؟ هستی کی

 زده مرد این زبون از ها حرف این شد نمی باورش!  کرد شک هاش گوش سالمت به!مونی می

 و باز رو هاش چشم بار چند... کرد نگاه ارمیا به سردرگم و کشید عقب شدت به رو سرش! بشه

 های لب رو تونست می اون آره... بود حقیقت همش ها این!  نیست خواب فهمید تازه و کرد بسته

 و دافتا سرش باال خدای و دعاهاش یاد! کرده فرق درجه!  ببینه بار اولین برای رو لبخند طرح ارمیا

 رخ معجزه داشت یقین! شد هاش لب مرد این رفتار چرا بفهمه تونست نمی اما180 مهمون لبخند

 الهن با ارمیا!کرد می کمکش داشت طبیعی ماورا قدرت یه... بودند کار تو پنهانی های دست! ... داده

 درد داشت ارمیا و نبود عصبی های سردرد از خبری بار سرماین آی-سرش سمت برد رو دستش

 بر شدست از کمکی هیچ. ..کرد می نگاه فقط نگرانی با افسون!  کرد می حس رو سرش شکستگی

 بودوقتی رفته پیش بهش ز*و*ا*ج*ت پای تا که کرد دعا مردی سالمتی برای دل ته از! اومد نمی

 تر درمونده رو خودش افسون افتاد، تخت رو هوش بی اون و شدند بسته ارمیا های چشم کم کم

 هوش به رو اون دستش های ضربه با کرد سعی و زد صدا رو ارمیا بار چند افسون دید همیشه از

 این یدد وقتی دقیقه چند از پاشوبعد خدا رو تو ارمیا آقا... شو بلند ارمیا آقا- بود فایده بی اما بیاره

 نجات برای راهی شده جور هر خواست می... فکرکرد و بست رو هاش چشم نمیده، جواب روش

 رایب تونست می کار رسیدچی می نتیجه به تر کرد،کم می فکر تر بیش کنههرچی مردپیدا این

 جیب ریعس بست، نقش لبش رو لبخندی و افتاد ارمیا موبایل یاد بکنه؟ بیمارستان به رسوندنش

 دبلن نهادش از آه داشت، رمز گوشی دید وقتی کرداما پیدا سختی به رو موبایل و گشت رو هاش

 گوشی افتاد شدیادش زده ذهنش تو ای جرقه لحظه یه تو اما بذاره کنار رو گوشی خواست شد

 گرفت باهاش رو ضروری های ره شما شد می اما بود شکلی همین تقریبا هم شیده

 هب افسون برسه اورژانس تا!  داد شرح رو ارمیا و خودش شرایط و گرفت تماس اورژانس با سریع

 یاارم برای دلش!کنه کمکش خواست می خدا از و بود شده خیره اش دستی کنار مرد خونی صورت

 یوقت تا گرفت تصمیم نیست خودش دست کارهاش و مریضه مرد این بود فهمیده... سوخت می

 فهمیدن افسون...رسید سر اورژانس بشهبالخره خوب حالش تا کنه بمونه،کمکش ارمیا پیش قراره

 رهزا ممکنه دونست می... داشت موقعیتشون به نسبت بدی حس... شدند خونه وارد چطوری اونا

 میاار. بود معذب نبود تنش شالش و مانتو اینکه از دیگه طرف از... بشه موردشون در بد فکر جور
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 خجالت کنهبا بلندش خواست و اومد افسون سمت ها مرد از یکی...  بردند پایین برانکارد با رو

 رو ومانت رویی خوش با بپوشم؟مرد بدید رو مانتوم اول میشه-:  گفت آروم و گرفت گاز رو زبونش

 این های دست تماس پاییناز سمت برد و کند جاش از رو افسون سریع دادبعد افسون دست

- داد قرار ویلچر رو افسونو مرد گرفتاون می روگاز لبش دائم و بود معذب خیلی خودش با غریبه

 سوناف دست و برداشت زمین از رو رنگ آبی شال سریع ؟مرد بدید هم رو شالم میشه آقا ببخشید

 یهوشب و نکرد فرقی ارمیا وضعیت بیمارستان، برسند بردتا آمبوالنس سمت رو ویلچر بعد و داد

 !  بشه زده ارمیا سر های بخیه تا شد منتظر سالن تو افسون موند

 اما اتاق سمت داد حرکت آروم رو ویلچر کردند، منتقل بخش به رو ارمیا ساعت یک حدود از بعد

 یمارب این همراه شما ببخشید خانم سالم- شد راهش سد و ایستاد راهش جلو پوش سفید مرد یه

 میشه-:پرسید مودبانه و زد قشنگی لبخند بلهدکتر- داد جواب و کرد بلند رو سرش ؟آروم هستید

 اتاق به تا نه یا شنید مرد اون نفهمید که گفت آرومی باشه ؟ من اتاق بیارید تشریف لحظه چند

 رشس و داشت مرتبی و کوتاه های ریش که کرد دکتر سمت نگاهی نیم! نبود دلش تو دل برسند،

 .  بود انداخته پایین رو

 دارید فر کیان آقای با نسبتی چه شما ببینم خواستم می!  شدم مزاحمتون ببخشید خانم خب-

 هم...کلفت؟... دشمن؟...همسر؟ گفت گفت؟می می باید چی! بده جواب چی موند ؟افسون

 شمچ نگاه اش، خاکستری های چشم با و کرد بلند سر آروم دید، رو افسون تعلل دکتر خونه؟وقتی

: یدپرس بار این نداره، رو سوالش به دادن جواب قصد افسون دید انداختوقتی افسون مضطرب های

 با ازیب مشغول و داد آرومی بله فقط ؟؟افسون کردند زنی خود شکست؟ سرشون افتاد اتفاقی چه-

 کرد می افسون دست عصبی حرکات نگاه شده، ریز های چشم با شددکتر شالش های ریشه

 رایب افتادهدلش گیر بدی وضعیت تو و داره کمک به نیاز دختر این گفت می بهش احساسش...

 افسون روی به رو صندلی رو و شد بلند سوختدکتر می افسون ترس از پر و مظلوم نگاه

 نای من بدید؟ رو هام سوال جواب خواهید نمی- کنه صحبت مطمئنی لحن با کرد سعی...نشست

 شما! رهب می رنج عصبی بیماری از مرد این کنم می احساس و دونم نمی طبیعی رو سر شکستگی

 رکیزی با باشهبعد مفید کیانفر آقای شدن خوب زودتر واسه تونید می بدید بهم که اطالعاتی هر

 دلتون شاید!  کرد خواهید کمکمون حتما مهمه براتون مرد این سالمتی اگه البته-: کرد اضافه

 رو سرش سریع و خورد شدیدی تکون حرف این شنیدن با افسون!نشه خوب فر کیان آقای بخواد

 این هب رو ارمیا من کننند فکر نکنه ؟ بود چی حرف این از دکتر منظور کرد فکر خودش با آورد باال
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 من-:داد جواب محکمی صدای و اخم با!  بکنند موردمون در بدی فکرهای که این یا ؟! انداختم روز

 مشکل بیاد؟ نزدیکانتون سر بالیی میشید راضی خودتون شما ؟!بشه خوب ارمیا بخوام نباید چرا

 بدی سردرد! بیماره که فهمیدم امروز تقریبا!  ندارم اش بیماری درمورد زیادی اطالعات اینه

 می حد این در فقط!  کوبید می دیوار به رو وسرش کشید می بلندی فریادهای... اومد سراغش

 کم ندلبخ بشمدکتر مرخص من بدید اجازه اگه باشه نمونده حرفی کنم فکر!  کنم کمکتون تونم

!  تمنداش بدی منظور بنده خانم ببخشید-:  زد افسون سریع و شدید گیری موضع این به رنگی

  کیان آقای و شما!  داشتم حضورتون از دیگه سوال یه فقط...کمکتون از ممنون

 تر نهمودبا بار این افسون ؟! کنه کمک بهمون بتونه که دارید بستگانی و فامیل شهر این تو فر

 یچیز خواست دکتر! نداریم رو کسی و هستیم مسافر شهر این تو ما!  متاسفانه نه-:  داد جواب

 ونمونده؟افس تو دست من گوشی عزیزم!  جان ایمان سالم- بفرمایید-شد مانع در صدای که بگه

 لب ور زیبا لبخند و چشم تو بزرگ آفتابی عینک یه با چادری خانم یه...صدا سمت برد رو نگاهش

 ونحواست انگار بله!  جان مامان سالم-رفت زن سمت لبخند با و شد بلند بوددکتر صدا صاحب...

 آخ- افتاد افسون به چشمش تازه و داد تکون خنده با سری گذاشتیدزن جا من اتاق تو و نبوده

 تمرف می داشتم دیگه من! خانم نه-برد در سمت رو ویلچرش افسون!شدم مزاحم انگار ببخشید

 ونافس فر کیان خانم- نبود بردار دست دکتر این انگار اما ارمیا اتاق سمت بره سریع خواست...

 هم ماش فامیلی-: پرسید بار این شده ریز های چشم با گفتدکتر آرومی ی بله و سمتش برگشت

 مه بعد!... هست ای پیله آدم دکتر این قدر چه کرد فکر خودش با افسون درسته؟ دیگه فر کیان

 لیفامی با بیشتر کنند می ازدواج وقتی دخترها ":گشت دادن جواب برای قوی استدالل یه دنبال

 نیست دروغ پس منه شوهر نخوام چه بخوام چه االن که هم ارمیا...زنند می صداشون شوهرشون

 تیدداش الزم کمکی اگه بگم بهتون خواستم می خب نه-داشتید؟ امری! درسته-"! کیانفرم بگم

 از قبل!باشه سخت فر کیان آقای از مراقبت شاید تون جسمی وضعیت این با بدید خبر بهم حتما

 دقیقا دونم نمی من عزیزم-: قرارداد مخاطب رو افسون خنده با ایمان مادر بده، جوابی که این

 بگی بهمون خواستی کمک حتما گه می راست ایمان اما چیه موضوع

 های بازی کارآگاه تمام با..  شد خارج اتاق از و زد پسر و مادر این مهربونی به لبخندی افسون

 ابردارمی تخت سمت رو ویلچر و شد ارمیا اتاق وارد.  نداشت بهش نسبت بدی حس افسون دکتر،

-گرفت دست تو رو ارمیا های دست افسون.  بود دوخته چشم نامعلومی نقطه به و اومده هوش به

 تو ارب این شد کشیده افسون سمت ارمیا ؟نگاه بهتره حالتون... اومدید هوش به حالم خوش سالم
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 سکوت تو ثانیه چند!بود خالی خالی مهربونینگاهش از خبری نه بود غرور از خبری نه نگاهش

 من رش از که بود موقعیتی بهترین این ؟!کردی کمکم چرا-:داد جواب ناله با ارمیا که این تا گذشت

 دوست؟-: زد رو معروفش پوزخند ارمیا.  کردم کمک بهتون دوست یه عنوان به من-!  شی راحت

 دلبخن یه فقط جوابش اما باشم؟ تو دوست تونم می چطور آوردم سرت که بالیی همه این با من

 اارمی بخواد رو دختر این های لب دلش هم باز شد باعث که لبخندی... بود افسون طرف از شیرین

 لذت شه می کشیده صورتش رو که گری نوازش های دست از بتونه تا بود زده خواب به رو خودش

 تالقی! نبود اینجوری اصال شراره! آرامشه از پر دختر این وجود همه چرا:  گذشت ذهنش ببرهاز

 دختر این از هم هنوز...  هیجان از پر و بود آور نشاط براش ، صورتش با افسون نرم های دست

 تیز رو هاش گوش و شنید مبهمی بشهصدای عجیبش آرامش منکر تونست نمی اما!  میومد بدش

!  نذار تنهامون!  کن کمکمون خودت خدایا- شدند تبدیل آرومی ی زمزمه به صداها کم کم کرد

 سالمتی برای داشت دختر این! خورد یکه هم عجیب...  خورد یکه!کن خوب رو ارمیا حال خودت

 با ، بود داده انجام افسون حق در که بدی همه این وجود با شد نمی باورش... ؟ کرد می دعا اون

 اون و آوردند شام موقع که افتاد سوپی بودیاد مراقبش و داشت رو هواش مهربون دختر این زهم

 ! بخوره کرد کمکش و گذاشت دهنش تو قاشق با صبوری با افسون اما کرد امتناع خوردنش از

 ادیزی خون: گفت می و بود خریده پایین طبقه ی بوفه از و بود رفته سختی به که ای آبمیوه یا

 کلمات داشت بار افسوناین آروم صدای پی رفت هواسش دوباره!شید تقویت باید! رفته ازتون

 آرامش ها کلمه این شنیدن اما چیه ها کلمه این معنی دونست نمی کردارمیا می زمزمه رو عربی

 ...نبود زمینی آرامش افسوناین های لب از تر خاص میکردحتی سرازیر قلبش تو خاصی خیلی

 صدای شنیدن با اما خوند می حفظ از رو توسل دعای داشت و بود خودش هوای و حال تو افسون

 بتهال مهربون و زیبا لبخند همون با بود ایمان مادر نباشی خسته دخترم سالم- اومد خودش به در

 هخست هم شما ممنون سالم-: داد جواب و نشوند لبخند گل هاش لب پزشکیرو لباس با بار این

!  یستمن خسته اصال شیفتم سر اومدم تازه من عزیزم-افسون سمت اوند ذوق با دکتر نباشیخانم

 ارمیا هبست های چشم سمت نگاهی نیم یه شدیافسون خسته حسابی امروز تو شنیدم ایمان از اما

 ماس شنیدن با که ارمیا نکنه درد دستشون کردند کمک خیلی ایشون- داد جواب آروم و انداخت

 گهلن کرداینم فکر خودش با و شد عصبی افسون جواب با ، بود کشیده هم تو رو هاش اخم ایمان،

! ارهد فرق بقیه با این کردم می فکر که من سر تو خاک!ماهریه شناگر وگرنه ندیده آب... شرارست

 هب من البته- هوا رفت و شد دود باره یک به عصبانیتش افسون های حرف ی ادامه شنیدن با اما
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 رو همسرم از مراقبت چون!ندارم کمک به نیازی و برمیام کارها عهده از خودم گفتم هم دکتر

 یم مراقبت ازش دل و جون با اما باشم نداشته پا شاید! شم نمی خسته کار این از و دارم دوست

 و صورت سرخی از خورد فرو رو اش خنده و ارمیا خندون های لب سمت برد رو نگاهش کنمافسون

 حرف این با همین خاطر به... عصبانی حسابی و بیداره بود فهمیده مغرور، مرد این درهم های اخم

 فرو جیب تو رو هاش دست دکتر خانم!  بود شده موفق خداروشکر که کنه آرومش خواست می ها

 می ذهنش تو که رو حرفی بود دل دو!  کرد می تماشا رو افسون تردیدش از پر نگاه با و بود برده

 ! باشه کرده اشتباه بار این ایمان ترسید می! نه یا بیاره زبون به گذره

!  داره مشکلی دختر اون مطمئنم من جان مامان-:افتاد پسرش پیش ساعت چند های حرف یاد

 از باهاش شما! ده می لو رو چیز همه مضطربش و ترسیده نگاه اما گه نمی چیزی خودش درسته

 طبمخا رو افسون و زد دریا به دل باالخره!  بکنیم بهش کمکی بتونیم شاید شو وارد دوستی در

 و دکتر خانم طوالنی سکوت از که بگیرم؟افسون رو وقتت لحظه چند تونم می دخترم-: داد قرار

 اگه-! خدمتم در کنم می خواهش-:داد جواب رویی خوش با بود شده کالفه حرفش، از پر های نگاه

 نمی دلش اصال...انداخت خواب ظاهر به ارمیای سمت سردرگمی نگاه اتاقمافسون تو میشه

 می زده اینجا دکتر خانم های حرف شاید خب اما! بشه عصبی دوباره مرد این رفتنش با خواست

.. . گفت دکتر جواب در آرومی ی باشه.  رفت می بهتر همون پس ریخت می بهم رو ارمیا بدتر شد

 الاص... بکشه روش کامل بود رفته کنار که رو مالفه خواست و رفت ارمیا تخت سمت اول ناخودآگاه

 ازب ارمیا بدن از جایی کرد می رو اش سعی اون ولی بود سخت براش یکم! بیداره ارمیا نبود یادش

 هن-:  داد جواب کنممصمم کمکت بذار عزیزم-جلو اومد دید رو افسون تالش که دکتر نمونهخانم

 لحن با و آروم بود اومده خوشش حسابی افسون کار این از که دمارمیا می انجام خودم ممنون

 نمی واه آپولو خوبه خودتو کشتی کوچولو خانم-: کرد زمزمه بشنوه افسون فقط که جوری مالیمی،

 ارمیا دل به خیلی که کرد ای بامزه ی خنده افسون حرف این شنیدن با!  برو تو بیدارم! کنی

 خیز یمن ارمیا رفتنشون، از کردبعد می نگاه اش مقدمه بی ی خنده به تعجب با دکتر نشستخانم

 وقتی! کنه کمک من به خواد می کوچولو جوجه-:  زد کجی لبخند و داد تکون تاسف از سری... شد

 اذیتت اون داری؟ همسرت با مشکلی شما عزیزم-: گفت مقدمه بی دکتر خانم ، شدند اتاق وارد

 التدخ قصد من دخترم ببین-! بده نداشت که هم شاید نداد سوال این به جوابی افسون کنه؟ می

  کمک به نیاز تو واقعا اگه خوام می فقط!  ندارم رو شما خصوصی زندگی تو فضولی یا
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 یچیدپ هم تو رو هاش دست! نیست طبیعی شما رابطه کنیم می فکر ما راستش!  کنم کمکت داری،

 و مادر این بود فهمیده کم مدت همین تو... اش شده کشیده های انگشت سمت برد رو نگاهش و

 مشکالتشون، تو ای دیگه کس کردن وارد با نداشت دوست اصال اما هستند خوبی های آدم پسر

 مرد اون از نمیومد خوشش داشت، اهمیت براش ارمیا غرور دیگه طرف از! ... کنه خرابتر رو اوضاع

 من کرف به که دکتر خانم ممنون-: داد جواب متانت با و کرد تر زبون با رو لبش بگه بد کسی پیش

 تمشکال هستند کسانی هنوزم خوشحالم اتفاقا دونم نمی فضولی رو شما کار این من! هستید

-:  داد تکون سری دکتر خانم! نداریم مشکلی همسرم منو اینه موضوع اما مهمه براشون دیگران

 رو میتونی هستی شهر این تو وقتی تا باشه یادت اما!  مونه نمی حرفی دیگه اوصاف این با پس

 شپی برگردم من بدید اجازه اگه دکتر، خانم ممنونم: زد مهربونی لبخند جواب در کنی حساب من

 مکن می خواهش-کرد باز افسون برای رو در و شد بلند دکتر!باشه داشته الزم کمک شاید ارمیا

 خواست که همین... داد حرکت اتاق سمت رو زنمویلچر می سر بهت میام بعدا! بفرمایید عزیزم

 تو!  آرشام داری نمی بر ام زندگی و من سر از دست چرا-: شنید رو ارمیا عصبی صدای داخل بره

 اینجا برسه پاتون خداشاهده! آستارا میاری و برداشتی رو عوضی دختره و دکتر اون حقی چه به

 وای-!  دکتر... دختر... آرشام... کرد مرور ذهنش تو رو ارمیا های حرف افسون!کشمت می خودم

 افسون به توجه بدون ارمیا... شد داخل سریع! اینجا میاد طاها و شیده با داره نکنه من خدای

 نای! منه پیش افسون! فهمیدی درست عوضی آره-:  کرد می دعوا آرشام با بلند صدای با داشت

 رو شدست و رفت ارمیا پیش... نکرد معطل این از تر بیش افسون!نداره شما به ربطی هیچ موضوع

 می خواهش-انداخت سمتش تردیدی از پر نگاه دمارمیا می رو جوابش خودم من بدید-کرد دراز

 سمت و گرفت رو گوشی برسهباالخره اینجا به اونا پای ندارم دوست من! نکنید معطل کنم

 هدیک دوساعت یکی تا ما!  تلخه حق حرف!  شدی الل چیه-: شنید رو آرشام صدای... برد گوشش

 جانهی از پر فریاد هم بعد و شد سکوت لحظه آرشامیه آقا سالم-!نخوایی چه بخوایی چه اونجاییم

  آرشام

 نگاهی منی کمکتافسون میاییم داریم ما نیاورده؟ سرت بالیی روانی اون سالمی؟ افسون؟ خودتی-

 همگ بیاد سرم بالیی باید چرا: داد جواب محکم صدای با بعد و انداخت ارمیا برزخی صورت سمت

 ندارم دوست برگردید خوام می شما از! دارند هوامو هم خیلی اتفاقا کیانفر آقای! قتلگاه اومدم

 و اخش بی غول اون از ؟! نیاییم چرا! دختر گی می چی-:  تعجب از شد پر آرشام اینجاصدای بیایید

 متونبخش نمی وقت هیچ بکنید کارو این اگه-بریم می خودمون با رو تو ما نمیشه چیزی نترس دم

 راهی همین از باشم آروم من دارید دوست اگه پس!  همیشه از تر راحت!  راحتم ارمیا پیش من! 
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 به توجه ریزهبدون می بهم منو بدتر کارتون این اما بودید فکرم به ممنونم! برگردید اومدید که

 ینم دستش از رو گوشی ارمیا دید گرفتوقتی ارمیا سمت و کرد قطع رو گوشی آرشام فریادهای

 زدصدای می موج هاش چشم تو رضایت...شد مواجه خندونش ی چهره با و کرد بلند سر گیره

 نقد صفحه و خصوصی تو که هایی بچه از ممنونممرسی-: کرد نوازش رو گوشش وارش زمزمه

  خیلی دادند نظرشونو

 همشون تقدیم پست. این...کردند خوشحالم

 بود مشغول فکرش برد نمی خوابش و بود کشیده دراز همراه تخت رو افسون بود، شب نصف

 تمام با...کنه کمک مرد این به داشت دوست... کرد می فکر نامعلومشون ی آینده به داشت...

 خدا که حاال!بکشه پس پا خواست نمی همین خاطر به بود کرده حس رو ارمیا تنهایی وجودش

 می یزندگ به ارمیا بازگردوندن برای رو تالشش همه باید ، باشه محرمیتی بینشون بود خواسته

 گوشش به ارمیا آروم دوختصدای چشم ماه هالل به و چرخوند اتاق ی پنجره سمت رو کردسرش

 :  داد جواب خنده با بیداری؟-بله- ؟ افسون-: رسید

 قطع اش خنده نشد باعث هم گفت ارمیا که ای مزه بی زنهحتی می حرف باهات داره روحم نه-

 قتو فعال... داد گوش حرفش به افسون ولی بود دستوری ارمیا لحن درسته!  سمتم برگرد-بشه

 بپرس-! بپرسم سوالی یه-داشتند خاصی برق ارمیا های چشم ، شب تاریکی نبودتو لجبازی و لج

...  ردک بغض... ها گذشته سمت کشید پر افسون ذهن ؟ بری راه نتونستی اومدی دنیا به وقتی از-!

 مهارش انگشتش نوک با و برد باال رو دستش... اومد پایین چشمش ی گوشه از اشکی

 داداش با...  برم راه تونستم می ام سالگی یازده تا من! نه-: لرزید می زیادی بغض از کردصداش

 وارس و شهربازی بریم... بکشیم رو دیکه هم موهای... بزنیم کتک رو همدیگه!  کنم دعوا افشینم

 انقدر... دنبالم بیافته عصبانیت با مامان و یخچال تو های کشمش سراغ برم من... بشیم کشتی

 لرزونی صدای با و کرد تلخی ی خوردمخنده می بود خونه تو هرچی که داشتم دوست کشمش

 چیکار! نه- کرد کار چی کنه قایم دستم از رو ها کشمش اینکه واسه مامانم میدونی-: داد ادامه

 تو هآخ دارید نگه خونتون تو رو ما های کشمش میشه ببخشید خانم گفت و همسایه در برد-! کرد

 رایب دلش کمی ها حرف این شنیدن با!  شد بلند ارمیا آروم ی خنده صدای!  ندارند امنیت ما خونه

 عجبت با ارمیا نزدم کشمش به لب دیکه من رفتند اونا وقتی از-! کمی فقط البته سوخت افسون

 مطع آخه-شدند جاری هاش اشک و کنه کنترل رو خودش نتونست این از تر ؟بیش چرا-:  پرسید

 مادرش یاد وقتی اما سوخت افسون برای دلش بیشتر کمی بار این ارمیا!داد می مادری بی
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 بود نچشیده رو واقعی خوشبختی طعم سال!حداقل دید، تر بدبخت دختر این از افتاد،خودش

  طول تو اون اما بود کرده زندگی خوشبخت سال یازده افسون33

 اما برد فرو بالشتش تو رو سرش نشه، متوجه ارمیا اینکه برای و شد تر شدید افسون ی گریه

 این ها هال سال از بعد کنه کار چی باید دونست نمی و شنید می رو اش گریه صدای کامال ارمیا

 رارهش های گریه فقط قبال!شده ناراحت انقدر کسی ی گریه از کرد می احساس که بود باری اولین

 این یخی قلب شدن مچاله باعث اش مظلومانه های گریه و دختر این حاال اما... بودند مهم براش

 ، شد بلند سختی به تخت از... شد می آب ارمیا قلب های یخ داشت کم کم انگار... بود شده مرد

 افسون های گریه فکر به فقط و نداشت سرش درد به توجهی اون اما کرد می اذیت سرش یکم

 گشت کردن آروم و دادن دلداری برای ای کلمه دنبال هاش واژه تو مهمان تخت رو نشست بود

 ایه چشم با و کرد بلند سر حرف این شنیدن با افسون! متاسفم-: واژه جز نکرد پیدا هیچی اما

 ریعس خیلی!  بگه چی متاسفم از بعد باید دونست نمی ارمیا شداما هاش حرف ادامه منتظر اشکی

 داد نمی بهت و کرد می قایم رو ها کشمش مامانت متاسفم-: داد ادامه کنه فکر که این بدون و

 ودب خیال خوش قدر چه...زد لبخند و داد تکون تاسف نشونه به سری حرف این شنیدن با افسون

 عوض اخالقش تا برد می وقت ها حاال حاال... بده اش دلداری خواد می مرد این کرد می فکر که

! ستانی بد کارم منم انگار!  بابا نه-: گفت خودش با دید افسون های لب رو لبخند وقتی ارمیا شه

 گه می بهم همش خالی آرشام جای!  کنه نمی گریه دیگه! بدم اش دلداری تونستم خوب چه ببین

 دایص!  خودم به آفرین! دید می رو صحنه این و بود کاش!  کنی خوب رو کسی حال نیستی بلد تو

 خیلی!  ارمیا ات دلداری بابت ممنون-برداره خودش از تعریف از دست تا شد باعث افسون آروم

 از تعریف به شروع ذهنش تو دوباره و زد ای زده ذوق اما رنگ کم لبخند کردارمیا خوب رو حالم

 یم یجورایی...رفت نمی بار زیر افسون اما خونه برگردند داشت اصرار ارمیا زود کردصبح خودش

 روی داشت تازه... بشه شروع اش زندگی بد روزهای دوباره خونه اون به برگشتشون با ترسید

 رستارهاپ اینجا!  بمونی اینجا امروزم باید گفته دکتر! ارمیا آقا نکن لجبازی-! دید می رو ارمیا خوب

 صبیع سردرد دوباره صبح از که بشیارمیا اذیت ممکنه خونه تو اما!  کنند می مراقبت ازت و هستند

 هدوستان چندان نه لحن با و انداخت افسون پای سرتا به تحقیرآمیزی نگاه... بود اومده سراغش

 : داد جواب ای

 خودش با... گرفت اش بغض کنیدوباره می مراقبت ازم خودت پس!  نیستی من کلفت تو مگه-

 و بود خیال و خواب مشت یه ارمیا داغ های لب و مهربونی ، دیشب اتفاقات تمام نکنه:  کرد فکر
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 که افتاد دیشبی باشهیاد محبت با اونقدر میتونه یعنی سردش نگاه این با مرد این! نداشت واقعیت

 شدهن زده بینشون آمیزی محبت حرف هیچ درسته! خورد می تاب و پیچ ارمیا نرم آغوش تو بدنش

 بودند برده لذت آغوشی هم این از افسون های دخترونه اما بود

  نکرد مخالفتی دیگه و پایین انداخت رو سرش بزنه حرفی که این بدون

 یشهر با داشت غصه با کنهافسون پرداخت رو بیمارستان هزینه افسون،رفت به توجه بدون ارمیا

 خوبی؟ عزیزم سالم-: کنه بلند سر شد باعث دکتر خانم صدای که کرد می بازی شالش های

-:دز لبخندی مودبانه بدمافسون بهت رو ام شماره و بزنم سری یه بهت گفتم میرید دارید دیدم

 کمک ور داشتی مشکلی هر ام شماره اینم بفرما... عزیزم انیس بگو بهم-! ممنون دکتر خانم سالم

 اومد اخم با رفتارمیا سریع نسیم مثل و زد افسون ی گونه رو ای بوسه هم بعد! کن حساب من

 سوناف...نشد زده بینشون حرفی هیچ ویال برسند بیرونتا برد رو ویلچر حرفی هیچ بدون...  داخل

 ره روشون به رو صحنه دیدن با شدند پیاده که تاکسی داشتاز درد سر هم ارمیا و بود کرده بغض

 ایه قدم با ارمیا!داشتیم کم رو همین-: گفت آروم ناله با افسون کشیدند هم تو رو هاشون اخم دو

! لعنتی جااین نیا نگفتم مگه-:  زد داد بلند عصبانیت با و گرفت رو اش یقه و رفت آرشام سمت بلند

 سمت ارمیا، و آرشام دعوای به توجه بدون طاها و داریشیده برنمی من زندگی سر از دست چرا

 یب رفتی کجا- کنه مهار رو هاش اشک کرد سعی و ویلچر جلوی زد زانو شیده کردند پرواز افسون

 با اروک این نداشتی حق تو! شدیم زنده و مردیم کنیم پیدات تا دونی می ؟!کردی کارو این چرا! وفا

 داشت که برداره چشم ارمیا از اینکه بدون افسون!بودی خورده رو ما نمک و نون تو! بکنی ما

 : کرد زمزمه آروم کوبید، می آرشام صورت تو بامشتش

!  ایینی دنبالم بودم خواسته ازت من شیده! بکنم رو ام زندگی ذارید نمی چرا ؟ دنبالم اومدید چرا-

 هاتون محبت تک تک خاطر به همیشه که من!  دادی می اهمیت ام خواسته به بودم مهم برات اگه

 یعصب صدای ؟!نذاشتید چرا برم سرنوشتم دنبال خودم خواستم بار این اما بودم ممنون ازتون

 مردک این با میخواهی رو زندگیت حتما ؟ چیه ها پرت و چرت این!  چته تو معلومه-: شد بلند طاها

 نزمی رو که ارمیایی سمت برد رو ویلچر طاها، فریادهای و داد به توجه بدون افسون! بسازی روانی

 دادارص پوزخند...  داخل بریم پاشو جان ارمیا-بود گرفته هاش دست بین رو سرش و بود نشسته

 سمت برد رو جاندستش ارمیا گفت می و میاورد در رو اداش تمسخر با که گرفت نادیده رو طاها

 اینا... داخل بریم شی می اذیت بیشتر بمونی اینجا نیست خوب حالت-کرد نوازش و ارمیا صورت

 شد ارمیا واکنش منتظر نکن اذیت رو خودت همه این نمیرم باهاشون من ببرند منو بخواند هم
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 ردآو باال رو سرش ارمیا... کرد کمکش خدا اما کنه یخش روی سنگ ها آدم این پیش ترسید می...

 اهاط و شیده بریمآرشام،-کرد نوازش و گرفت دست تو رو افسون دست... نشوند لب رو لبخندی و

 از رفرات ها صحنه این... نداشتند رو حرکتی هیچ قدرت و کردند می نگاه صحنه این به باز دهن با

 همون خانم دختر این!روشن چشمت خانم شیده به به-: اومد حرف به طاها باالخره!بود باورشون

 فقط !بگیر تحویل حاال!  هاست فرشته مثل گفتی می و خوردی می قسم سرش که هست دوستی

 خونه مه غریبه مرد یه با و میدند یارشون دست تو دستشونو حاال بکشه آب جانماز ما واسه بود بلد

...  ادافت لرزه به ناراحتی شدت از بدنش... شکست طاها های تهمت شنیدن با افسون کمر میشند

 ستتون نمی و بود شده قفل زبونش داد فشار محکم خیلی و گرفت هاش دست با رو ویلچر دسته

 مورد در باورهاشون انگار! نکردند رد رو طاها های حرف آرشام، نه شیده نه لحظه اون! بده جوابی

 زهم با...  اخم آرشام و شیده صورت تو و بود پوزخند طاها های لب رو. بود خته با رنگ افسون

 :  شکست رو جمع سکوت بود طاها صدای

 ظاهر گول!  کردم نمی باور من اما خوره نمی دردتو به نسب و اصل بی دختر یه گفت می مامانم-

 . شد باز حقیقت به هام چشم خوشحالم خیلی بودم خورده رو فرشته ظاهر به این های سازی

 کبود دختر سمت داد سوق رو نگاهش بود، شده آروم کمی افسون حمایت و ها نوازش با که ارمیا

 ... ویلچر روی شده

 چشمش جلوی از تند دور فیلم یه مثل بود، گذرونده افسون با که هایی لحظه تک تک

.. اش مظلومانه های گریه... بخشش آرام و شیرین های لب...  دلش ته از های مراقبت"گذشت

 تونست می مگه "... هاشون خندیدن و زدن حرف هاو خوردن سوپ... نوازشگرش های دست

 از دبع دختر این.... نکنه دفاع ازش موقعیتی همچین تو و ببنده اش خالصانه های محبت رو چشم

 ات بود اون نوبت حاال! بود کرده منتقل خوبی احساس بهش و نشونده هاش لب رو لبخند ها سال

  باشه مرد شده هم یکبار برای گرفت تصمیم کنه، جبران

 می-: تگرف نشونه طاها سمت رو ترسناکش نگاه... شد بلند و زد افسون به بخشی اطمینان لبخند

 گهدی حقیقت تا چند منم بذار دونی نمی افسون مورد در دیگه چیزهای خیلی هنوز تو!  چیه دونی

:  برد باال یک نشونه به رو انگشتش بعد و زد طاها دور چرخی نیم یه پوزخند با! شی روشن تا بگم

 رسما افسون!  نداره رو ها فرشته لیاقت کسی هر آخه دادی، گوش مامانت حرف به بهتر همون

 نه ! بگه شماها به نبود هم نیازی... داد بله اونم و کردم خواستگاری ازش!  منه همسر شرعا قانونا

  بودند خورده جا حسابی... داشت دیدن تاشون سه هر های قیافه! مادر نه هستید پدرش
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 سر از و نمونه شما پیش دختر این تا شد باعث بود گفته افسون سر باالی مامانت که اراجیفی: دو

 دلیل یه اینم!  بهزیستی بسپارندش تو مثل نامردهایی نبود حاضر!  کنه ازدواج و بیاد من با ناچاری

 ... گرفت نشونه طاها سمت رو غضبناکش نگاه شیده! تو لیاقتی بی برای دیگه

  بود کرده ودل درد ارمیا برای دیشب که بود خوشحال افسون لحظه اون

 سینه تو بود رازی یکی این آخه کرد زده شگفت رو افسون خود حتی زد ارمیا که آخری حرف اما

 بود نگفته حاال تا کس هیچ به و اش

  کشید پایین شدت به و گرفت رو گم سردر طاهای ی یقه پوزخند با ارمیا

 ایزدی یونس ی نوه اتفاقی خیلی طور به! نداره نسب و اصل میگی که دختری اینکه سوم و-

 و غزم متخصص معروفترین افسون بزرگ پدر! ...دکتر آقای گم می رو کی که شناسی می هستش

 نسبش و اصل بدونی گفتم رو این فقط!...شماها مثل داره تشریف نامرد یکم البته! ایرانه تو اعصاب

 ! مادرته و تو از بهتر خیلی

 شیده، و طاها ، آرشام اومده در حدقه از های چشم و مونده باز های دهن به توجه بدون ارمیا

 سمت رو ویلچر بعد و زد بهش چشمکی اول... نداشت اونا از کمی دست که رفت افسونی سمت

  داخل بیاند خواستند اگه هم اونا تا گذاشت باز سرش پشت رو در. کرد هدایت خونه

 شونراه جلو بشند، خونه داخل که این از بودقبل شیده رفت، ارمیا و افسون دنبال که نفری اولین

 تو ؟ بود راست زد آقا این که هایی حرف! افسون-:زد می موج ناباوری صداش تو... کرد سد رو

 افسون مشهوره؟ آدم یه تو رفتی؟پدربزرگ گذاشتی زنعمو حرف خاطر به تو کردی؟ ازدواج باهاش

 چه عزیزم بپرس یکی یک-: داد جواب آروم و نشوند اش شده خشک های لب رو رنگی کم لبخند

 ونچ نموندم شما خونه تو این خاطر به بیشتر من اما حقیقته عین گفت ارمیا که هرچی!  خبرته

 تمتونس می کی تا ولی دارید حق من گردن به خیلی شما... باشم زندگیتون مزاحم خواستم نمی

 هاش چشم تو زده حلقه های اشک از شد می رو این بود ناراحت کنم؟شیده تحمل رو بودن بار سر

 ی خانواده جزو رو تو پدرم مادرو! نبودی ما بار سر هیچوقت تو ولی- فهمید لرزونش صدای و

 شما اینکه نه نبودم راحت خودم من اما رسونه می رو اونا بزرگواری این-دونستند می خودشون

 راحت! کرد می اذیتم و شد می زنده برام پدرم خاطرات چون نبودم راحت من!  نه کنید اذیت منو

 اینکه با!  بزنند کنایه و نیش من نگهداری بابت خانم مهناز به خواست نمی دلم چون نبودم
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 چشم ارمیا های کردن عوض رنگ به نگرانی با اون اما بود شیده افسون، های حرف مخاطب

  بود دوخته

 دختر این رفت شدیادش می تر سرخ عصبانیت از صورتش لحظه هر و نبود خودش حال تو ارمیا

 هک ببره حمله شیده سمت خواست و برداشت جلو به قدم یه! اونه شبیه فقط و نیست شراره

 از! منه دوست شیده این جان ارمیا- کنه آرومش کرد سعی... گرفت رو دستش سریع افسون

 !  کنی می فکر تو که نیست آدمی اون!  شدیم بزرگ باهم بچگی

 مرد آغوش تو که ای برهنه آبی چشم عروسک همش... شنید نمی رو افسون های حرف ارمیا اما

 حترا شرش از تا بکشمش بذار... رو عوضی این بکشم بذار- میومد چشمش جلو سبزبود؛ چشم

 ! انداخت روز این به منو که بود این شیم

 آرشام ببره، هجوم شیده سمت دوباره خواست که نبودهمین ارمیا خشم جلودار افسون های دست

 یخواه نمی چرا! ارمیا نیست شراره این-زد فریاد بلندی صدای با و گرفت رو هاش دست پشت از

 یدد نیستوقتی اینجا االن انداخت روز این به رو تو که کسی! اونه شییه فقط دختر این بفهمی

 دست افسون رفتنشون، از بعد...  برد خونه داخل رو اون زور به! کنه می تقال داره ارمیا هنوزم

 مشرمندت ؟ ترسیدی! عزیزم اینجا بیا-کرد باز شیده لرزون و نحیف بدن برای طرف دو از رو هاش

 هق هق صدای و برد پناه دوستش امن آغوش به شیده! نیست خودش دست مریضه اون!  خدا به

 شنواز رو شیده کمر پشت افسون... بود ترسیده اش، زندگی روزهای تمام اندازه به شد بلند اش

 ؟! دیایز دکتر ی نوه کنی زندگی روانی مرد این با میتونی چطور تو-بگیره آروم شاید تا کرد می

 مرد این تو اما بگذرم ام خانواده و مادرم از حتی... بریزم پات به زندگیمو تمام بودم حاضر من

 رسیدنفس افسون گوش به که بود طاها حرص از پر صدای!  دادی ترجیح من به رو پریش روان

 هم کنار ها سال... بشه شکسته ها حرمت نداشت دوست... بست رو هاش چشم و کشید عمیقی

 یک گرفت تصمیم بود، شده تموم گرون براش طاها امروز های حرف اما.. بودند خورده نمک و نون

 و کرد جدا خودش از بود، گرفته آروم که رو شیده... بزنه رو دلش های حرف همیشه برای بار

 هب باشه داشته هم اذیتی اگه اون چون!  دادم ترجیح تو به رو ارمیا چرا دونی می-سمتش چرخید

 یه!کنه می حمایت ازم کوه مثل و مهربونه و خوب خیلی عادی های وقت و هست اش مریضی خاطر

 تغییر حرفی و اتفاقی هر با! بادی حزب تو اما!!... دیدی پیش لحظه چند خودت که رو اش نمونه

 ادم پشت نباشه مرادتون وفق دنیا وقتی چون! کرد تکیه نمیشه تو مثل های آدم به!  میدی جهت

-...  عصبانیه خیلی بود معلوم... سایید بهم رو هاش دندون حرص با طاها..!  کنید می خالی رو
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 فهمی می زودی به! کن شب رو روزهات روانی مردک این با هم تو میرم من!  الیق هرچی خالیق

 : داد رو طاها جواب شیده بار این!کردی بزرگی اشتباه چه

 محال!  زیادیه سرتون از نداشتید رو افسون لیاقت ومادرت تو متاسفانه!  الیق هرچه خالیق آره-

 کاری اینجا نکنم فکر هم حاال دادی نشون ذاتتو خوب اما آدمی کردم می فکر میخوره بهم ازت

 وضیع آدم ندارم دوست من چون! خونتون برگردی و ترمینال ببری تشریف میتونی باشی داشته

 رفتطاهانگ رو شیده کوبنده و تند لحن جلوی هم افسون اعتراض حتی بشینه ماشینم تو تو، مثل

 اب افسون طاها، رفتن از بعد! رفت و کوبید بهم رو در هم بعد...  انداخت بهشون ای کینه از پر نگاه

 اما! رفتی تند خیلیی! نبود خوب اصال حرفات-: شیده سمت کرد رو گرانه درهم،مواخذه های اخم

 یاییارم پیش فهمید دیشب که همین! مردک بود حقش-: انداخت باال ای شونه خیالی بی با شیده

 یم آرشام و شیده رفتن از ساعتی چند!گرفت می رو حالش یکی باید!  زد بهت نامربوط حرف کلی

 بود کردخوشحال می فکر تنششون از پر روز به و بود کشیده دراز تخت روی افسون... گذشت

 هشد بهتر خیلی هم ارمیا حال...  کردند ترک رو آستارا ناراحتی بدون و رضایت با آرشام و شیده

 انجام خواست می که کاری رو گذشت می بیشتر هرچی...  دوخت چشم سقف به و زد بودلبخندی

 اش اصلی هدف فعال!  نبود دیگه چیزهای یا پدربزرگش پیش رفتن هدفش! شد می تر مصمم بده

 و تپ لبخند با شدارمیا کشیده سمت اون نگاهش در، شدن بسته و باز با!بود ارمیا حال کردن خوب

 پایین بریم بیا! شدم موفق باالخره-گفت ذوق با ها بچه مثل بارونش ستاره های چشم و پهن

 پسر مثل گاهی ساله وسه سی مرد این... گرفت اش خنده ارمیا زدگی ذوق همه این بخوریمشاز

 من میشه مگه-:  انداخت غبغب به بادی ؟ارمیا! شده چطور اش مزه حاال... آفرین-شد می ها بچه

 شتبردا پرکاه مثل رو افسون هم بعد هستم موفقی آدم من کال! بشه خراب و بزنم چیزی به دست

- بود هکرد پر رو ویال فضای کل افسون هیجان از پر رفتصدای پایین دوتا یکی رو ها پله بدو بدو و

 و بود خودش هوای و حال تو ارمیا بدواما تر آروم خدا رو تو... االن میافتم من وای... ارمیا تر آروم

 یزندگ مفهوم داشت تازه بود زده نشنیدن به رو خودش هم شاید یا شنید نمی رو افسون صدای

 می... داشت جریان زندگی توش نبود زده یخ و روح بی اش خونه دیگه...  کرد می لمس رو

: ودب گفته افسون به پیش ساعت دو کنه خالی رو بود مونده دلش تو که هایی عقده همه خواست

 بپزم پیتزا خودم روز یه دارم آرزو

 هک این اونم داشت وجود بزرگ مشکل یه اما بپزی برام باید امشب که بود کرده اصرار هم افسون

 اش بچگی آرزوهای از یکی به رو اون حلش راه با افسون نبودنداما بلد پختن پیتزا کدوم هیچ
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 رو یتزاپ پخت دستور تلفن پشت از و کرد پارک ای گوشه رو ماشین تالش به نرسیده شیده رسوند

 ایلوس تمام و رفت سریع خورده بخیه سر همون ارمیا هم دادبعد توضیح دوستش برای حوصله با

 خرید رو الزم

 و گرن دیدن با داشتافسون قرار اون روی دردسرشون پر پیتزای که میزی پیش رسیدند باالخره

 زودتر بره می هوش از منو داره بوش!  عالیه این ؟!کردی چه وای-: کشید بلندی سوت پیتزا روی

-یمیش اذیت اینجوری ارمیا ا-نشوند پاش روی رو افسون و نشست صندلی رو بخوریمارمیا بده

 برش یناول شدهافسون چطور ببین بردار رو برش اولین تو حاال... چسبه می بیشتر اینجوری اتفافا

 اولی دارم دوست کن باز دهنتو حاال... شده بیرون پیتزاهای مثل میاد کش چه ببین اوه-برداشت رو

 های دست به رو منتظرش های چشم و کرد باز رو دهنش ذوق با ارمیا بخوری تو بدم من رو اش

 تو تهدرس و داد مسیر تغییر آخر لحظه که رفت می ارمیا دهن سمت داشت پیتزا دوختتیکه افسون

 رپ دهن همون با و زد ارمیا آویرون لوچه و لب به چشمکی شیطنت با رفتافسون فرو افسون دهن

 اول زا انگار نبود، میز رو پیتزاها از اثری کوچکترین بعد دقیقه خوشمزستچند چه به به-: گفت

 خوامبامی بازم بود خوشمزه قدر چه وای-کرد ناله و کشید پرش شیکم رو دستی نداشتندارمیا وجود

 رو و برداشت میز روی از رو سس آروم باشیطنت بعد و کرد ریزی ی خنده افسون حرف، این

 اون صورت و سر رو پیتزا جای به قرمز سس بار این! افسون کشمت می-کرد خالی ارمیا صورت

 ایستاده تراس نمیومدتو ارمیا های چشم به خواب اما بود شب نصف دو ساعت! میومد فرود دوتا

 !  غلط چی درسته چی دونست نمی... بود کشیدسردرگم می سیگار و بود

 من کرد فکر خودش با...  بود خوابیده اتاق تخت روی معصومانه که افسون سمت برد رو نگاهش

 قرار مگه کردم؟ عقد باهاش چرا ؟! کنم می رفتار خوب دختر این با دارم انقدر چرا شده؟ مرگم چه

 مگه! میام راه دلش با دارم چرا پس ؟! بگیرم ازش هامو بدبختی تمام انتقام و بدم آزارش نبود

 اکاره این همه جای به بمالمحاال خاک به رو اش وبینی بیافته التماس به کنم کاری نبود قرار

 سمت نگاهی ترین کوچک شراره بعد که ارمیایی همون! ؟ منم این!خندم می و میگم باهاش

 رو مشتش و کرد خاموش پاش زیر رو سیگار عصبانیت با... حاال اما! ننداخت اطرافش دخترهای

  شدند خرد اش مردونه های انگشت که جوری... کوبید دیوار به محکم

 :کرد زمزمه لب زیر خشم با

 ینع همشون نداره فرقی بقیه با اینم!  باشم اخالق خوش اینقدر نباید! بشه سوارم بذارم نباید

 احمق انقدر که من... خنده می ریشم به هاش دوست با میره فردا کنه می محبت بهم امروز!  همند
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 خوش اینجا گذاشتم چی هر بسه نشده دیر هم حاال! بخورم رو بچه وجب یه گول که نبودم

  بگذرونه

 ویر صورتی راحتی لباس یه با افسون... رفت تخت سمت و برگشت اتاق به سریع فکر، این با

 آستین خشم با ارمیا. .. زد می موج رضایت صورتش رو هم خواب تو حتی... بود خواببده تخت

 دید که چیزی اولین و پرید خواب از باوحشت افسون... داد تکونش محکم و گرفت رو بلوزش

 رو هات قرص ؟ کنه می درد سرت بازم ؟ جان ارمیا شده چی- بود ارمیا نشسته خون به های چشم

 نوازشگرش های دست و مظلومش های چشم افسون، صمیمی و صادقانه لحن عزیزم؟ انداختی

 کنار و کرد رها رو افسون همیشه از تر درمونده ارمیا... کرد فروکش رو ارمیا خشم آتش زود خیلی

 یاری هم هاش دست دیگه...  کنه کار چی دونست نمی... بود بد شدحالش مچاله خودش تو تخت

...  بودند افسون سپاه تو بدنش اعضای تک تک انگار! کنه اذیت رو دختر این تا کردند نمی اش

 با خواهی می چرا ؟ دستت از کنم کار چی-:  نالید دل ته از و داد فشار محکم رو مندش درد سر

  ؟ نیست دروغ از نشونی هیچ رفتارت و صدا تو چرا! کنی نابودم کارهات این

 یگهد... افسون میشم دیوونه دستت از دارم! کنی می سالح خلع منو ات خالصانه های محبت با چرا

 ترینبه تو کنم می احساس لحظه یه میاد بدم ازت لحظه یه!  نیست مشخص هم خودم با تکلیفم

 به سر خوام می دیگه لحظه یه باشم شریک تو با رو عمرم کل خوام می لحظه یه...دنیایی آدم

 ادد وجود تموم با و افسون سمت گشت شمبر می دیوونه تضاد همه این بین دارم... نباشه تنت

 !!میگم؟؟ چی فهمی می-زد

 پاپس وقت نه... کرد می مبارزه باید... نبود گریه وقت االن... زد پس رو هاش اشک افسون

 صداش تو... ارمیا های دست سمت برد رو دستش حاضرجوابی و لجبازی وقت نه بود کشیدن

 :زد می موج صداقت و بغض

 هیچ کنه می آروم رو تو کارها این اگه!  خدا به ام راضی!  بزن منو بیا میشی آروم من زدن با اگه-

 من مثل هم تو دونم می! توا آرامش من هدف فقط قسم حسینم بابا روح به!  ندارم اعتراضی

 تکنار که این جز ندارم ای دیگه هدف هیچ من!  تو تنهایی کنم می حس وجودم تمام با...  تنهایی

 رو ارک این کنم می خواهش میشی آروم من کردن اذیت با تو اگه اما!  کنم پر رو ات تنهایی و باشم

 رمیاا اما بزنه سیلی خودش به کرد سعی و صورتش سمت برد رو ارمیا های دست سختی به!  بکن

 ضبغ با رو اینا!  نباش خوب انقدر... لعنتی نکن-: کشید عقب رو خودش و کرد مشت رو دستش
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 افسون ا،ارمی اینکه تا گذشت سکوت تو دقیقه نشستچند خورد سر افسون کنار همونجا بعد و گفت

  ود؟ب بد نمیشه تو پیش چرا آخه؟ کنم کار چی تو با من- داد فشارش محکم و کشید آغوش به رو

 آرامش با داد قرار مردش پهن سینه روی رو سرش و شد جا به جا کمی ارمیا آغوش تو افسون

 کش ناخودآگاه ارمیا های باشهلب داشته تو محکمی به گاهی تکیه آدم خوبه چه-: کرد زمزمه

 این شنیدن با! خوردمتا دیدی یهو!  کوچولو نریز زبون انقدر-.  شد شادی از پر وجودش و اومدند

 اول داشت دوست... بیافته اتفاق این خواست نمی... ریخت فرو افسون وجود تو چیزی یه حرف

  نه یا بمونه اون با بگیره تصمیم افسون بعد و بشه مشخص خودش با ارمیا تکلیف

...  بود دوخته چشم آغوشش تو دختر ترس از پر های چشم و پریده رنگ صورت به لذت با ارمیا

 اشه لب روی رو خالص تیر باالخره و گشت افسون صورت تو بازیگوشی با هاش چشم ثانیه چند

 با هم ندارمبعد باهات کاری!  ندار نگه سفت انقدر رو بدنت و نترس!  تو ای خوشمزه چه-زد

 آروم کمی و فرستاد بیرون رو اش شده حبس نفس ندارمافسون فعال-:  کرد اضافه چشمک

 ماا کنم ادبت خواستم خودم خیال به امشب- شکوند رو شب سکوت بود ارمیا صدای گرفتدوباره

 داختان باال ابرویی شیطنت با کنیافسون می قبول بخوام ازت چیزی یه! داری مار ی مهره تو انگار

 لب یمبر من با میایی! دراز زبون ای-نه یا هست نفعم به... باشه چی ببینم تا-: داد جواب خنده با و

 افسون حرف این شنیدن خوادبا می رو دریا آرامش بدجور دلم اما داره فاصله ویال از یکم... ساحل

!  دریام عاشق من جون آخ-:  کرد شادی ها بچه مثل و کوبید بهم رو هاش دست خوشحالی با

  بریم بزن جونم ارمیا مرسی

 یاد...! میومد خوشش دختر این های ریختن زبون این از خیلی... افتاد خنده به بلند صدای با ارمیا

 اب کمی...  جونم ارمیا... عزیزم... گلم داد می نسبت بهش افسون روزها این که افتاد هایی لقب

 یشههم هم دیگران و آنیا درسته کرد می ذوق خیلی شنیدنشون با حاال و بود نامانوس کلمات این

 دبلن لبخند بدهبا تشخیص هم از رو دروغ و صداقت میتونست اون اما زدند می صداش اینجوری

 کنم عوض رو هات لباس خودم بعد به این از دارم دوست-... افسون های لباس سراغ رفت شد

 رنگ به توجه بدون ارمیا کردنداما عوض رنگ و شدند سرخ کمی خجالت از افسون های گونه

 به- کرد می بیشتر رو افسون خجالت لحظه هر هاش حرف... شد کار به دست هاش، کردن عوض

 بپوشی کوتاه دامن باهاش میده جون پاهات!  نداری شکمم یکم خدایی!  تو سفیدی قدر چه به

 چه ببین اوه-کنه بار رو هاش چشم نداشت جرات افسون اما شد تموم ارمیا زدن دید باالخره!
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 سوناف جیغ کنصدای عوض منو های لباس بیا هم تو میخواهی دختر بیخیال!  کشه می هم خجالتی

 شد بلند زمان هم ارمیا ی خنده و

 زیر نابی حس...  کردند نفوذ وجودش عمق تا خورده خیس های ماسه کشیدبوی عمیقی نفس

 ادری... آرامشش و بود گرفتدریا نشونه رو تر طرف اون کمی سیاهش های چشم...  دوید پوستش

 ور ارمیا اهدایی دستی چوب...  شد باز خنده به هاش لب اش رنگی یک و بود دریا... عظمتش و بود

 یادآوری با! ارمیا یا دریا! ...کیه مخاطبش نبود معلوم! دارم دوستت نوشت... کشید ها ماسه روی

 افتاد یادش کردند مچاله رو قلبش و بردند هجوم هاش چشم به اشک ، حسین بابا با خاطراتش

 و گل طرح... کشیدند می طرح هم کمک به ها ماسه روی و رفت می دریا کنار پدرش با گاهی

 شده پدر بی شد، می روز چند!  شمرد و آورد باال رو دستش های تیرانگشت و قلب طرح... پروانه

 بابا واسه شب هر رفته یادم شدم مشکالتم و جدیدم زندگی گرم انقدر-:گذشت ذهنش از بود؟

 !کنم شروع باید امشب از!  بخونم یاسین

 خیانتش و شراره کردبه می فکر چیز همه بودبه کرده خلوت خودش با هم ارمیا تر طرف اون کمی

 نمی فرق براشون ارمیا نبود و بود که خواهری تا دو به...هاش نامهربونی و مونس مامان به...

 شباهت و شیده به... شکستش دل و آنیا به... کرد می تحملش جوره همه که آرشامی به....کرد

 ! داشت فرق اش زندگی دیگه های آدم همه با که افسونی به باالخره و... شراره به حدش از بیش

 افسونناخودآگاه ویلچر سمت برداشت قدم آروم و برد فرو سفیدش کت جیب تو رو هاش دست

 می... گفتند می... رفتند می راه هم دست تو دست که پسرهایی و دختر سمت شد کشیده نگاهش

 می گردون آفتاب تخمه اش بچه و زن با مرد یه که جایی سمت کرد کج رو مسیرش خندیدند

 ته روس بی فکرهای بیخیال فعال خواست رفتمی افسون سمت خوشحال و خرید بسته فروختندیه

 شخود با بشکنند تخمه و برند راه دریا کنار هم افسون و اون داشت بشهدوست نامعلوم آینده و

 حلقه بازوم دور رو هاش دست و برسه ام شونه تا قدش بره، راه تونه نمی که افسون: کرد فکر

 زد پس رو منفی افکار و کشید بزنهپوفی

 حرف به داشت... نیست الزمت دارو و قرص بود گفته!  کن زندگی بود گفته بهش لورنزو

 سراغش سردرد گذروند، می خوش افسون با که هایی آوردوقت می ایمان روانشناسش

 رسه یم کجا به ارتباط این آینده نبود مهم... رسه می ارمیا کمر تا فقط افسون قد نبود نمیومدمهم

 های هتوصی به بود این مهم فعال... انداخته فاصله بینشون ویلچر اسم به ای وسیله نبود مهم... 

 زد انوز افسون پای جلوی دیگهوقتی ی شیوه به بار این البته... بگذرونه خوش و بده گوش لورنزو
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 چرا ؟ شده چی- بود هاش چشم تو زده حلقه های اشک کرد جلب رو اش توجه که چیزی اولین...

- کنه خراب رو شون امشب خواست نمی...زد پس رو هاش اشک لبخند، با افسون کردی؟ گریه

 ما-:  خندید شیطنت با ابرویی کشیدهارمیا دلم فهمیدی کجا از ؟ خریدی تخمه!  نیست چیزی

 یم تخمه و بودند نشسته ها ماسه بشکنیمرو تخمه و بزنیم چرخی بریم بیا!...دیگه اینیم

 دریا به چشم که طور همون ارمیا شه جا به جا کمی ارمیا آغوش تو کرد سعی شکستندافسون

 یم نگاهمون بد بقیه ولی!  نه- داد جواب خجالت با ؟ میشی اذیت داری چیه-: پرسبد بود دوخته

 رو ات هتخم بقیه خیال بی-:  گفت محکمی صدای با و چسبوند خودش به بیشتر رو افسون! کنند

 از بعد داری دوست-: اومد حرف به ارمیا دوباره...  دریا امواج صدای و سکوت ثانیه چند! بخور

 و آب بگردیم بریم!  باشیم خوش مدت یه میخوام زدم رو شرکت قید ؟ بریم شهر کدوم آستا،

 ازدهی حسین بابا شبیه خیلی تو-:کرد زمزمه آروم و زد مهربونی لبخند افسون! کنیم عوض هوایی

 هاگ... شد عوض زندگیمون مسیر تصادفمون، از بعد البته بود سفر عاشق اونم!  پیشی سال

 دوغ آش از... فندقلوش جنگل از... دارم خاطره خیلی شهر اون از من!  اردبیل بریم نداره اشکالی

  شورابیلش دریاچه از...سرعینش گرم آب از... هاش

 یاارم نگاه!  یادمه اش لحظه به لحظه هنوزم اما ام سالگی ده به میشه مربوط خاطراتم این درسته

 تردخ این های اشک دیدن طاقت دیگه چرا فهمید افسوننمی بارونی های چشم سمت شد کشیده

 و دش می غمگین افسون، غم با حاال... گذشت می آدم و عالم کنار از تفاوت بی که ارمیایی!نداره رو

 ایه چشم با افسون! نکنی گریه که شرطی به اما اردبیل برمت می باشه-خوشحال اون شادی با

 و لواشک و دوغ آش برام بده قول هم تو اما!  میدم قول باشه-خندید و کرد ارمیا نگاه ستاره از پر

 سرتکون ظاهری شادی با بخوری؟افسون خواهی می رو همش ؟! خبره چه اوه- بخری سیاه حلوا

 اونجا به رفتن شاید و بود شیرین و تلخ های خاطره از پر شهر اون کل! داشت غم دلش ته اما داد

 هکن سعی و بذاره کنار رو منفی احساسات تمام شد باعث ارمیا شدصدای می تموم گرون براش

 اونجا... شهریار پیش تبریز بریم بعد... اوم-:  کرد فکر کمی ؟ ببرمت کجا بعدش- باشه خوشحال

 دشبع-: داد ادامه رو افسون حرف شیطنت با دارهارمیا دیدنی جای خیلی شنیدم اما نرفتم حاال تا

 سفر تو ماهی شش کنم فکر... تهران برسیم سر آخر قزوین و همدان... زنجان بریم هم

 سکوت ارمیا! عالیه که این جون آخ وای-:  زد بهم رو هاش دست ها بچه مثل دوباره باشیمافسون

 شبشون ترسید می اما کنه کنجکاوی افسون خصوصی زندگی درمورد خواست می دلش... کرد

 از بعد چرا!  بگی برام بزرگت پدر از دارم دوست!  افسون-: زد دریا به دل باالخره! بشه خراب

 خیلی هستی کی ی نوه گفت و کرد تحقیق موردت در وکیلم وقتی ؟! نموندید اون پیش تصادفتون
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 راچ! یکیه پدربزرگت دوتا هر فامیلی که اینجاست ترش عجیب!  بود عجیب برام... کردم تعجب

 پدرت پدر دارم خبر البته ؟!کردی می زندگی وضعیت اون تو! مشهوری ایزدی تا دو ی نوه که تو

 به زیادی ارث فوتش از بعد حتما بود پولداری خیلی آدم اونم اما کرده فوت پیش سال پونزده

 رو هاش چشم دراوردید؟افسون شمال از سر و افتادید روز این به شما که شد چی!  رسیده پدرت

  ونا همیشه که ای گذشته... بود کرده سوال ازش اش گذشته درمورد یکی باالخره... بست غصه با

 اعتماد یکی به سال همه این از بعد باید! نده رو ارمیا جواب تونست نمی! داد آزارمی رو پدرش و

 هب خیالش بستمرغ رو هاش چشم!  ریخت می بیرون رو دلش تو شده انباشته های درد و کرد می

 کرد می حس وجودش تمام با رو خوشبختی که هایی وقت همون به... کشید پر دور های گذشته

 با هام بزرگ پدر "کرد تعریف به شروع آروم بود ربخته بهم رو چیز همه سهمگین طوفان یه اما

 دوتا و بود تاجر یوسف بابا داشت دختر تا دو و بود پزشک یوسفبابایونس و بودندیونس برادر هم

 خاله و عمو اول... کنند وصلت هم با گرفتند تصمیم روابطشون استحکام برای روز یه داشت پسر

 می رو خوبی روزگار کرد می تعریف پدرم که مادرماونجور و پدر بعد و کردند ازدواج ام

 بزرگ عمارت یه تو منهمگی بعد و افشین بعد و اومد دنیا به مجتبی عموم پسر گذروندنداول

 اینکه با... هست ذهنم تو ها موقع اون از کمرنگی بودیمخاطرات خوش و کردیم می زندگی

 های طوفان ، ام سالگی هفت از شدماما می بزرگ نعمت و ناز تو قدر چه یادمه اما بودم کوچیک

 وارکشل و تاپ همون با یادمه خوب... شدیم بیدار بلندی جیغ صدای با صبح روز شدیه مون زندگی

 زرو چند تا! زد خشکم روم به رو صحنه دیدن حیاطبا سمت دوویدم نامرتبم موهای و ام خرگوشی

 حدقه از انگار هاش چشم... بود خون از پر اطرافش و افتاده زمین رو ام خاله! بزنم حرف نتونستم

 از دبع!  داده هلش باال طبقه از عموم شد معلوم بعد اما کرده خودکشی گفتند اولش!بودند اومده در

 ردستگی رو عموم! شد دعواشون هم با یوسف بابا و یونس ریختبابا هم به چیز همه ام خاله فوت

 مظلومانه های گریه هنوزم!زد می زل نقطه به فقط پدرم و ریخت می اشک همش مادرم... کردند

  می افشین و من...نبود معصوم طفل اون به حواسش کس هیچ...نمیشه پاک خاطرم از مجتبی

 اعدام به محکوم عموم و نگذشت دخترش حق از یونس بابا دادیم می اش دلداری رفتیم

 درک و بودم ساله هفت فقط من!درگیری و دعوا همش... گذروندیم می رو سختی شدروزهای

 حسینم بابا! مرد و کرد سکته بزرگم پدر فاصله بال و شد اعدام نداشتمعموم اتفاقات این از درستی

 دهکشی باال رو اموالش بزرگ پدر شریک رسوندند خبر بهش که بود برادرش و پدر کارهای درگیر

 تسلیم و کرد علم قد هم باز اون اما شکوند رو پدرم کمر اتفاقات این کردههمه فرار ایران از و

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر* خانوم فاطمه* | یخی مرد رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

117 

 

 مینه به و نرفت بار زیر و بود پدرم عاشق اون اما!  بگیره طالق مادرم داشت اصرار نشدبابایونس

 شرایطمون پدر زود خیلی اما بود سخت اوایلش...  بریم عمارت اون از مجبورشدیم شد طرد خاطر

 اما دیمنبو پولدار قبل مثل بشیمدرسته اذیت این از بیشتر نذاشت... برگردوند عادی حالت به رو

 بکشیمخونمون سختی ما نذاره و وایسته خودش پای روی تونست داشتیمپدرم خوبی زندگی

 موقع اون... افشین و من دل البته... بود خوش دلمون اما قیمت ارزون ماشینمون... بود کوچیک

 تر بزرگ که بعد اما...  بودند خوشحال ظاهر به اونا... نداشتیم مادرم و پدر خون پر دل از خبری

 رو ما گاهی مادرم!  نشیم ناراحت ما تا زدند نمی دم اما خوردند می غصه قدر چه که فهمیدم شدم

 ".. .تصادفمون روز اینکه تا... کرد نمی باز رومون به رو در اون اما بزنیم سر یونس بابا به برد می

 کاش دل ته از و گذاشت ارمیا سینه روی رو سرش بده ادامه نتونست رسید که جا این به افسون

 داد می ماساژ رو افسون های شونه ارمیا...  گذشته تلخ خاطرات مرور بود سخت قدر چه...  ریخت

 کلمه چند همین ارمیا دادن دلداری ی همه باشدرسته آروم!  هیس- کنه آرومش کرد می سعی و

 هب نیاز دختر اون بود کافی افسون دل داغ کردن کم برای هم همین ولی شد می ادا سرد که بود ای

 ماا بزنه بقیه و شیده به رو دلش حرف بود نتونسته ها سال این ی همه!  داشت صبور سنگ یه

 گوشش دم ارمیا که بده ادامه شدخواست می محسوب افسون آرامش کوه غرورش، همه با ارمیا

 کرد زمزمه

 و ندموند ساحل کنار صبح اذان های نزدیک نیستتا خوب حالت!  بعد واسه بمونه!  نده ادامه دیگه-

 فضای از... هاشون مهری بی کرداز تعریف افسون برای اش خانواده از کمی زدندارمیا حرف هم با

 یجورایی!کنه باز رو موضوع اون خواست نمی نزددلش خیانتش و شراره از حرفی اما... و خونه سرد

 هب رو زندگی و بریزه بهم دوباره ترسید می... بود فراری شد می شراره به مربوط که خاطراتی از

 از شستبر ی سینه کردوقتی می حس رو بودن گاه تکیه معنی داشت تازه کنه تلخ خودشون کام

  داد می دست بهش عجیبی حال شد، می خیس افسون اشک

 ... شد می پروانه و میومد در تنهایی ی پبله از داشت کم کم

 فقط ارمیا و گفت می هاش قشنگی و دریا از...کرد می صحبت افسون بار این خونه، برسند تا

 اب داشت بود بار اولین برای... میومدند عجیب دختر،براش این عاشقانه تعبیرهای!داد می گوش

 ... شاعرانه خیلی دید می رو دنیا ای دیگه دید

 شدافسون بلند صبح اذان اکبر اهلل صدای لحظه همون داخل برد رو ویلچر و کرد باز آروم رو در

 فکر خودش با! اومد عجیب ارمیا برای کارش، برداین باال رو هاش دست و بست رو هاش چشم
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 ونافس شیرین تبسم با آورد زبون به رو سوالش وقتی ؟! کنه می دعا داره حیاط وسط چرا کرد می

 یعنی-...  انداخت باال تعجب از ابرویی شه می برآورده دعا اذان موقع نشنیدی مگه- شد رو به رو

 وتاهک افسون ولی داشت کردن مسخره حالت کمی لحنش درسته میشه برآورده کنم دعا االن منم

 حاجتت شدن برآورده که شرطی به البته!  نیست دروغ هیچوقت خدا وعده!  کن امتحان آره-نیومد

  باشه صالحت به

 خدا از رو رسید ذهنش به که چیزی اولین و بست رو هاش چشم تردید و شک با ارمیا

 دعا چی!  باشه قبول- شد رو به رو افسون خندون ی چهره با کرد باز رو هاش چشم وقتی!خواست

 برای که خواستم خدا از چیزی یه و کردم ول رو مهم مسائل همه-انداخت باال ابرویی ارمیا ؟!کردی

 طمینانا لبخند یه به فقط افسون دارم شک که من! نه یا میشه برآورده ببینیم حاال! عجیبه خودمم

 کرد بسنده بخش

 ارندد قصد که کسایی مثل هم ارمیا... شد نماز مشغول و گرفت وضو سریع شدند، خونه وارد وقتی

 !ناو خوندن نماز به شد خیره و بود روش سجاده که میزی پیش کنند،نشست کشف مهمی چیز

 داد نمی بهش خواب اجازه ارمیا مشغول ذهن هم باز اما بود خواب غرق افسون بعد ساعت یک

 تدونس می که این با!نه یا بگه بهش رو حقیقت آیا که رفت می کلنجار خودش با داشت بار این

 هزینه رفت که روز اون! بفهمه افسون خواست نمی دلش اما آستاراست االن ایزدی یونس

 داص ایزدی دکتر رو جوگندمی موهای با مسن مرد یه پرستارها از یکی کنه، پرداخت رو بیمارستان

 ودب گفته ایزدی دکتر اون به بود، کرده دعوت اتاقش به رو افسون که دکتری خانم هم بعد بود زده

 یداپ رو پدربزرگش افسون، که این از ترسید می! افسونه پدربزرگ مرد اون نداشت شک! یونس

 ضوعمو این از بذارم نباید-:رسید نتیجه این به باالخره فکر، کلی از بعد بذاره تنها رو اون و کنه

 ماا ندارم دوسش درسته! کنند جداش ازم نمیذارم! بریم شهر این از باید زودتر هرچه! ببره بویی

 ! منه مال فقط اون

 نشونه رو تخت کنار ساعت نگاهش داد بدنش به قوسی و کش و کرد باز آروم رو هاش چشم

 تو من خدای اوه-: کشید بلندی جیغ داد، می نشون رو ظهر از بعد دو که عقربه دیدن با...گرفت

 بچرخونه رو سرش تا شد باعث ریزی ی خنده صدای! بودم نخوابیده روز موقع این تا عمرم

 خندید می داشت و بود داده قرار هاش چشم روی رو ساعدش که افتاد ارمیا به چشمش
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 هب-: داد جواب حالتی، تغییر کوچکترین بدون ؟ارمیا خندی می چی به!  بخیر شما ظهر سالم-

 یبار آخرین این بمونی من پیش باشه قرار اگه بگم بهت باید!  بود جالب!  خندم می واکنشت

 و دارملب موندن بیدار شب به زیادی ی عالقه من چون میشی بیدار روز موقع این که بود نخواهد

 دستش ارمیا باشم سحرخیز دارم دوست خیلی من برعکس! بد چه وای- شد آویزون افسون لوچه

 شد باعث اش برآشفته صورت و سرخ های سمتشچشم چرخید و برداشت هاش چشم روی از رو

 !شدم کر وای-: برد گوشش سمت نمایشی حالت به رو هاش دست شه بلند افسون جیغ دوباره

 هب توجه بدون افسون جیغو جیغ خانم! بودی؟ کرده قایم کجا رو هنرت این! کشی می جیغ قدر چه

 ؟! شدی شکلی این چرا-: پرسید تعجب با و گذاشت دهنش روی رو ارمیا،دستش شوخ لحن

 بریم پاشو... نیست مهم!  نبرد خوابم کردم کاری هر نه-نه؟ نخوابیدی!  سرخه سرخ هات چشم

 داریم کار کلی بعدش بیارند برامون نهار زدم زنگ! پایین

 ... رفت ها پله سمت و کرد بلندش ، بده مخالفت ی اجازه افسون به که این بدون

 ! رسه می زمین تا بلندت موهای و کنم می بغلت اینجوری وقتی دارم دوست انقدر-

 رو تو قوی های دست و مردونه آغوش منم: بگه خواست می.... پوشوند رو افسون صورت لبخند

 بیاره زبون به رو حرفش کشید خجالت دارماما دوست رو میشه پیچیده دورم حصار مثل که

 و درهم صورت... نیست سرجاش چیزی یه امروز کرد می حس افسون... شد صرف سکوت تو نهار

 ! بشه قبل مثل رفتارش دوباره ترسید می. کرد می پاره رو دلش بند ارمیا، خورده گره های اخم

 تیله ات دو به و کرد بلند سر کالفه ارمیا ناراحتی؟ چرا شده؟ چیزی-: پرسید و زد دریا به دل باالخره

 ادد همونجا از ها پله سمت رفت و شد بلند ، بده جواب که این جای دوختبه چشم نگران مشکی ی

 : زد

  اردبیل برسیم نشده عصر تا خوام می!  تو کمک پایین میام بعد! بپوشم لباس میرم من- 

 آدم و شهر این از کنه فرار تا بود شده باعث شدنش تنها دوباره و افسون دادن دست از ترس

 ...!هاش

 افسون به نگاهی نیم و کشید آسودگی سر از نفسی ارمیا شدند، خارج آستارا از که همین

 اب رو افسون خواست نمی!میمونه اون مال فقط دختر این که بود راحت خیالش دیگه انداختحاال

 ! دیگه کس نه منه برای فقط هاش خوبی و ها مهربونی-:گفت خودش با! بشه شریک کس هیچ

- !هاش فامیل پیش بره و بگذره من از راحتی همین به نمیذارم اومدم در تنهایی از عمر یه از بعد
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 از زودتر خواهی می مشخصه کامل رفتارت از کنیم؟ می فرار چی از داریم بگی خواهی نمی ارمیا

..  افسون شده ریز های چشم سمت چرخوند کامل رو سرش حرف، این شنیدن با بریم اینجا

 امخو می فقط من! کنیم نمی فرار چیزی از- کنه توجیه رو خودش ی زده شتاب حرکات کرد سعی.

 تو-: گذشت ذهنش از و زد کجی لبخند داریافسون دوس رو اونجا تو آخه!  اردبیل برسیم زودتر

 ! کردم باور منم گفتی

 تراحتاس اول کاش-شکوند رو سکوت که بود افسون زهم با! نشد زده بینشون حرفی دقیقه چند تا

 هب آستارا جاده دونی نمی مگه! سرجاشه کنه نمی فرار که اردبیل! افتادیم می راه بعد کردی می

 پیچه در پیچ گفت می و داد می نشون توتلویزیون رو حیران جاده پیش وقت چند!خطرناکه اردبیل

 ناخودآگاه... کرد نگاهش دوباره خواب، از خمار های چشم همون با ارمیا!  داره دره هم کلی...

 دونم می اومدم رو جاده این قبال درضمن!  هست حواسم نترس-: داد جواب و کشید ای خمیازه

 ته زا انشاهلل یه فقط افسون نمیشهجواب هیچی باشه ای حرفه من مثل راننده وقتی اما خطرناکه

 هم رو هاش پلک گاهی... داره نگه بیدار زور با رو خودش کرد می سعی ارمیا مسیر طول بودتو دل

 اون از شدن دور اما خواست می راحت خواب یه کرددلش می بازشون سریع اون و افتادند می

 یره،بگ رو اش آلودگی خواب جلوی این از بیشتر تونه نمی دیگه دید وقتی بود تر مهم فعال شهر

  کمی تا داشت نگه جاده کنار رو ماشین

 همیش مگه آره-: داد جواب احساس با ؟افسون پایین میایی هم تو-!  بخوره چایی و کنه استراحت

 !بهشته شبیه اینجا! گذشت نخورده دست و بکر طبیعت این از

  گذاشت ویلچرش تو رو افسون و شد پیاده سریع ارمیا

:  رو ارمیا صدای نشنید و شد اطراف سرسبزی و ها کوه روی های درخت افسوت،پرت حواس همه

 این دیدن از... ارامش از بود پر بیاموجودش و بگیرم چایی زود برم من!  است دره نری جلوتر-

 نقاشی این از ببره لذت و بمونه جا همین همیشه برای داشت شددوست نمی سیر زیبایی همه

 هوای و حال بفرستهتو هدیه وجودش عمق به رو پاک هوای تا بست رو هاش چشم خالقش زیبای

 پشت بانمکی ساله بزنم دست ویلچرت به تونم می خاله- رسید گوشش به صدایی که بود خودش

 با تقریبا بچه پسر... برگردوند رو سرش و کرد باز آروم رو هاش چشم10بود ایستاده ویلچرش

 رویلچ مطالعه مشغول کوچک، دانشمند یه مثل بچه میتونیپسر عزیزم آره- داد جواب مهربونی

 دید یم رو کنجکاو افشین بچه پسر صورت تو...  کرد می نگاه صحنه این به لبخند با شدافسون

 تر چشمش کاسه ناخودآگاه افتاد می هاش خانواده یاد بار هر شدند اب خیس هاش چشم دوباره
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 وایستا خاله- کنه می حرکت داره کرد احساس لحظه یه... بود ویلچر چرخ روی دستش! شد می

 اام داره نگه رو ویلچر خواست سریع شنید که رو بچه پسر مضطرب درهصدای سمت میری داری

 تسم سرعت به داشت بود شده خشک چوب تیکه یه مثل بدنش ترس از... نکرد حرکت دستش

 دریختن می پایین یکی یکی هاش کنهاشک صدا رو خدا اسم دل ته از تونست رفتفقط می دره

  بود عرق خیس بدنش... زد می تند قلبش...

 جلوی رو مرگ که آخر ی لحظه درست... نداشت توانی انگار اما داره نگه رو ویلچر کرد می سعی

 هیجان از نفسش داشت نگه و گرفت رو ویلچر پشت از قوی دوست تا ،دو دید می هاش چشم

 ی دره نگاه داره فاصله مرگ با قدم چند فقط و پرتگاهه ی لبه که شد نمی باورش... نمیومد باال

 می وضوح به رو قلبش تپش...  رفت سیاهی زیادش عمق از چشماش انداخت، که روش جلو

 احبص تا عقب چرخوند رو سرش نبودم زنده االن داشتند نمی ام نگه اگه کرد فکر خودش شنیدبا

 اش هشد کلید های دندون بین از بودارمیا سرخ چشم تا دو دید که چیزی اولین... ببینه رو ها دست

 یکهت میافتادی اگه دونی می است؟ دره جلوت نگفتم من مگه!  کجاست حواست-: غرید شیر مثل

 رو ونافس اشک ارمیا بلند کشمتصدای می خودم بیا ؟ کنی خودکشی خواهی می شدی؟ می تیکه

 ارمیا!  کرد حرکت چرا نمیدونم اصال! شد چی نفهمیدم خدا به-: داد جواب هق هق با...درآورد

 با... رفت بچه پسر سمت بلند های قدم با بعد...گذاشت مطمئن جای و برد عقب رو ویلچر

 کوری- بود شده وحشتناک واقعا ارمیا... لرزید می ترس از پسر. ..گرفت رو اش یقه عصبانیت

 نمی ات زنده شد می چیزیش اگه ؟ رو ویلچر دادی هل چرا!  داره شیب اینجا بینی نمی عوضی؟

 تا کنه کنترل رو خودش کرد می کردسعی مشت رو هاش دست و زمین رو داد هل رو ذاشتمبچه

 دور از لرزیدوقتی می عصبانیت و ترس از نیادوجودش فرود پسر صورت رو اش خورده گره مشت

 ور اش چایی... میزنه دست ویلچرش به پسر اون و وایستاده دره سمت دار شیب جای افسون دید

 !راهه تو بدی اتفاقی دونست می... سمتشون دوید سریع و زمین انداخت

 گمر تصور حتی ؟ شد می چی نمیومدم اگه کرد فکر خودش با و کشید موهاش تو دستی کالفه

 اشک دیدن با... ویلچر رو شده مچاله دختر سمت برد رو بودنگاهش دردناک براش هم افسون

 هیس-کرد بغلش و سمتش رفت خوردسریع تکون دلش تو چیزی یه صورتش، رو روون های

 افسون...  نگفت اما ندارم رو هات اشک دیدن طاقت بگه خواست می! نکن گریه!  شد تموم دیگه

 دل ته از و گذاشت ارمیا ی سینه روی رو سرش... بگیره آروم تونست نمی بود شوک تو هنوز

  ریخت اشک
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 تظردادیمن نجات رو جونم تو!  ممنونم-: گفت خجالت با و برد باال رو سرش گرفت، آروم کمی وقتی

 هب که ممنونم تو از من-: نرسید گوشش به که بود اروم انقدر ارمیا ی زمزمه صدای اما...شد جواب

 ارب یه لحظه چند داد تکیه صندلی پشتی به رو سرش و بست رو هاش دادیچشم معنا ام زندگی

 کرف خودش با انداختند می لرزه به رو وجودش بند بند و میومدند چشمش جلو جاده کنار اتفاقات

 رفتارش و ها حرف با رو دلم ها وقت خیلی درسته...  نبودم زنده االن کرد نمی کمکم ارمیا اگه: کرد

 یبرا تا شد باعث امروزش کار اما شده باباحسینم مرگ باعث مستقیم غیر درسته... شکونده

 های خوبی کنار از ساده نباید اما سپرد فراموشی دست به رو ها بدی باشممیشه مدیونش همیشه

 گذشت دیگران

 خمار های چشم دیدن با چرخید راننده صندلی سمت سرش و نشست لبش رو لبخندی فکر این با

 نگرانی از شد پر وجودش دوباره گاهش بی و گاه های خمیازه و ارمیا خواب از

 همه با که بود مشخص کامال ارمیا حرکات از اما!  کنند می فرار چی از دارند دقیقا دونست نمی

  بشه دور شهر اون از سریع میخواد و داره واهمه موضوعی از اش، آلودگی خواب

 بکنه ارمیا موندن بیدار تو کمکی بتونه شاید بزنه حرف گرفت تصمیم

 حاال-...  گرفت اش خنده بود، شده داده نسبت بهش که لقبی شنیدن ؟از مارپل خانم بله- ؟ ارمیا-

 و نم ها کارآگاه مثل آخه-: داد جواب شیطنت با و انداخت سمتش نگاهی نیم مارپل؟ارمیا خانم چرا

 !  گرفتی نظر زیر رو حرکاتم

 حیاط تو که مغروری و اخمو کردمرد نمی فکر وقت هیچ...  شد جا به جا صندلی تو کمی خنده با

 تو داد ترجیح..  باشه وشیطون مهربون انقدر بود، کرده تحقیرش و داده هل رو ویلچرش ویال،

  بده ادامه نگاهش به سکوت

 لهتی تا دو دیدن با... افسون سمت شد خم و داشت نگه جاده کنار رو ماشین ارمیا بعد، لحظه چند

  متعجب، مشکی ی

 شمبک رو شالت میخوام نترس ؟ ترسیدی چیه-کرد پر رو ماشین کوچیک فضای اش خنده صدای

 دیب فکرهای خودش با لحظه یه... کشید آسودگی سر از نفسی حرف این شنیدن با جلوافسون

 !بود کرده
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 بازیگوشی با که رو اش مشکی موهای از ای طره و برد افسون آبی شال سمت رو دستش ارمیا

  پوشوند رو بود اومده بیرون

 ...  کرد لذت غرق رو افسون کارش این

 ! بدی اهمیت حجاب به کردم نمی فکر-

 افتاد راه و کرد مرتب رو اسپرتش سفید کت پایین... نشست صاف سرجاش دوباره

 مسایل جور این فهمی می ببینی رو خواهرهام یا مادرم اگه نیستم، حجاب بند و قید تو من-

 این... میاد خوشم دی می اهمیت حجابت به قدر چه تو بینم می وقتی اما نداره اهمیت برامون

 وادار3نبود تاثیر بی کارم تو سرمون پشت! منو حسی یه انگار... بود ناخودآگاه کردم که هم کاری

  مزدا های سرنشین نگاه البته... بپوشم رو تو موهای تا کرد

 کشف ارمیا از جدید شخصیتی بعد یه گذشت می که لحظه هر... موند باز تعجب از افسون دهن

 نشد بدل و رد بینشون حرفی دبگه!  برد می سوال زیر رو باورهاش کل که کرد می

 رو گردنش کرد سعی و برد باال رو سرش! بود بریده رو ارمیا امان گردن درد بود ای دقیقه چند

 و بیاد خودش به خواست باشتا مواظب ارمیا-افسون جیغ با شد زمان هم کارش این اما بده ماساژ

 به که انداخت شا جلویی جنسیس نگاه کالفگی افتادبا بیافته نباید که اتفاقی کنه، کنترل رو ماشین

- افسون ی پریده رنگ صورت سمت برد رو بودنگاهش شده داغون تقریبا اش پرتی حواس لطف

 دش پیاده سریع و گفت رو این میام و میدم رو خسارتشون کل میرم االن نشده چیزی!  باش آروم

 اومد پایین هم جلویی ماشین راننده همزمان...

 یوقت اما ببینه رو راننده جوگندمی موهای میتونست فقط اون و بود ارمیا سمت مرد پشت هنوز

 یم فرار ایزدی یونس دست از داشت مدت این شدتمام حبس اش سینه تو نفس چرخید، سمتش

 !جنگید سرنوشت با شد نمی انگار! بود ایستاده اش قدمی چند تو مرد اون حاال اما کرد

 قبع صندوق سمت رفت یونس آقا بگه چی باید دونست نمی و بود کرده گم رو پاش و دست ارمیا

 تکون تاسف از سری اش شده داغون ماشین دیدن دیدهبا خسارت قدر چه ببینه تا اش ماشین

 یاارم بگه چیزی که این از قبل گرفت نشونه ارمیا سمت رو اش برنده نگاه و ایستاد صاف... داد

 شده قدر چه هر خسارتتون...کنم کنترل رو ماشین نتونستم شد رگ به رگ گردنم-: گفت سریع
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 تخواس می!بنویسم تا میشه قدر چه بگید-درآورد جیب از رو چکش دسته هم بعد...  میدم باشه

 دوربشه اونجا از و بکنه رو قضیه قال زودتر

 کرد می احساس...  کرد می نگاه رو به رو صحنه به شده ریز های چشم با افسون ماشین، داخل

 یم رو بلند بارونی و ریش بدون صورت خاکستری، های چشم ، گندمی جو کوتاه موهای با مرد این

 گرفت می نتیجه تر کم کرد می فکر بیشتر قدر چه هر اما شناسه

 شا خنده تصادف حسن این از! ... شد کشیده سمت اون به نگاهش جلویی، ماشین در شدن باز با

  ببینه رو مهربون دکتر خانم اون دوباره کرد نمی گرفتفکر

 می چونه و چک هم با داشتند که ارمیا و همسرش سمت رفت و شد پیاده ماشین از خانم انیس

  زدند

  کرد خودش متوجه رو اونا صداش، کردن صاف با و برداشت هاش چشم از رو عینکش

 باهاتون هم جان افسون... بینمتون می سالم حالم خوش ؟!هستید خوب!  فر کیان آقای سالم-

  ؟ اومده

 رفت بده، زدن حرف اجازه ارمیا به اینکه بدون افتاد، ماشین داخل افسون به چشمش بالفاصله

 ماشین سمت

 کرد باز لبخند با رو در افسون

 خوشحالم-کاشت افسون ی گونه رو ای بوسه و شد خم لبخند با خانم دکترانیس خانم سالم-

 !  نشد ازت خبری اما بودم تماست منتظر خیلی!  عزیزم بینمت می دوباره

 ماتش و نمیده جواب یونس آقا دید وقتی اما بکنه رو قضیه قال زودتر تا میزد حرف داشت ارمیا

  یدلرز قلبش و شنید رو یونس آقا آروم صدای... رسید افسون به و کرد دنبال رو نگاهش رد برده،

 !  منه ی افسانه شبیه قدر چه دختر این من خدای-

 هک همسرش صدای شنیدن با... کرد حرکت ارمیا ماشین سمت شده مسخ های آدم مثل یونس آقا

 شد تر قوی اش شک کرد می خطاب افسون رو دختر اون

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر* خانوم فاطمه* | یخی مرد رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

115 

 

 رفک خودش با و رفت قلبش سمت دستش ناخودآگاه!کرد تکرار رو افسون اسم بار چند لب زیر

 همیش مگه گرد و سفید صورت ، ها لب ها، چشم این! منه ی گمشده ی نوه دختر، این نکنه-: کرد

  باشه داشته تعلق من افسانه دختر از غیر کسی به

 چیزی-بود مونده خیره افسون صورت رو زدن پلک بدون که همسرش سمت برگشت خانم انیس

 دوباره گذشته خاطرات یونس؟-شد بلند افسون تعجب از پر صدای بار ؟این جان یونس شده

 دبو خاکستری شما مثل منم های چشم کاش- افسونم؟ جانم- ؟ یونس بابا "- شد زنده براش

 " ه؟صاف صورتتون همیشه و دارید نمی نگه ریش یوسف بابا مثل شما چرا یونس بابا-****** 

  کردند خیس رو صورتش و اومدند پایین یکی یکی ناخودآگاه افسون های اشک

 همون تو نکنه!  من خدای-: گفت هیجان با خانم انیس که این تا نمیومد در صدایی کس هیچ از

 ...اش افسانه یادگار!!! یونسی ی گمشده افسون

 جلو سیون یونسآقا بابا-: نالید هق هق با...شد یقین به تبدیل افسون شک حرف، این شنیدن با

 عمر!  بابا جان- کرد بوسه غرق رو صورتش و سر و کشید آغوش به عشق با رو اش نوه... اومد

 ام ساده تهدید یه کردم نمی فکر! کرد درت به در منو سال یازده که برد کجا رو تو حسین! بابا

 ینا قصدم واقعا بودم عصبانی افشبن و افسانه مرگ از اونرور من...نبینمت سال یازده شه باعث

 د،ش می ای دقیقه شدچند ناپدید و گرفت جدی منو حرف حسین اما کنم جدا پدرت از رو تو نبود

 ستید کنه کار چی باید دونست نمی و بود ریخته بهم افکارش... کرد می رانندگی سکوت تو ارمیا

 داپی رو پدربزرگت خوشحالی خیلی-: داد قرار مخاطب رو افسون و کشید اش شده بلند موهای تو

 رو شحرف ی کنایه...  سمتش برگشت خوشحالی با افسون نیستی؟ کار و کس بی دیگه و کردی

 دوباره تونستم ها سال از بعد امروز! خوشحالم که معلومه-: داد جواب مهربونی با و گرفت نادیده

 رو وت روز یه که کسی دیدن از کردم نمی فکر-:  زد داری صدا پوزخند ارمیا!  ببینم رو یونسم بابا

 نوم داشت اصرار یونس تصادفمون،بابا از بعد یادمه! نکرد رها منو اون-!! بشی خوشحال کرده رها

 اما... نیاد دیدنم به دیگه پدرم که بود این شرطش البته.  کنه عمل رو پاهام و خودش پیش ببره

 مرفتی و جاده دل به زدیم بابا با صدا، و سر بی روز یه نداشتیم رو هم از جدایی تحمل پدرم و من

 هک هم حاال نداره تقصیری اون پس کردیم می فرار ازش که بودیم ما ها سال این تمام تو! شمال

 ناراحتی سر از فقط و کنه دور بابا از منو که نبوده این قصدش واقع در! گفت چی شنیدی

 !شده سالمون یازده جدایی باعث که زده حرفی یه وعصبانیت

 ! براش بمیرم!  خوبی بزرگ بابا چه!  رمانتیک چه اوه اوه-
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 نگرانی به رو خودش جای افسون پیش ی لحظه چند خوشحال شد باعث ارمیا آمیز تمسخر لحن

 :بده

 کردم؟ پیدا رو ام خانواده نیستی خوشحال کنی؟ می برخورد اینجوری چرا بپرسم میشه-

 ...بود عصبانی حسابی خودش دست دوختاز چشم جاده به سکوت تو و نداد جوابی ارمیا

 گذشت ذهنش از

 از احمق من شیرآخه دهن رفتم خودم پای با!!  بشیم دور اونجا از خواستم کردم حماقتی عجب-

 سر اش مجتبی آقا به و اردبیل بره میگیره تصمیم دکتر آقای این امروز همین دونستم می باید کجا

 !کنم می تصادف باهاش اتفاقی خیلی من ماشین، همه این بین هم بعد!بزنه

 بگرده چاره راه دنبال و باشه آروم کرد سعی کشید، عمیقی نفس

 کی تا اما دیگه شهر یه بره و کنه فرار تونست می... کرد مرور ذهنش تو رو احتمای های راه همه

 هاش حل راه ی همه داد تکون رو سرش آستارا برگرده اینکه یا! نره مجتبی ی خونه تونست می! ؟

 رسیدند می نظر به مسخره

 اام... بیاره لب رو اجبار سر از لبخندی و کنه بلند سر شد عث با یونس آقا ماشین بوق صدای

  داد می تکون دست یونسش بابا و جون انیس برای خوشحالی با افسون

 برای رو دختر این توجه تمام... بشه تقسیم دیگران و اون بین افسون محبت نداشت دوست

 بود افتاده خطر به موقعیتش حاال اما خواست می خودش

 پیش بری بعد به این از میخواهی-: آورد زبون به رو کرد می اذیتش خیلی که سوالی ناخودآگاه

 ؟ کنی زندگی پدربزرگت

 یهچ ارمیا درد فهمید تازه... بست نقش افسون های لب رو رنگی کم لبخند ، حرف این شنیدن با

 پیش برم چی برای-: داد جواب درنگ بدون پس بود کرده فکر مساله این به خیلی قبل روزهای!

 !  منه قلبی ی خواسته این...باشم تو پیش خوام می قرارمون و قول طبق من اونا؟

 یغهص فقط و نکردیم عقد ما بفهمه پدربزرگم که میدونی البته-: داد ادامه زیرکی با و کرد مکثی

  که هستی تو این!  میشه شاکی حسابی خوندیم موقت
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 تو من اهجایگ... بدی واضح جواب سواالت این به بتونی باید! کنی مشخص رو جفتمون تکلیف باید

 چی میخواهی رو ات خانواده جواب ؟!میشه چی آخرش بمونم پیشت قراره اگه چیه؟ تو زندگی

 ! بدی

 مشخصی جواب تونست نمی... کرد درگیر رو ارمیا ذهن حسابی افسون، هم سر پشت های سوال

 تو دادداشت تکیه در به رو آرنجش و آورد پایین رو ماشین شیشه کالفگی بدهبا ها سوال به

 هم میاار کرد، پارک مجتبی ی خونه در دم یونس آقا زدوقتی می پا و دست سردرگمی و بالتکلیفی

  داشت نگه رو ماشین اون تبعیت به

  بودند منتظرمجتبی در، جلوی همگی بعد لحظه چند

 : شنیدند حیاط داخل از رو صداش

  میام دارم-

  داد سر بلندی ی خنده یونس آقا

 ترف یادش که داره عجله دیدنت برای انقدر حاال... کردیم پیدا تورو گفتم بهش زدم زنگ راه تو-

 ایبر دلم نگه مجتبی و بشیم جمع هم دوره بار یه نشد ها سال این ی همه تو! کنه باز آیفون با

 ! شده تنگ کوچولو افسون

 هنشناخت و ندیده االن، همین از...  شد کشیده هم تو ناخودآگاه ارمیا های اخم حرف، این شنیدن با

 داشت بدی حس مجتبی به نسبت

  شد باز سرعت به خونه در

 گرفت قاب رو مجتبی ی مردونه قامت در چهارچوب

 رتصو و مشکی ابروی و چشم خودش مثل که افتاد الغری نسبتا و بلند قد مرد به افسون نگاه

  داشت سفیدی

 به خرهباال... پاش زیر ویلچر به دیگه بار یه کرد می نگاه افسون صورت به بار یه تعجب با مجتبی

 :اومد حرف

 !نمیشه باورم کوچولویی؟ افسون تو من خدای-
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 :داد ادامه غمگینی و آروم لحن با

 ! ببینمت سرپا داشتم توقع اما-

 :داد جواب رویی خوش با و زد مهربونی لبخند افسون

 ! بینمتون می خوشحالم! عمو پسر سالم-

  کرد بلند رو دستش اعتراض با یونس آقا اما بگه چیزی خواست دوباره مجتبی

  داشتیم نگه در دم رو دامادمون زشته! داخل بیاییم بذار! زیاده وقت زدن حرف واسه حاال-

 "!!!دامادمون؟-

 !!!باشه کرده ازدواج افسون شد نمی باورش... زد سردرگمی لبخند...افتاد ارمیا به نگاهش تازه

 !بارید می صورتش از خشونت و غرور که مردی این با اونم

 ارک جای یه کرد احساس کاری اول همین.. ننشست مجتبی دل به ارمیا، دوستانه غیر و تیز نگاه

 ! لنگه می

 رو ی ساده و معصوم دختر انتخاب دونست می اما بود دور افسون از زیادی های سال درسته

 اهالی اما بود شب نصف یک ساعت! باشه مغرور و پوش شیک زیادی مرد این تونه نمی ویلچر

  برد نمی خوابشون زیاد، هیجان خاطر به خونه

  بود کرده ترک رو جمع سردرد ی بهونه به پیش ساعت یک که ارمیا از غیر به البته

 ! بود ناراحت وجدانش... خورد غصه حسابی شده، فوت حسین فهمید یونس وقتی

 دهافتا یادش تازه انگار... کرد می هاش خوبی و حسین از یادی و کشید می آهی بار یه دقیقه چند

 ! ندونسته رو قدرش و داشته خوبی و مهربون ی برادرزاده چه بود

  ؟ کردید ازدواج کی ارمیا آقا و شما جان افسون-

 وابشج تا شد، کشیده افسون سمت ها نگاه همه... پرسید رو سوال این کنجکاوی با که بود انیس

 بشنوند رو

  داد جواب و زد ای دستپاچه لبخند
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  پیش وقت چند همین-

 :اومد حرف به یونس آقا بار این

  دیگه؟ پدرت فوت قبل-

 موندن دور انیس و مجتبی تیزبین های چشم از کارش این.. پیچید هم تو رو هاش دست استرس با

 !  پدر فوت بعد نه-

 نگفتند چیزی اما کردند تعجب حرف این شنیدن از همگی

 شونیپی رو ای بوسه و شد بلند جاش از یونس آقا باالخره... زد نمی حرفی کسی....بود سنگین جو

 : کاشت افسون

  فردا واسه بمونه ها حرف بقیه کن استراحت برو دیروقته دخترم-

  رفت و بوسید رو افسون صورت...  شد بلند شوهرش تبعیت به هم خانم انیس

 که بود این مجتبی نقلی ی خونه خوبی... کرد هدایت حیاط سمت رو ویلچر... نمیومد خوابش

 ... نداشت پله حیاطش

 ... آلو زرد درخت زیر حیاط وسط برد رو ویلچر

 ارب این نمیتونه این از بیشتر دیگه کرد می احساس... کنه فکر و باشه تنها کمی خواست می

 قدر چه و آورده سرش به چی ارمیا فهمیدند می اش خانواده اعضای اگه! ... کنه تحمل رو سنگین

 !رسیدند می رو مرد اون حساب حتما کرده اذیتش

 وقتی اما!  بده پس رو کارهاش تقاص و بشه ادب کمی ارمیا نیست بد: گفت خودش با لحظه یه

  مرد اون افتاد یادش

  شد پشیمون زود نیست خودش دست رفتارش و مریضه

 لد روان، و روح سالمت تو اون چون!  کنند ادبش بقیه و یونس بابا گفتم می حتما بود طاها اگه"

 می استفاده اعصاب آرامش برای قرص کلی روز هر که ارمیایی اما زد تهمت بهم و شکست منو

 دیده خودش های چشم با رو نامزدش خیانت که کسی ندارند، دوسش اش خانواده که کسی کنه،
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 کشهب عذاب این از بیشتر مرد اون بشم راضی میتونم چطور من... داره فرق خیلی طاها با وضعیتش

 ! 

 .. دوخت چشم ستاره از پر آسمون ،به زردآلو درخت های شاخه بین از و کرد بلند رو سرش

 ... دید می درخشان های ستاره الی به ال رو خدا لبخند انگار.

 :کرد زمزمه وجودش عمق از و بست رو هاش چشم

 !نه یا کنم کمک مرد اون به هستی راضی که بده نشون بهم!  برم راهه بی نذار خودت-

 افسون سمت آروم های قدم با و کرد اش خاکستری ورزشی شلوار جیب تو رو دستاش مجتبی

 رفت

 رو اش داشتنی دوست دخترعموی تونست می بازم دوری، سالها از بعد باالخره بود خوشحال

 ...ببینه

 نشست لبش رو ناخودآگاهی لبخند و افتاد داشتند هم با که خاطراتی یاد

 شدم؟ بزرگ منم نظرت به! شدی خانم! افسون شدی بزرگ خیلی-

  انداخت سمتش نگاهی نیم لبخند با... شد مجتبی حضور متوجه تازه افسون

 کشید می خجالت ازش کمی... هاش انگشت با بازی به کرد شروع و نداد جوابی اما

 :کرد بغل رو زانوهاش و نشست حیاط وسط های کاشی روی مجتبی

 مدید وقتی...باشی کرده عمل رو پاهات نبودی، پیشمون که ها سال این تمام تو کردم می فکر-

 رهگذرهای بین رفتم، می شهری هر همیشه من آخه!  کردم تعجب خیلی ویلچری روی هنوز

 !  گشتم می تو دنبال... و دانشگاه و خیابون

 : درخت برگ به شد خیره و زد تلخی لبخند

 اما کنه جور رو عملم پول تا زد می دری هر به حسین بابا!  گذروندیم رو سختی های سال بابا منو-

 ؟!آوردی در اردبیل از سر شد چطور! بگو خودت از شما بگذریم... نتوست

 : اش سینه ی قفسه سمت برد رو دستش و کشید آهی مجتبی
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 بود ام الهس سیزده فقط!  داشتم سختی زندگی تو مثل منم! کشیدی سختی خودت فقط نکن فکر-

 هم تو درسته!  کشیدم چی کنی درک نمیتونی...رو پدرم قانون هم بعد!  کشت رو مادرم پدرم، که

 لحظه هر که هم حاال!بوده تر دردناک خیلی من مال اما دادی دست از رو مادرت پدرو من مثل

 شنیدن اب شد مصادف من برای اما موفقیته اوج همه برای سالگی بیست! بیافته کار از قلبم ممکنه

 پناه همون خاطر به بکشه نفس تهران ی آلوده هوای تو نمیتونست قلب این دیگه!  ام بیماری خبر

 ! اینجا آوردم

 !مریضه مرد این شد نمی باورش... انداخت مجتبی غمگین های چشم نگاه تعجب با

  بشی خوب زود که انشاهلل!  متاسفم-

 :رسید می مشام به امیدی نا بوی هاش حرف از...بست نقش مجتبی های لب رو پوزخند

 موع مادرم، پدرم، پیش برم میخوام بستم سفر بار وقته خیلی من! عمو دختر نکن محال دعای-

 یخوامم تو از اما بود تلخ انقدر ما ی خانواده سرنوشت چرا نمیدونم... افشین و افسانه خاله حسین،

 !  کنی زندگی ما همه جای به

 دست رواز اش خانواده اعضای از کدوم هیچ دیگه نداشت دوست زد، حلقه هاش چشم تو شبنم

 !بده

 :گفت مهربونی با سمتش، برگرده اینکه بدون مجتبی

 شوهرت با چطور کنیم عوض رو بحث بیا اصال!... بود این منم سرنوشت کوچولو نکن گریه-

 کنید؟ ازدواج هم با خواهید می داشت خبر عمو آشناشدی؟

 گهب رو راستش گرفت تصمیم...بود ارمیا از گفتن ماجرا سخت قسمت... کرد گم رو پاش و دست

  بعضی حذف با اما

 ها قسمت

 ونهخ مزاحم خواست نمی دلم...بودم شده کس بی و تنها خیلی فوتش از بعد! نداشت خبر بابا نه-

  کردم قبول منم داد پیشنهاد بهم ارمیا ، باشم دوستم ی

  کرد می سنگینی روش مجتبی عمیق نگاه
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 ولدارپ و مغرور مرد این کنم قبول نمیتونم من افسون ببین!...عشق نه بود تنهایی روی از پس-

 ای مساله اگه و بدون خودت برادر منو کنم می خواهش... کنه کمک بهت بخواد خدا رضای محض

 !  کنم کمکت فقط و نگم کسی به دم می قول! بگو بهم هست

 ! نگفتن و گفتن بین شد دودل کمی... نشست دلش به مجتبی صادقانه های حرف

  شد مانع ارمیا عصبانی صدای بزنه حرفی خواست که همین

 ... وقت اون بعد کردی ول اتاق تو تنها و تک منو!! ؟ خانم افسون گذره می خوش-

 ... زنی می الس عموت پسر با نشستی بگه خواست می... خورد رو حرفش ادامه

 ... حسادت از بود پر وجودش

. نجاای اومد سراسیمه و دید مجتبی به رو افسون لبخند اتاق ی پنجره پشت از پیش لحظه چند

 !  بشه تکرار شراره قصه دوباره ترسید می...  نکرد عوض هم شلوارکش حتی..

 تعصبانی با رو ویلچر مجتبی، متعجب های چشم جلوی... بده زدن حرف اجازه بهشون اینکه بدون

  اتاق سمت برد

 بودند ریخته بهم رو اون خاطراتش، و شراره دوباره

 !  ذارم نمی ات زنده امشب...  لعنتی کشمت می-

 کنه آرومش کرد سعی نگرانی با افسون

 ... جان ارمیا-

 !  شو خفه فقط-

 روی کرد پرت و برداشت ویلچر از رو افسون... کرد قفل سرشون پشت رو در شدند که اتاق وارد

  تخت

 : زد خیمه روش

 ؟؟! هآر بشی؟ راحت من دست از کشیدی می نقشه کردی؟ می غلطی چه پسره اون با داشتی بگو-
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 به صداشون که ترسید می این از... ارمیا از نه!  ترسید می... شد مچاله تخت ی گوشه افسون

 ! برسه بقیه گوش

 :گفت درموندگی با

 خوابی، تو کردم فکر برد نمی خوابم منم!  گفت می اش مریضی از داشت اون خدا به جان ارمیا-

 که من! ریزی می بهم آخه چرا! دادم گوش هاش حرف به نشستم بشم مزاحمت اتاق تو نخواستم

 خوبه؟ زنم نمی حرف مجتبی با بخوایی تو اگه اصال... میمونم پیشت گفتم بهت

 زا پر لحنش...کشید آغوشش تو رو اون قدرتش تمام با بعد.. کرد نگاهش فقط لحظه چند ارمیا

  بود بغض

 بشین من پیش... بخند من برای... بگو من برای فقط... نزن حرف کس هیچ با نزن حرف آره-

 یاب اصال!  کنند جدا من از رو تو میخواند اونا... نرو کس هیچ پیش... بخون دعا و نماز من پیش...

  نداشت فراری راه هیچ و بود شده اسیر ارمیا قوی های دست زیر باشه؟افسون بریم اینجا از فردا

 خود بی خود از رو اون کاشت، می هاش لب و صورت روی سخاوت با ارمیا که داغی های بوسه

 .بود کرده

 ... کنه می سیر ها آسمون رو کرد می احساس

  بودند شده گرفته بازی به هاش دخترونه...  داشت کم کشیدن برای نفس

 کنه حک وجودش عمق تو رو شیرین های لحظه این تک تک تا بست رو هاش چشم

 ... نداشت تمومی مرد این عطش انگار

 و بنوشه افسون وجود شهد از صبح تا خواست می...داد می ادامه کارش به حرارت و شور با ارمیا

  بشه مست

 وجودش بند بند به آرامش موج موج کرد می لمس رو افسون نرم صورت هاش، لب که باری هر با

  شد می تزریق

 گرفتند آروم هم آغوش تو حرکت بی و آوردند کم نفس دو هر باالخره

 ... آغوشی هم این از بردند می لذت و شنیدند می رو همدیگه قلب تپش صدای
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 :شکوند رو سکوت کشدارش و گرفته صدای با که بود ارمیا

! ! نیست خواستنی تو مثل من برای کس ؟هیچ!بره می عرش تا منو که هست چی تو وجود تو-

 مخوا می ویال گردیم برمی زودتر نیست، جاش اینجا اما بشم سیراب وجودت از کامل دارم دوست

 بدم بهشون ابدی پیوند و کنم تموم رو هامون جسم دوری این

 برای بود زود! ... شدن یکی برای بود زود هنوز...  افتاد لرزه به دلهره و ترس از افسون تن

 اش دخترونه دنیای پیشکش

 : کرد نوازش رو افسون کمر ارمیا

 یبدون که هستی بزرگ انقدر ؟!ترسی می ازم چرا پس بذاری تنهام خواهی نمی نگفتی تو مگه-

 پیش برمت می!  پاهات عمل برای میریم زود خیلی ضمن در! داره عواقبی چه بودن مرد یه پیش

 نمی! منی مال فقط تو-: داد ادامه خشونت با و کرد مکثی!  بشی سرپا بتونی تا!  دکترها بهترین

 !  میریم اینجا از فردا همین اصال! کنه نگاه چپ بهت کسی ذارم

 آزاردهنده براش ارمیا با بودن... کرد فکر نامعلومش ی آینده به سکوت تو و نداد جوابی افسون

  بده ادامه شون رابطه به صورت، همین به خواست نمی اما نبود

 وس از پر و خشن زیادی ارمیا رفتارهای...کنه مشورت روانشناس یه با که بود این حل راه بهترین

  حس...بودند ظن

 ترسوند می رو افسون بود، حرکاتش و ها حرف تو که مالکیتی

  بگیره کمک مجتبی از خوب روانشناس یه کردن پیدا برای گرفت تصمیم

 دونه بمونند اینجا روزی چند کرد می قانعش و زد می حرف ارمیا با ها،باید این ی همه از قبل اما

 از... بود آب خیس اش صورتی خواب لباس...کردند می خودنمایی صورتش و سر رو عرق های

 !کرد می تکرار رو نه ی کلمه هم سر پشت و لرزید می ترس و سرما

 ...شدند خیس اش سینه و دست کرد احساس... پرید خواب از مبهمی صداهای شنیدن با ارمیا

 .بود افسون لرزون بدن دید که ای صحنه اولین... کرد باز رو هاش چشم تعجب با

 :زد صدا آروم و کرد باز رو اش دست حلفه
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 ! بینی می بد خواب داری شو بیدار!...افسون- 

 میسوزی االن بگیر دستمو باش زود!  نه:  کرد می ناله و لرزید می داشت هنوزم اون اما

 :داد تکونش محکم و شد بلند کالفه است، فایده بی تالشش دید وقتی

 ! بینی می بد خواب داری فقط نیست هیچی! دختر پاشو-

 از بدنش... شدند می پایین و باال سرعت به اش سینه قفسه... کرد باز رو هاش چشم آروم افسون

 !بود یخ تکه یه مثل سرما شدت

 دچن های صحنه تمام شود نمی باورش... گرفتند شدت هاش اشک افتاد، ارمیا به چشمش وقتی

 ! نداشتند حقیقت و بودند ترسناک کابوس یه فقط قبل، لحظه

 مرد این کنه باور خواست می... کرد لمس رو ارمیا لخت ی سینه و برد باال رو دستش ناخودآگاه

 !نسوخته آتش تو و سالمه واقعا

  شد مانع ارمیا آغوش که بگه چیزی خواست و کرد بغض

 کرد معجزه ثانیه چند عرض در مرد اون نوازشگر های ودست گرم آغوش

 نبود سرما و لرز و ترس از خبری دیگه

  کردند آب رو بدنش یخ کم کم دادند می بازی رو گوشش ی پرده که گرمی های نفس

  داشتنی دوست کوچولوی بگیر آروم!  عزیزم نکن گریه! شد تموم بود بد خواب یه فقط!  هیس-

  وجودش به زد می آتش که بود ارمیا کالم گرمای بار این

 گرفتند جون چشمش جلوی ها کابوس دوباره

 عیس زمین سطح از باالتر کمی افسون و آتش از بود پر ارمیا بر و دور... دریا کنار...طاها ویالی تو

 کنه کمک بهش کرد می

 !دیده رو خواب این هم قبال کرد می احساس...بودند آشنا براش ها صحنه این

 ارمیا اومدن از قبل که افتاد خوابی یاد تازه... شد سنگین اش سینه... افتادند شماره به هاش نفس

  بود دیده
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 اببشق تو و گرفت می عسل و خامه لقمه اشتیاق با خیره، چشم جفت سه جلوی بعد، ساعت چند

  ذاشت می ارمیا

  نداشت اش تصمیم تو راهی تردید و شک دیگه...  شد نمی پاک هاش لب روی از لحظه یک خنده

 بدون رو کرد،محبتش می سعی قبل از تر مصمم اون و بود داده نشون بهش رو درست راه خدا

  بکنه دستش کنار اخموی مرد ارزونی منتی هیچ

 نداشته دوست رو افسون اهدایی های لقمه اینکه خوردنه می تخم و اخم با رو ها لقمه ارمیا

 ... شماردند می رو هاش لقمه که بود چشمی جفت سه خاطر به هاش اخم!  نه...باشه

 بشه بیشتر ابروهاش ی گره شد، باعث خانم انیس حرف

 تا هگرفت مرخصی امروز. شد خوشحال خیلی اینجایی تو فهمید وقتی ایمان پسرم ؛ جان افسون-

 . راهه تو االن... ببینه رو تو بیاد

 انداخت ارمیا سمت نگاهی نیم استرس با و زد زورکی لبخند افسون

 ! بمونه نتیجه بی قبلش ساعت یک تالش ترسید می

 نجاای روزی چند تا بود کرده راضی رو مرد این نمایی مظلوم و آیه و قسم کلی با پیش ساعت یک

! آستارا برگرده بخواد و بزنه حرفش زیر ارمیا ایمان، حضور خاطر به ترسید می حاال.... بموندند

 شپزخونهآ تو خانم انیس کردند می تماشا تلوزیون ظاهر به و بودند نشسته سالن تو ارمیا و افسون

 کنند آبروداری ارمیا جلوی تا کنه درست غذا مدل چند داشت تصیم. بود نهار تدارک مشغول

 تا بذاره کم خواست نمی همین خاطر به...مغروره و بدخلق کمی همسرش داماد کرد می احساس

 ارمیا از کمی دست هم خودشون مالی وضع اینکه با نزنه کوفت سر افسون به مرد اون بعدا

 بود کرده اشون پاچه دست کمی ارمیا، ی مغرورانه رفتارهای ولی نداشت

  بخره رو خانم انیس کسری و کم تا زد بیرون خونه از بلند خداحافظی یه با مجتبی

 سالن سمت رفت مرتب و کشیده اتو یونس آقا

 ایمان؟ دنبال بریم میایی من همراه ارمیا آقا-

 ور گلدارش چادر...شد خارج آشپزخونه از دست به زمینی سیب حرف این شنیدن با خانم انیس

 :داد جواب ارمیا قبل و کرد مرتب سر روی
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 نیومده خودش ماشین با ایمان مگه-

 ماشینش راه پلیس های نزدیک گفت زد زنگ پیش دقیقه چند اما بود اومده خودش ماشین با-

 هنر سر اش حوصله خونه تو ببرم رو ارمیا آقا دنبالش، میرم دارم که حاال گفتم منم!شده خراب

 همه ترسید می! بذاره تنها رو اون خواست نمی دلش... انداخت افسون سمت ناراضی نگاه ارمیا

 !کنند جدا ازش رو افسون بخواند و باشه نقشه اش

 ؟!نه یا باهاش میری شماست با یونس بابا جان ارمیا-

 گل سمت برد و برداشت افسون صورت از رو اش خیره نگاه و اومد خودش به حرف این شنیدن با

  قالی رو های

 و تیز و نداشت درواسی رو کس هیچ با که همیشگی مغرور ارمیای همون بشه خواست می دلش

  زد می رو دلش حرف برنده

 بگیره ازش رو افسون و شه ناراحت یونس آقا ترسید می... داشت فرق وضعیت بار این اما

  بره راه عصا به دست کمی همیشه، برخالف کرد سعی

  رفت اتاق سمت حرف بدون و شد بلند

 :گفت سریع دید رو اش پدربزرگ درگم سر نگاه وقتی افسون

 !نمیده توضیح کارهاش واسه کال! حرفه کم کمی ارمیا ببخشید! بپوشه لباس رفت-

 !عجیبیه مرد-: کرد زمزمه آروم و زد رنگی کم لبخند یونس آقا

 بود طوالنی سکوت یه فقط افسون جواب

 و اومد،کت بیرون اتاق از ارمیا باالخره دقیقه ده از بعد Brioni بود تنش که زیبایی سفید بلوز و

 :بده قرار مخاطب رو افسون آروم صدای با یونس آقا تا شد باعث مارک مشکی شلوار

 دیدم، شوهرت تن لباس هرچی کم مدت این تو اما!  خوشتیپم حسابی خودم کردم می فکر من-

 تو های لباس چرا موندم من! بودند قیمت گرون و معروف مارک ای خونه تو چه بیرون لباس چه

 !است ساده انقدر
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 هم با ها آدم بزرگ بابا-: داد جواب کرد می آنالیز رو ارمیا نگاهش با داشت که طور همین افسون

 تفاهم هم با هیچی تو شما کال-!  نیستم باال قیمت و مارک اهل خیلی من... دارند فرق

 دم و افسون سمت شد شدخم مانع ارمیا حضور اما بده رو یونس آقا جواب خواست نداریدافسون

  برگردم من تا خوری نمی تکون جات از-: کرد زمزمه آروم گوشش

 ؟! چی داشتم دستشویی اگه فقط!  قربان چشم-: داد جواب شیطنت با افسون

 ... کنه پاک رو لبش رو ی خنده نتونست هم ارمیا ترسناک نگاه

 و یارهب مرد این های لب رو لبخند بتونه شاید تا بخنده دلیل بی و باشه شیطون خواست می دلش

 تا تخواس خانم انیس از افسون ارمیا، و یونس آقا رفتن از بعد! بلده خندیدن هم ارمیا ببند بقیه

  ببره آشپزخونه به خودش همراه اونم

 ارقر خودش جای سر چیز همه و زد می برق تمیزی از اما بود کوچک اینکه با مجتبی ی آشپزخونه

 ور اون مجتبی ذوق و سلیقه همه این...  بیاد افسون لب رو لبخند شد باعث موضوع این... داشت

 .انداخت می حسینش بابا یاد

 مدل که رو بلندش آبی روسری... گذاشت چوبی صندلی روی و کرد باز رو چادرش خانم انیس

 و تگذاش شویی ظرف سینک تو رو زمینی سیب...  کرد مرتب سرش تو کمی بود بسته لبنانی

 افسون سمت برگشت

 سبزی قورمه فسنجون، خورشت تا دو با کنم درست مرغ و پلو نهار واسه خوام می عزیزم-

 و دسر و دوغ آش و سوپ اضافه به.بذارم کنارش هم ماهی و کردنی سرخ زمینی سیب و کتلت...

 ؟ کافیه نظرت به ساالد

.. . انداخت خانم انیس جدی صورت نگاه بزنه پلک اینکه بدون لحظه چند مبهوت، و مات افسون

 :  پرسید تعجب با و اومد حرف به باالخره

  دارید؟ هم ای دیگه مهمون ارمیا، و من از غیر به-

  ؟ مگه چطور!  عزیزم نه-

 :داد جواب و کرد جا به جا رو ویلچرش کمی

 !؟ کنید می درست کی برای رو غذا همه این پس-
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 جلوش غذا نوع یه اگه ترسم می... ارمیا آقا از زشته! دیگه کنم می درست شما برای عزیزم خب-

 تموم سنگ خوام می بار این اما نداریم غذا نوع چند به عادت خودمون ما... بشه ناراحت بذارم

 ! بذارم

 ارک این خواست ازش مهربون و مودبانه خیلی...  زد خانم انیس استرس از پر صدای به لبخندی

 نکنه رو

 همه ینا واقعا!  کنید می فکر شما که نیست آدمی اون ارمیا اما!  هستید ما فکر به انقدر که ممنون-

 شا بقیه و بخوریم رو نوعش دو یکی از بیشتر تونیم نمی ما از کدوم هیچ مطمئنا! اسرافه غذا

 افیک ساالد و آش و زمینی سیب همراه مرغ و پلو فقط نظرم به اما ممنونم لطفتون از! میشه حروم

 !باشه

 یب بهش داریم اینکه یا نیستیم نواز مهمون ما کنه فکر همسرت ترسم می جون افسون اما-

  کنیم می احترامی

 های چشم... گرفت دست تو رو نرمش های دست و انیس پاهای جلوی درست برد رو ویلچرش

 : دوخت خانم انیس خاکستری و درشت های چشم تو رو اش مشکی

 اشه لباس درسته... مغروره درسته! کنید می فکر شما که نیست آدمی اون ارمیا گفتم که من-

 جلوش بدی غذای خواهیم نمی که هم ما ضمن در!  نیست پرست شکم اما قیمته گرون خیلی

  باشید آروم نکنیدو اذیت رو خودتون انقدر میخوام ازتون پس بذاریم

 تکاش صورتش رو ای بوسه مهربونی با... افسون صورت سمت شد خم و زد لبخندی خانم انیس

 گلم باشه!...باره می آرامش کلی ات کلمه هر از کال زنی می حرف وقتی! ای فرشته یه تو دختر-

 !  کنم می قبول رو حرفت

  بود دل ته از و مهربون لبخند یه افسون جواب

 ...  رسید گوششون به که مجتبی اهلل یا

  جان مجتبی داخل بیا-

  رفت و گذاشت میز روی رو وسایل هم بعد... داد آرومی سالم و داخل اومد پریده رنگ با مجتبی

 :پرسید نگرانی و آروم صدای با افسون شد، خارج آشپزخونه از کامل مجتبی که همین
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  ؟ بود خوب عمو پسر حال نظرتون به میگم-

 :داد تکون سری غصه با خانم انیس

  کرده اذیتش قلبش دوباره حتما! عزیزم بگم چی-

 :گرفت غم رنگ بار این صداش

 نیست؟ اش بیماری واسه درمانی هیچ یعنی! سواله جای برام اما مریضه گفت برام دیشب-

 گتپدربزر بار چند حاال تا دونی می!  ره نمی بار زیر مجتبی که قلبه پیوند حلش راه دخترم چرا-

 داره رسما! داره پا یه مرغم! نه که نه میگه دنده یه پسر اما بده عمل اجازه اون تا کرده اصرار

 بشند حریفش نتونستند حاال تا ایمان و یونس! کنه می خودکشی

 که هباش امید نا انقدر مجتبی شد نمی باورش...داد فشار و سرش سمت برد رو دستش ناراحتی با

 پیش مناسبی فرصت و نیست ارمیا که حاال گرفت تصمیم... بشه خودش مرگ باعث دستی دستی

 چرویل بده دست از رو عزیزی دیگه بار یک خواست نمی دلش! کنه صحبت مجتبی با و بره. اومده

  بود نشسته روش مجتبی که ای نفره یک چرمی مبل کنار برد رو

 بزنم؟ حرف باهاتون تونم می عمو پسر-

 هب تر منظم هاش نفس و بود شده بهتر حالش کمی... چرخوند افسون سمت رو صورتش مجتبی

 بله- :داشت حسین آقا ناب لبخندهای به زیادی شباهت که زد مهربونی لبخند...رسیدند می گوش

  شماست با گوشم بفرمایید خانم

 مکث کمی... شد اش مشکی شال های ریشه با بازی مشغول و انداخت پایین رو سرش افسون

 ... بود الزم هم سر پشت کلمات کردن ردیف برای

 رمنتظ نگاه تو رو اش جدی نگاه و کرد بلند رو سرش بکنه، زدن حرف به شروع خواست که همین

 دوخت مجتبی

 دفیه چه واقعا چرا؟ بپرسم خواستم می! کنی عمل رو قلبت نمیشی راضی گفت می خانم انیس-

 بکشی؟ رو خودت دستی دستی خواهی می چرا داری؟ کار این از

 شد بلند و داد تکون سری کالفه مجتبی
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 بگو بهشون برو اینو اما میدند قرار واسطه رو تو من کردن راضی واسه اونا زدم می حدس باید-

 وعموض این اما قائلم زیادی ارزش حرفات و تو واسه! کنم نمی عمل من بازم بیاد زمین به آسمون

 بی بهت خواد نمی دلم اصال چون نکنی من ماجرای درگیر رو خودت میخوام ازت و شخصیه کامال

 بشه احترامی

  کرد حرکت اتاقش سمت آروم های قدم با و گفت رو اینا

 یصدای با و بست رو هاش چشم افسون بره، دست از فرصت این و بشه اتاقش وارد اینکه از قبل

 : داد قرار مخاطب رو اون بود، معمول حد از باالتر که

 رو تونم می و شدم برادر صاحب دوباره ها سال بعد کردم می فکر!  بودم خیال خوش من قدر چه-

 یم وقتی کنم باور تونم نمی!  بود خام خیال همش بینم می حاال اما!  کنم باز حساب هاش کمک

 نمتو نمی... گشتی می دنبالم شهر های خیابون و کوچه تو و بودی یادم به ها سال این تمام گی

 گاهجای تونم می چطور!...بپذیرم برادر عنوان به رو تو گی می وقتی ببینم کالمت تو رو صداقت

 رو شخواهر و کنه خودکشی نبود حاضر وقت هیچ من افشین مطمئنم وقتی بدم تو به رو افشینم

 و کرد می حمایت ازم مردونه و مرد و موند می بود تو شرایط تو اون اگه... کنه رها کس بی و تنها

 ... شد می پشتیبانم

 ! عمو پسر کنم نمی دخالت کارهات تو باشه

 :داد ادامه بغض با و زد پس رو اشکش

 من افشین با رو خودت نداری حق!  بدونی من برادر رو خودت نداری حق دیگه وقت هیچ اما- 

 !کنی مقایسه

 و ودب زده خشکش سالن وسط که ای مجتبی به توجه بدون... نمیومد باال نفسش بغض، شدت از

  بست سرش پشت محکم رو در و رفت اتاق سمت کرد، می نگاهش واج و هاج

 ... شد باز شدت به اتاقش در که نکشید ثانیه چند به

  یستن مجتبی از غیر به کسی دونست می چون...ببینه رو نامنظم های نفس صاحب تا برنگشت

 افسون؟-

 ! کرد سکوت و نداد جوابی اما اومد درد به بود نهفته مجتبی صدای که بغضی همه این از دلش
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 نمیدونی؟ باشم برادرت اینکه الیق منو دیگه واقعا-

 اما...بیایی خودت به تو خواستم می و بود الکی هام حرف ی همه بگه و برگرده خواست می دلش

 داد ترجیح رو سکوت بازهم

 و ودب نشسته زانو دو که دید رو مجتبی و برگشت سریع...افتاد زمین رو سنگینی جسم کرد حس

 .شد فشرده قلبش صحنه این دیدن از... ریخت می اشک آروم

 وت هم افشین شاید!  کن گوش منم دل های حرف به قبلش اما باش قهر باهام... نزن حرف باشه-

 رو یونس بابا وقتی کشم می چی دونی نمی تو! داد می ترجیح زندگی به رو مرگ بود، من وضعیت

 خالی جای میتونه کرد فکر که کسی همون!  بشم پدر بی من شد راضی که کسی همون!  بینم می

 که هاش محبت ی همه به کنم کجی دهن مرگم خوادبا می دلم!  کنه پر برام رو خاله و عمو و پدر

 من فهمیب تونی نمی تو!  هستی ای کینه تو قدر چه مجتبی نگو! کنه نرم رو دلم نتونست وقت هیچ

 تاعصبانی اوج تو اون اما درسته اینم داد انجام عمد قتل...درسته بود گناهکار پدرم! کشم می چی

 میدفه می و بود پدرم جای یونس بابا شاید...  شد پشیمون بالفاصله و شد مرتکب خطایی یه

  دوستشه، ی معشوقه زنش

 یپدربزرگ از دلگیرم اما کنم دفاع پدرم بد کار از خوام نمی من... شد می مرتکب رو اشتباه همین

 رو نم کسی بی و تنهایی ها سال این تو کس هیچ!  شد اش نوه یتیمی به راضی انتقام واسه که

 گوشه تو پدرم مثل تنها و کس بی نذاری مردم وقتی و باشی خواهرم دارم دوست! نکرد درک

 که ادریبر دست از نباشی دلگیر!  بیاری هدیه برام گلی و دیدنم بیایی گاهی! بپوسم قبرستون

  باشه گاه تکیه میتونه چطوری بگیره یاد تا نداشت گاهی تکیه هیچوقت

 به روعش بلند صدای با و بکنه مقاومت هاش اشک سیل مقابل در نتونست این از بیشتر افسون

  کرد گریه

 خاله برای رفت، دنیا از گناه بی بودن گناهکار عین در که عمویی برای هاش، تنهایی و مجتبی برای

 ونسیی بابا برای کنه، قبول رو خیانتش تونست نمی حاال و بود فرشته یه ذهنش تو عمر یه که ای

 و خواب تو... ریخت اشک دل ته از بود، داده قرار تاثیر تحت رو همشون زندگی احساساتش با که

 باز رو اش کرده باد های چشم سختی کنهبه می نوازش رو صورتش کسی کرد احساس بیداری

-ببینه رو اطراف خوب تونست نمی و کردند می درد هاش چشم زیاد، ی گریه خاطر کردبه

 شکنار بیرون لباس با کنهارمیا باز کامل رو هاش چشم کرد سعی و شناخت رو ارمیا سالمصدای
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 دایص شنیدن از هم برگشتی؟خودش کی سالم-کرد می نوازش رو صورتش داشت و بود نشسته

 ای دوستانه چندان نه صدای با و کشید هم تو رو هاش اخم کردارمیا تعجب اش گرفته و دورگه

 اب میدونی! نخور تکون جات از نگفتم مگه ندادی؟ گوشش حرفم به چرا...  اومدم االن-: داد جواب

 تو االن که هم روزی و حال این با!گذاشتی تنهام کردم فکر شدم؟ حالی چه ات خالی جای دیدن

 ؟ کرده اذیتت کسی! شده چی بگو! افتاده بدی اتفاق مطمئنم داری

 هم ور حقیقت ی همه اگه اما!  میشه بیشتر اش سوءظن نگم بهش رو راستش کرد، فکر خودش با

 کنه می خاک و گرد حسابی حتما بگم

  گذاشت ارمیا های دست روی مهربونی با و برد باال رو دستش

 !گرفت ام گریه و افتادم ام خانواده یاد نبودنی شما! نکرده اذیتم کسی عزیزم-

 نکرده باور که بود معلوم کرد، می نگاهش شده ریز های چشم با ارمیا

 ااون دلتنگ بشی من تنگ دل اینکه جای به حاال ؟ افتادی ات خانواده یاد یهو شد چی وقت اون-

 !میشی

 زد روش به رو حسود مرد به لبخندی

 وادهخان اما ؟!  بشم دلتنگت چرا ذاری نمی تنهام راحته خیالم و گردی می بر زود تو میدونم وقتی-

 !  کنم مرتب رو خودم کمی کنی کمکم میشه حاال. گردند نمی بر وقت هیچ دیکه ام

 بقیه؟ پیش سالن بریم خواییم نمی مگه-! که خواد نمی کردن مرتب! خوبی همینجوری-

 :داد جواب خشنی صدای با و رفت بهش ای غره چشم ارمیا

 بزنم خواست می دلم!  پرسید می تو از همش راه تو! مردک اون پیش بری میخواد دلت خیلی-

 !کنم خرد رو هاش دندون

 و دش می بیشتر هم ارمیا حساسیت گذشت می بیشتر هرچی...داد تکون تاسف از سری افسون

  نبود خوشحال موضوع این از اصال اون

 هدیدت رو تو موقعیت خطری هیچ پس هستم تو همسر من میدونند اونا بدبینی؟ انقدر چرا عزیزم-

  کنه نمی
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  بود صدادار پوزخند یه جوابش

 با مدت یه خودم بابای نمونه یه! داره شوهر های زن دنبال چشمشون که مردهایی ندیدم کم-

 !نمونشه یه فقط این البته! بود آرشام مامان

 زرگب متفاوتی دنیای چه تو ارمیا فهمید می داشت تازه... زد خشکش حرف این شنیدن با افسون

 !گیره می نشات کجا از اش بدبینی و شده

  کنه خارج بهت از رو افسون نتونست هم ارمیا موبایل صدای

 نه هست تو ی وظیفه زدن زنگ! دیگه نه-... - هست هم ارمیایی افتاد یادت آرشام آقا عجب چه-

 نافسو حال چه تو به-.... - نداشتی بینا چشم تو بودم اخالق خوش همیشه من! گمشو-.... -! من

 ارمیا مکث... -!  زدی زنگ چی برای بنال کنی می زیاد رو روت داری باز-...-! مفتشی مگه چطوره؟

 پریده رنگش کمی کرد احساس بشه، کشیده سمتش افسون نگاه شد باعث

 نفهمیدند حاال-... شدم شوکه کمی فقط! بشم ناراحت چی برای نه-... - افتاد؟ اتفاق این کی-

 های تدس نگاه استرس با بزنمافسون بهش سر یه نمرده تا کنم می سعی باشه-... - کیه؟ ضارب

 ارمیا ی چهره حالت از اما افتاده اتفاقی چه دونست نمی...انداخت ارمیا برآشفته صورت و لرزون

 و دش تموم صبرش باالخره! نگرانه و ناراحت هم خیلی پیش، لحظه چند حرف برخالف شد متوجه

 :پرسید

 شده؟ طوریش کسی گفت؟ می چی آرشام-

  نبود موفق زیاد اما بده جواب عادی و بخوره فرو رو بغضش کرد سعی ارمیا

 یتعریف اصال حالش گفت می آرشام!  کماست تو االنم! مونس ی سینه به زدند گلوله تا سه-

 نیست

 ؟ کیه مونس-:  نرسید نتیجه به اما گشت مونس اسم به شخصی دنبال ذهنش تو سریع

 مثال-برد پیراهنش های گل سمت و گرفت افسون مشکی های چشم از رو نگاهش ارمیا

 ! نکرد مادری واسم وقت هیچ اون!  نیست مهم هم بمیره-: داد ادامه و کرد مکثی!مادرمه

 آلو زرد درخت های برگ به دوخت چشم و رفت پنجره باشه،سمت منتظرجواب اینکه بدون
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 که رو احساسی نمیتونی اما باشه نکرده مادر برات شاید درسته!  مهمه واست!  میگی دروغ داری-

 کنی پنهان داری بدش حال به نسبت االن

 :کنه انکار کرد سعی جدیت با

 هم سوزن سر اندازه بدش حال!  ندارم زن اون به نسبت حسی هیچ من کنی می اشتباه داری-

 نیست مهم برام

 : کرد زمزمه قبل از تر مصمم افسون

 ناراحت وجه هیچ به و نداره اهمیتی برام بمیره مادرم اگه بگو و کن نگاه هام چشم تو باشه-

  نمیشم

 بهم کمی! نتونست اما کنه تکرار رو جمله اون خواست و افسون جدی نگاه سمت برد رو نگاهش

 !بود اما نباشه مهم براش نامهربون زن اون حال داشت انتظار... ریخت

 ریدا سعی چی برای-: افسون سمت گرفت رو اش اشاره انگشت و تخت سمت رفت عصبانیت با

 برسی؟ چی به خواهی می مهمه؟ برام زن اون کنی ثابت بهم

 بد چه باشه خوب چه زن اون کنم می یادآوری دارم فقط... کنم ثابت رو چیزی خواهم نمی-

 برات سال0 سعی چرا بگو بهم! کرده مراقبت وجودش تو ازت همماه تو نبود اون اگه! مادرته

 نگران تو اگه کنی؟ بازی رو بدها آدم نقش داری اگه حتی!  نمیومدی دنیا به33 بازم نکرده مادری

 ! کنه نمی سرزنشت کسی و نمیشه کم غرورت از هیچی باشی مادرت

 برای هاش نگرانی تمام مقابل در داشت انگار.. بود شده قبل از تر خشن و تر جدی نگاهش

 ! کرد می مقاومت مادرش

 مهم برام هم بمیره-: کرد می تکرار خودش با مدام و رفتن راه به کرد شروع لحظه، چند از بعد

 !  پرسته پول زن یه فقط اون وقتی باشه مهم باید چرا!  نیست

 رو و ردک باز رو اش سفیدمشکی کراوات عصبی حرکت یه ایستادبا دیوار کنار و شد خسته باالخره

 انداخت زمین

 مختلف احساسات همه این از شم می دیوونه دارم! بمیره؟ خوام نمی چرا ؟! نگرانشم چرا-
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 پناه بی و کوچک های بچه پسر بازش،مثل های دست دیدن با... افسون سمت برد نگاهش

 گرفت جا آغوشش تو بعد و کرد جا به جا تخت روی رو اون کمی اول...کرد پرواز سمتش

 رفت ارمیا ی سینه سمت افسون دست

 که وقتی باشی بد نکن سعی تپه؟ می مهربون قلب یه سینه این تو کنی باور خواهی نمی چرا-

 داره؟ وجود قلب یخ، جای به سینه این تو فهمیدم کی از دونی می!مهربونی و خوب انقدر

 شنونده فقط خواست می دلش... بزنه حرف نداشت دوست... داد تکون نه نشونه به سری ارمیا

  باشه

 ندب بند به رو آرامش و کرد می عمل قوی مسکن یه مثل...داشت الالیی حکم براش افسون صدای

 فرستاد می هدیه وجودش

 جای به میخوام ازت هم حاال!  بدی ام دلداری کردی سعی بیمارستان تو که ای لحظه همون- 

 ؟کنی می رو کار این!  باشی کنارش سخت لحظات این تو و مادرت پیش بری احساساتت، انکار

 ذهنش و رفک تمام اما بود نشسته بقیه کنار سالن تو افسون گذشت می ارمیا رفتن از ساعتی نیم

 ! داره ارمیا به نسبت حسی چه دونست نمی بود اخیر اتفاقات درگیر

 باشه متنفر پدرشه مرگ مسبب که مرد اون از باید کرد می فکر گاهی

 رفت می بین از تنفرش زود افتاد می دکتر حرف یاد وقتی اما

 هدیگ کس تونم می چطور بود کرده پنهان من از و داشت قلبی بیماری بود سال ده پدرم وقتی "

 "!  بدونم مرگش مسبب رو ای

 مردچطور این کنم می تعجب ":آورد خاطر به بود، گفته براش شیده بعدا که رو دکتر های حرف

  "... بوده معجزه یه این! بمونه زنده مدت همه این تا قلب این با تونسته

 ... بست رو هاش چشم و کشید آهی

 از شتربی من!  افتاد می براش اتفاق این زود یا دیر و بود مریض اون! مرد بابا نیست ارمیا تقصیر"

 "!  شقلب درمان برای نرفت باشه من پای عمل دنبال اینکه جای به چرا که دلگیرم حسین بابا خود
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 نمی گفت، نمی بهش رو پدرش بیماری موضوع آستارا بود اومده که روز اون شیده اگه شاید

  بده راه هاش تنهایی تو رو اون و کنه صاف ارمیا با کامل رو دلش تونست

 این تو که رو خاصی احساس...داد می ترجیح چیز همه به رو مرد اون پیش بودن دلش ته حاال اما

 !طاها پیش حتی بود نکرده تجربه ای دیگه مرد با وقت هیچ کرد، تجربه ارمیا پیش مدت

  کجاست حواست دخترم افسون-

  یونس بابا سمت برد رو نگاهش و اومد خودش به خورد بازوش به که آرومی ضربه با

 تنگ یاارم آقا واسه دلت زودی همون به نکنه!  نیستی باغ تو انگار کنیم می صدات دوساعته دختر-

  ؟! شده

  زد پدربزرگش خندون صورت به لبخندی

  کردم می فکر داشتم ببخشید- 

 : پرسید خاصی لحن با ایمان بار این

 دیگه؟ کردی می فکر ارمیا آقا به-

 ثلم کمی اما. . متین و زیر به سر... رسید می نظر به خوبی پسر... انداخت سمتش نگاهی نیم

 داد جواب و کشید هم تو رو هاش اخم ارمیا مثل ناخودآگاه...بود کنجکاو مادرش

 !کردم می فکر همسرم به داشتم دقیقا بله-

 بودند کلمه این هضم حال در همه ثانیه چند که کرد تاکید همسر ی واژه روی طوری

 بشند ناراحت شاید مادرشوهرت؟ دیدن نرفتی تو چرا عزیزم-

 اییبی من با باید هم تو گفت می که افتاد ارمیا حد از بیش اصراهای یاد خانم، انیس حرف این با

 و دعوا کلی با همین خاطر به باشه داشته برخورد فر کیان خانواده با خواست نمی فعال اون اما...

 ور بود،لبخندی داده مرد اون به که کتبی تهعد یادآوری برهبا تنها کرد راضی رو ارمیا کردن قهر

 بست نقش لبش

 ازش و درآورد کاغذ و قلم ، بکنه خودش با همراهی به راضی رو افسون تونه نمی دید وقتی ارمیا

 دستی کیف از رو اش پرسنلی عکس قطعه یه هم بعد... بذاره تنهاش نداره حق که گرفت امضا
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 تکرار خودت با و کن نگاه عکسم به همش برگردم من تا-:  داد افسون دست و آورد در اش چرمی

  ذارم نمی تنها رو ارمیا من کن

  شد بچگونهمی خیلی ارمیا رفتار گاهی...داد تکون خنده با سری

 :کرد جمع رو اش خنده زود و اومد خودش به مجتبی متعجب صدای شنیدن با

 خندی؟ می و خوشحالی تو میره می داره شوهرت مادر افسون-

 خوردن از گرفتبعد دندون به رو لبش ناخودآگاه و شد شرمنده خودش فکری بی همه این از

 روشن رو اش گوشی بود خواسته ازش که افتاد ارمیا سفارش یاد شد اتاقش داخل نهار،وقتی

  داره نگه خودش پیش

 درآورد جیبش از رو گوشی و رفت بود آویزون در پشت از که مانتوش سمت سریع

 !روشد به رو پیامک سیل با کرد اش روشن که همین

 هنوز...بفرسته برام اس ام اس همه این کرده وقت کی ارمیا خبره چه اوه":گفت خودش با

 "!رفته نشده دوساعت

 شد رو روبه شیده اسم با تعجب با افتاد، هاش پیام ورودی صندوق به نگاهش وقتی اما

  داشتند نشده خوانده عالمت شیده اسم با هم سر پشت پیام تا بیست حدود شاید

 شد حبس اش سینه تو نفس کرد باز که رو اولی

 "جدیه طاها تهدید...بزنم حرف باهات باید کن روشن رو گوشیت این خدا رو تو! تو کجایی پس"

 سومی و دومی سراغ رفت لرزونی های دست با

 "میشه بد برات کنه پیدا رو پدربزرگت... بزنم حرف باهات باید افسون کجایی تو "

 " بگو رو چی همه براش تونستی اگه ؟!  کنی پیدا رو ایزدی یونس تونستی خودت افسون "

  آخری به رسید که این تا خوند رو ها پیام تمام خراب حالی و استرس با

 دشدی عموم زن و مامانم! خبره چه اینجا نمیدونی! خاموشه گوشیت زدم زنگ جان افسون سالم "

 ترسوند منو خیلی تهدیدش یه!  معرکه بیار آتیش شده وسط این هم طاها...کردند دعوا هم با
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 ات میگم براش افتاده که اتفاقاتی و ارمیا مورد در چی همه و کنم می پیدا رو ایزدی یونس گفت

 کینه فقط طاها های چشم تو لحظه اون! ترسم می خیلی من!کنه جور و جمع رو اش نوه خودش

 "بدم خبر بهت گفتم کنم چیکار باید نمیدونم! میاد بر ازش بگی هرچی! بس و زد می موج

  چرخید خودش دور اتاق کف تو بار چند و شد رها لرزونش های دست از شدت به گوشی

 متس برد رو دستش... داره کم اکسیژن اتاق کرد می احساس... بکشه نفس درست تونست نمی

 داد فشارش محکم و اش سینه قفسه

  طاها دشمنی و کینه همه این از بود اومده بند اش نفس

 اینکه ای کرد می برخورد سابق مثل بازم افتاده ارمیا و اون بین اتفاقی چه فهمید می یونس آقا اگه

 ! بگذاره؟ خونه این تو رو پاش ارمیا ذاشت نمی دیگه و انداخت می راه دعوا

 ! کرد نخواهد برخورد منطقی مطمئنا دونست می داشت یونسش بابا از که شناختی با

  چرخه می سرش دور داره وسایلش تمام با اتاق کرد احساس

 لویج تار و محو بود گرفته کتبی تعهد ازش ارمیا که ای صحنه روشنی، و تاریکی بین لحظه یه

 می کار چی اش قلبی تعهد با اما نداره خاصی اهمیت کاغذ تکه اون دونست می... اومد اش چشم

  کرد؟

 :کرد ناله آروم بیاد فرود اتاق کف تو سر با اینکه از قبل

 کن کمکم خودت خدایا!  بودم رفته باهاش کاش- 

  کرد پارک بیمارستان نزدیک رو ماشین

 داد استراحت فرصت اش خسته جسم به ای لحظه چند و کشید عقب رو صندلی

 هک حاال کرد می احساس اما بود کرده اش خسته حسابی کردن رانندگی توقف بدون ساعت هشت

 داره بهتری حال مادرش دیدن اومده

 ...  نباشه متنفر زن اون از قبل مثل دیگه تا بود براش تلنگری افسون های حرف

 بخش لذت براش هم دختر اون خیال حتی...زد رنگی کم لبخند افسون معصوم صورت یادآوری با

  بود
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 معطلی بدون و برداشت کناری صندلی رو از رو اش گوشی بعد و داد قوس و کش بدنش به کمی

  کرد لمس رو شماره

 ونافس ناز از پر و داشتی دوست صدای و رسید پایان به انتظارش باالخره آزاد، بوق تا چند از بعد

  کرد منتقل وجودش بند بند به رو دنیا خوب های انرژی تمام

 عزیزم سالم-

 کرد سعی!  بودن کسی عزیز بود خوب قدر چه...شد کاشته لبش رو لبخند ی غنچه ناخودآگاه

 کنه صحبت انرژی از پر و مهربون هم خودش

 خوبی؟ خانما خانم سالم-

  خوبی؟ تو... خوبم ممنونم-

 ؟ خوشی نمیبینی رو ما حاال!  خوبم منم-

  کرد محو هاش لب روی از رو لبخند ، افسون بغض از پر صدای

 ببری؟ خودت همراه منم برگردی هوایپما با فردا میشه... اینجا نیست خوب تو بدون اصال نه-

 :پرسید نگرانی با باالخره بود کرده تعجب خیلی... نزد حرف لحظه چند

 کردند؟ اذیتت ؟ گفته چیزی بهت کسی ؟ کردی بغض چرا شده؟ چیزی-

  بره راه هزار دلش شد باعث افسون مکث

  همین دلتنگتم فقط... نرفتم باهات پشیمونم اما نشده چیزی نه-

 داشت افسون از که شناختی با... فرستاد بیرون رو اش شده حبس نفس حرف این شنیدن با

  بزنه پس رو منفی افکار کرد سعی پس نیست بعید ازش دلتنگی و مهربونی همه این میدونست

 جاده تو که هایی ساعت تمام بگه.. کنه تعریف افسون برای خودش دلتنگی از داشت دوست

  نقش کرد می رانندگی

  شد نمی محو هاش چشم جلوی از هم لحظه یه اون، زیبای صورت

 کرد اکتفا معلومی جمله یه به فقط و شد مانع حدش از بیش غرور هم باز اما
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 با کاری... چطوره حالش ببینم مادرم پیش برم باید دیکه االن!  گردم می بر زود! نباش دلتنگ-

 ؟ نداری هم

 بسالمت برو فقط! نه-

 شتپ دختر پیش حواسش تمام چون بزنه حرفی نتونست ولی شنید رو افسون بغض از پر جواب

 کنه مخفی رو خودش کرد می سعی که بود تلفن ی باجه

 ینماش از معطلی بدون... بشناسه رو آبی ی تیله تا دو اون صاحب تونست هم فاصله این از ارمیا

 کرد حرکت شراره سمت بلند های قدم با و شد پیاده

 دمیوم سمتش برآشفته صورت و محکم های قدم با که بود دوخته مردی به چشم ترس با شراره

 .شد می حبس بیشتر اش سینه تو شد،نفس می تر کم فاصله چی هر

 فرار رفتگ تصمیم... بود مونده نتیجه بی ارمیا بین تیز دید از موندن پنهون برای هاش تالش تمام

 و بشه رو هب رو ارمیا با تا بود موقعیتی دنبال ها سال این تمام... شد پشیمون سریع خیلی اما... کنه

 . بود اومد پیش فرصت این حاال بیاره زبون به رو اش نگفته های حرف

 کرد نگاهش پایین به باال از سردش های چشم با و رفت شراره نزدیک پوزخند با ارمیا

 تویمان ، افتاده گود های چشم آرایش، بدون صورت با دختر این...گرفته اشتباه کرد فکر لحظه یه

 رفت عقب تردید با... باشه شراره تونست نمی پوشیده موهای و بلند مشکی

 کنار رو تردید... نیست کار در اشتباهی آورد،فهمید زبون به رو اسمش آروم شراره وقتی اما

  نزدیکش سریع و گذاشت

 داد فشار و گرفت رو بازوش عصبانیت با شد،

 ات دهزن ببینم خودم کیلومتری چند تو رو تو اگه نگفته مگه عوضی؟ کنی می غلطی چه اینجا-

 اینجا؟ اومدی جراتی چه به! نمیذارم

  بشه تسلیم خواست نمی اما کرد می تحمل زیادی درد شراره

 :داد جواب آرومی ی ناله یا

  بزنیم حرف بذار ارمیا-
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 .کرد تر خراب رو خرابش حال اش شده کلید های دندون و ارمیا آمیز تمسخر لبخند

 هوگرن کن کم رو شرت زودتر گمشو نداریم باهم حرفی تو منو! نیار کثیفت زبون رو منو اسم-

  بذارم ات زنده کنم نمی تضمین

 ور تاثیری کدوم هیچ اما لرزیدند، می شدت به هاش لب و میومدند پایین یکی یکی هاش اشک

 نداشتند مقابل مرد روح بی و سرد صورت

 هم مهم ی نامه یه ضمن در بگم برات رو چیزهایی یه بذار عزیزه برات که هرکی جون رو تو-

  برسونم دستت به باید مادرته طرف از هست

 کردند پرت رو پیاده های فرش سنگ رو محکم رو اون که بودند قوی های دست فقط جوابش

 از و کرد جور و جم رو خودش سریع بیمارستان،شراره سمت بره تا کرد رو پشتش ارمیا که همین

 یتیاهم براش مرد اون کردن راضی جز چیز هیچ اما بود پیچیده کمرش تو بدی درد.. شد بلند زمین

 روی رو خودش پشت از اشون، متعجب های نگاه و مردم ی همهمه صدای به توجه بی...نداشت

  انداخت ارمیا پاهای

 خواستی اگه بعدش بدم بهت رو نامه و بزنم رو حرفام تا بده بهم فرصت یه فقط نرو خدا رو تو-

 ...  سال شش این ی همه مثل نمیام سمتت دیگه و میشم دور هات چشم جلوی از همیشه برای

 گفتند می چیزی کدام هر بودند شده جمع دورشون که مردمی

 می التماس طور چه ببین دختره بیچاره... سنگدلی مرد عجب...داره گناه بده بهش فرصت یه"

 "...کنی کوچک مرد یه واسه رو خودت انقدر شماست حیف خانم...کنه

  بود کرده کالفه و عصبی رو ارمیا شراره های التماس و ها حرف این ی همه

  کرد نگاهش تهدید با و سمتش برگشت باالخره

 داخ وگرنه کنی می گم همیشه برای رو گورت بعد بزنی حرفاتو تا میدم وقت بهت دقیقه چند-

 !نمیام کوتاه دیگه شاهده

  کوبید هم به محکم رو در و شد خونه وارد عصبانبت با

 ... پریدند می خود به خود هاش پلک ، داشت بدی درد سر
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 بود سخت خیلی براش پیش ساعت چند اتفاقات باور

 و باحرص... کنه پاک رو اش خون کرد سعی و برد فرو حیاط وسط حوض آب توی رو دستش

 .دادند می خون بوی نظرش، به هنوزم ولی شست بار چند رو هاش دست عصبانیت

 این از بیشتر باید بود حقش! ...بمونه هام دست رو عوضی اون خون خوام نمی!  دیگه شو پاک-

 ام بچه من کرد فکر زد رو ها حرف اون جراتی چه به! کردم می خاکش زنده زنده باید!  زدمش می

 کنه تبرئه رو خودش داره فهمم نمی

 هاکار این از کدام هیچ... زد چنگ بهشون کالفه و پاشید موهاش و صورت رو آب مشتی بالفاصله

 شد می متالشی درون از داشت... کرد نمی آرومش

 .شندب کثیف قیمتش گرون های لباس نبود مهم براش لحظه اون... نشست حوض کنار حالی بی با

 بود کرده گیر گلوش تو بغض شبیه چیزی یه... دوخت چشم آسمون به غصه با و کشید آهی

 با ازدواجش باعث اومدنم دنیا به با من چون بود متنفر من از ها سال این تمام زن اون یعنی-

 ! بدبختم انقدر من چرا من خدای ؟ ام زاده روم*ح یه من یعنی شدم؟ پدرم

  اومد فرود اش گونه رو و چکید چشمش گوشه از اشکی قطره بار اولین برای

  نداشت ریختن اشک از پروایی که بود ناراحت انقدر

 :کرد زمزمه ناله با

 با مخواست می تازه... دادم می دلت به دل داشتم تازه بکنی؟ اینکارو من با تونستی چطور مونس-

 تا یکرد تالش عمر یه کنم باور باید حاال اما کنم محبت بهت و سمتت بیام هات نامهربونی تمام

 ! باشه بد انقدر تونه می مادر یه طور چه!  بگیری من از رو هات بدبختی انتقام

 .کرد خوش جا لبش ی گوشه پوزخندی

 رارق دشمنم اختیار تو رو شراره من از انتقام برای که کسی!  نیست من مادر دوسر دیو اون مادر؟-

 !  نداره رو مادر لفظ لیاقت داد

 ! شده حیاط داخل کی ببینه برنگشت اما شنید رو در شدن بسته و باز صدای

 !نداره آرشام از غیر همدمی بزرگ شهر این تو بزنه حدس تونست می هم ندیده
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 نیدنش خاطر به ارمیا کرد می فکر بود نگران حسابی... کرد حرکت سمتش بلند های قدم با آرشام

 همیشه از تر مهربون و گذاشت ارمیا ی شونه روی رو دستش!ریخته هم به مادرش خودکشی

 : کرد زمزمه

  پسر؟ نشستی اینجا چرا-

 :داد ادامه خودش نشنید جوابی وقتی

 .گفتم دروغ بهت متاسفم! ریختی بهم کرده خودکشی مادرت فهمیدی وقتی حتما-

 ... شدند هق هق به تبدیل هاش خنده بعد لحظه چند. کرد خندیدن به شروع بلند صدای با ارمیا

 کشتمش می خودم های دست با خودم خواد می دلم... نریخته بهم منو زنیکه اون خودکشی-

 و مظلوم خیلی مغرورش، همیشه دوست...کرد می نگاه ارمیا عصبی رفتارهای به تعجب با آرشام

 .رسید می نظر به بیچاره

 بودم ندیده روز و حال این تو رو تو تاحاال افتاده؟ اتفاقی چه داداش؟ شده چی-

 دوجو دنیا این تو من از تر بدبخت... باشم داشته غرور خاطرش به که نمونده برام چیزی دیگه-

 هایی بدی ی همه با دیده سال سه و سی از بعد چون کرده؟ خودکشی مونس چرا دونی می!  نداره

 هب... بگیره ازمن رو اش اسیری انتقام نتونسته و نشده خنک دلش بازم داده انجام حقم در که

 در هک هایی بدی ی همه از نوشته نامه برام قبلش... خودش سمت گرفته رو اسلحه و رسیده پوچی

 هک امیدواره نوشته تاسف ابراز حای به اش نامه آخر اما! گفته بودنم زاده حروم از!  گفته کرده حقم

 مادرم خیر دعای آخرین اینم نبینم ام زندگی تو خوش روز یه من

 :داد ادامه قبل از تر تلخ و زده بهت آرشام سمت برگشت

 میاد؟ بارون کوره گربه دعای به بگو تو-

... بود سخت براش ارمیا های حرف باور! ...بزنه حرفی تونست نمی بود، زده خشکش آرشام

 :پرسید سردرگمی با و شد مسلط خودش به کمی لحظه چند از بعد باالخره

 آره؟ کنی؟ می شوخی من با داری-

 !  نیست کار در شوخی فهمید تلخش ی خنده و ارمیا های چشم تو شده جمع های اشک دیدن با
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  شد دوستش درد از پر سر میزبان اش شونه بار اولین برای

 ؟ بود چی من گناه!  میاد بدم زندگی این و خودم از...  میشم دیوونه دارم! بود دروغ همش کاش-

 پای رو کثیف زن اون نخواستم که من!  باشم مرد و زن اون مستی شب یه حاصل نخواستم که من

  گناه وسط این پس!  بنشونم عقد سفره

 فیکثی های آدم که کنم تنفس هوایی تو و بمونم شهر این تو لحظه یه خوام نمی دیگه چیه؟ من

 چشم ! ندارم دلخوشی اون از غیر... افسون پیش برگردم میخوام! کشیدند نفس توش مونس مثل

  کرد می فکر نامعلومش آینده به و بود دوخته سقف به رو هاش

 بچرخونه در سمت رو سرش شد، باعث اتاق در صدای

 داخل؟ بیام میشه-

 ... دوخت سقف به رو اش خسته نگاه دوباره و گفت آرومی ی بله

  اشتند کسی با صحبتی هم به تمایلی اون اما شد می تر نزدیک لحظه هر مجتبی های قدم صدای

 که مه وقتی!  شدم نگرانت حسابی گذروندی، اتاق تو رو وقتت بیشتر امروز شده؟ چیزی افسون-

 نمک کمکت بتونم شاید بگو من به افتاده اتفاقی اگه! بود ای دیگه جای حواست بودی، ما پیش

 عمو پسر فکرمی به ممنون-: کرد زمزمه آروم همین خاطر به خواست می سکوت و تنهایی دلش

 !  ام خسته فقط نیست چیزی اما

 ینپای و باال رو بعدازظهرش تصمیم کمی... رفت فرو فکر تو و کرد سکوت ای لحظه چند مجتبی

 : زد دریا به دل و گذاشت کنار رو تردید باالخره کرد،

 آرزوم رینبزرگت ببینم رو تو اینکه از قبل تا!.. باشم برادرت میخوام من عمو؟ پسر نگی بهم میشه-

 پنهون تو های چشم تو که هست غمی بردن بین از آرزوم بزرگترین حاال ولی...بود مرگ

 می پاک رو هام اشک که ای ساله هفت ی بچه دختر های انگشت رد ها وقت گاهی هنوزم...شده

 حاال! کنم حمایت ازت و بمونم زنده خوام می! کنم می حس صورتم رو داد، می ام دلداری و کرد

 دار غصه رو تو و آزرده رو ات کوچک دل موضوعی چه بگی و کنی اعتماد ترت بزرگ برادر به میشه

  کرده؟

 داد سوق مجتبی سمت رو ناباورش نگاه افسون ها، حرف این شنیدن با

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر* خانوم فاطمه* | یخی مرد رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

146 

 

  کنی؟ عمل رو قلبت خواهی می تو یعنی-

 فراموش رو هاش غصه تمام لحظه چند برای شد باعث که بود مهربونی و ناب لبخند یه جوابش

 .شدند بارون ستاره زیاد خوشحالی از قشنگش های چشم!... کنه

 احترام من نظر به تو که حاال! بدی بهم تونستی می که بود خبری بهترین! مجتبی ممنون-

 ازت اما بذارم درمیون باهات رو مشکلم خوام می منم! گرفتی رو خوب تصمیم این و گذاشتی

 نشی عصبانی کن سعی و بده گوش هام حرف آخر تا دقت با کنم می خواهش

  نشست تخت ی لبه و گفت آرومی ی باشه مجتبی

 شد خیره ماه به و چرخوند اتاق پنجره سمت رو سرش افسون

 .کرد تعریف به شروع بود، شده طاها ویالی وارد اشتباهی ارمیا که روزی از

 هک قولی خاطر به اما شد، می تر محکم مشتش و تر سرخ مجتبی صورت رفت می جلوتر چی هر

  گفت نمی چیزی بود داده

 هم داشت تلخی هم ارمیا با خاطراتش مرور..  خندید می گاهی و کرد می گریه گاهی افسون

 !  شیرینی

 .کرد تموم رو هاش حرف و رسید طاها تهدید و شیده امروز تماس به باالخره

 نیاز انگار کرد می سبکی احساس...داد اومدن پایین اجازه هاش اشک به و بست رو هاش چشم

 ! بگیره آروم تاکمی کنه ودل درد کسی با داشت

 داشت... آورد بیرون و برد فرو پرپشتش موهای داخل رو هاش دست هم سر پشت بار چند مجتبی

 ! بشکنه رو اتاق وسایل نشه بلند خشمش کردن خالی برای تا گرفت می رو خودش جلوی

 .دونست نمی تقصیر بی هم رو افسون البته!  بود عصبانی ارمیا دست از شدت به

  رفت پنجره سمت و شد بلند

  کنه کم درونش التهاب از کمی ازاد هوای با خواست می

 ! میشه پا به قیامتی برسه یونس بابا گوش به ها حرف این اگه دونست می
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 تضاد گرمش صورت با سرد هوای برخورد...برد بیرون پنجره از رو سرش و بست رو هاش چشم

 .بود کرده ایجاد زیبایی

  برد حیاط در سمت و کرد باز سریع رو هاش چشم آرومی ی زمزمه صدای شنیدن با

  :پرسید استرس با باالخره و کرد نگاه یونس بابا روی روبه مرد به زدن پلک بدون ثانیه چند

 بود کرده پر رو خونه فضای یونس آقا بلند فریاد صدای بود؟ شکلی چه طاها گفتی افسون-

 امشب گذاشتبرای هاش گوش روی رو هاش دست و برد اتاق گوشه سمت رو ویلچر افسون...

  نداشت رو یونس بابا کنایه از پر های حرف تحمل و بود تکمیل اش ظرفیت

 و ددی پنجره پشت از رو طاها مجتبی که وقتی...پیش ساعت یک سمت پرکشید خیالش پرنده

 افتاد اتفاقی هر و کنه قفل رو در خواست ازش هم بعد..  گذاشت ویلچرش روی رو افسون سریع

 .نره بیرون اتاق از

 ...  رسید گوشش به یونس بابا و مجتبی دعوای صدای زود خیلی

 اون- دبو داده نسبت ارمیا به یونس بابا که ای کلمه اولین ؟از شد شروع کجا از دعوا کرد فکر کمی

 طورچ حرفش، این با نفهمید یونس آقا بست نقش لبش ی گوشه تلخی لبخند!  باز س*و*ه مرد

 اون... نبود باز س*و*ه نظرش به... بود که کی هر... بود که چی هر ارمیا! شکوند رو اش نوه دل

 پا بود؛ قانونی و شرعی چی همه اینکه با و کرد حفظ رو ها حرمت اما خوابید کنارش روز چند مرد

 اش چشم جلو بود، شده بدل و رد مجتبی و یونس آقا بین که هایی حرف دوباره. نذاشت فراتر

 بازی من خانوادگی ابروی با چطور ببین... اش نشکستم تا افسون رو در کن باز-" شدند زنده

 ونمت می دیگه چطور شدی؟ باز س*و*ه یه صیغه رفتی بشنوم غریبه مرد یه زبون از باید...کردی

 ! شکنم می رو در نکنی باز میشمارم سه تا ابلهه؟ انقدر ام نوه وقتی بگیرم باال رو سرم

 نبشی کنی باور رو غریبه یه حرف سریع که این جای به! بشکنی منو خونه در نداری حق شما-

 افن باد به رو زندگیمون ات خودخواهی با میخواهی کی تا!  گه می چی ببین ات نوه های حرف پای

. کرد می دفاع ازش داشت در اون پشت حاال و بود داده برادری قول که بود مردی صدای این!بدی

 چیه؟ ها حرف این مجتبی- بست نقش هاش لب رو پوزخند یونس بابا ناباور صدای یادآوری با

 هشون و شاخ من جلوی داری بکشی رو عوضی مردک اون بری اینکه جای به چته؟ تو هست معلوم

 تحت ذارم نمی و داشتم خبر حقیقت ی همه از من چون کشم می شونه و شاخ آره-!  کشی می

 یونس بابا صدای تو که بود بهت هم باز! بشی افسون آزار باعث عوضی آدم یه های حرف تاثیر
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 یستمن بیا کوتاه من افسون کن گوش! ...غیرت بی باال بنداز کالتو پس داشتی؟ خبر-: زد می موج

 شازده اون سر بالی یه!  بیاری رو اسمش نداری حق حتی!  ببینی رو نامرد اون نداری حق دیگه

 تیح مجتبی حرف این!بکنی نمیتونی غلطی هیچ-کنند گریه حالش به آسمون مرغای که بیارم

 سیلی صدای! بود بریده ترمز اون از حمایت برای برادرش انگار... بود آور تعجب هم افسون برای

 زندگی کردن خراب و زدن از غیر به تو مگه خان یونس بزن-...  کرد بغض بیشتر و شنید که رو

 رمخواه پشت من بزنی صورتم رو ها سیلی این از دیکه صدتا خوندی کور اما بلدی؟ ای دیگه کار

 خودش واسه بتونه هست عاقل انقدر اون! بشی اش بدبختی باعث ذارم نمی! کنم نمی خالی رو

 "!بگیره تصمیم

 و رسید می گوشش به که بود یونس آقا بیدادهای و داد صدای فقط مجتبی، آخر های حرف از بعد

 ور هاش دست کرد می حفاظت اتاق از و بود نشسته در جلوی که بود خوش نگهبانی به دلش اون

 همه این از بود خسته...  بسازه صوتی های حفاظ کرد سعی و داد فشار گوشش روی بیشتر

 ور دستش راحت اون و بودند خوابیده صداها و سر باالخره اما گذشته قدر چه دونست نمی...تنش

  برداشت گوشش روی از

  کرد باز رو قفلش اروم و داد حرکت در سمت رو ویلچر

 . بودند بسته هاش چشم و بود نشسته در کنار هنوزم مجتبی

  داد می موقتی آرامش برقراری از نشان خونه خاموش های چراع

  رسید گوشش به مجتبی ی دورگه و بم صدای که کرد می نگاه رو اطراف کنجکاوی با داشت

 نشدی؟ اذیت که زیاد-

 داشت نگه مجتبی جلوی و کرد رد در چارچوب از سختی. به رو ویلچر

 شد آروم یونس بابا کی نفهمیدم فقط! خوبم نه

  زد صداداری پوزخند مجتبی

 زد رونبی خونه از عصبانیت با اتاق داخل بیاد نمیتونه دید شد؟ آروم کجا دختر؟ نیستی باغ تو-

 نیاد سرش بالیی کنه خدا فقط رفت کجا نیست معلوم...

 : کرد نگاهش موشکافانه شده، ریز های چشم با افسون
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 من..!. متنفری ازش کردم فکر من!کردی بهش که تندی همه اون با یونسی؟ بابا نگران تو واقعا- 

 !بشکنی رو ها حرمت من خاطر به نمیخواستم

 :رفت نشونه سمتش مجتبی برنده و تیز نگاه

 یه بار یه ماهی چند خان یونس و من!  نبود تو خاطر به نترس! میاد بدم ازش هم نگرانشم هم-

 کینه از پر دل خاطر به هم همش! شیم می قهر هم با ای هفته چند بعد و داریم مدلی این دعوای

 سال همه این از بعد من! بخشی می رو ادما راحت انقدر که خورم می غبطه حالت به میدونی!  منه

 طلب میشه کارم روز چند تا کنم می احترامی بی بهش وقتی!  ببخشم رو مرد اون نتونستم هنوزم

  شکنم می رو ام توبه بازم ولی... خدا از مغفرت

  بدوزه چشم ریخته بهم سال به و کنه سکوت داد ترجیح... بگه باید چی دونست نمی

 ونسی که دیدی ؟ کنی کار چی خواهی می حاال-: داد تکیه سرش پشت دیوار به و شد بلند مجتبی

 !  باشند تو مراقب تا اینجا گذاشته رو ایمان و خانم مونس هم االن! بود عصبی قدر چه خان

 ! بود بغض از پر دونم نمی یه جوابش

 :کرد زمزمه آروم و شد خم ویلچر سمت کمی مجتبی

 قتو اون میشه آروم بعد روز چند تا مرد اون ا! کن سکوت و بیا راه یونس بابا دل با فعال نظرم به-

 داد سوق مجتبی سمت رو ناراحتش های چشم بزنی بهش رو دلت های حرف میتونی

 چی؟ ارمیا پس-

 بهش رو تو راحت بیاییم ما اگه حاال!نکرده اذیتت کم!  داره شدن ادب کمی به نیاز شازده اون-

 !پیشش برگردی کنم می کمکت خواستی خودت اگه بعد بگذزه کمی بذار! میشه پررو بدیم

 ... اگه مریضه اون اما-

 رو اش حرف نتونست دیگه که کرد نگاهش طوری افروخته بر صورت و درهم های اخم با مجتبی

  بعد ماه سه! داد رو هاش اشک خروج اجازه و اتاق سمت برگشت آروم... بده ادامه

 اش وقت تر بیش گذشته ماه چند تو...  رفت ارمیا ی خونه سمت ناراحتی با و شد پیاده ماشین از

 بکنه اش خورده شکست دوست به کمکی بتونه شاید تا گذروند می خونه این تو رو
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  بینهب رو مخاطبش تا نیاورد باال رو سرش حتی بود حوصله بی انقدر اما شنید رو شخصی سالم

  آورد در جیبش از رو کلید و کرد جا به جا دستش تو رو غذا بسته

  شد متوقف هوا تو دستش سرش پشت شخص صدای با کنه باز رو در اینکه از قبل

  چطوره؟ ارمیا حال آرشام آقا-

 کرد می صحبت باهاش تلفن پشت از روز هر تقریبا چون شناخت می رو ازبغض پر صدای این

 :کرد نگاهش تعجب با و سمتش برگشت

 بیحسا و درست اعصاب ارمیا!  نشو آفتابی اطراف این نگفتم مگه ؟ کنی می کار چی اینجا تو-

 !کنه خالی تو سر رو اش خشم تمام ممکن ببینتت اگه نداره

 دلتنگی و بغض...  باشه مسلط خودش به کرد سعی و زد پس رو هاش اشک ناراحتی با شراره

  داد نمی بهش زدن حرف اجازه

 ... نگرفت آروم دلم خب... من... من-

 داد فشار محکم و گذاشت اش سینه روی رو دستش گریه با

 این ی همه دونم می خوب درسته... کنه تحمل رو ارمیا کشیدن زجر تونه نمی قرارم بی دل این-

 ینا تو منم...  بیارم طافت تونم نمی بازهم اما است دیگه دختر یه برای ارمیا بد حال و افسردگی

 به هردو...داره روزی و حال چه فهمم می!  ریختم اشک و کشیدم درد مرد اون پای به پا ماه سه

 ...  رو افسون اون و دادم، دست از رو ارمیا من! شدیم مجازات اشتباهاتمون خاطر

 ودشخ با!بگیره آروم دختر این قرار بی دل تا بگه چی دونست نمی... داد تکون سری کالفه آرشام

 و بلهق سال چند زیبای دختر شراره، نه دیگه...نیست خودش شبیه کس هیچ روزها این... کرد فکر

 ! قبل ماه چند مغرور پسر ارمیا نه

 رپی اونم ارمیا شدن پیر با زمان هم... نداشت همیشگی خیال بی آرشام به شباهتی هم خودش

 . ذاشت نمی کسی سر به سر و خندید نمی دلیل بی دیگه. بود شده

  بده سوق باال سمت و برداره پاش زیر خزان های برگ از رو نگاهش شد باعث شراره صدای

 ! شه می نابود ارمیا کنه، پیدا ادامه جوری این وضعیت اگه کنید؟ چیکار میخوایید حاال-
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 هدار! نذاشته بیرون خونه از رو پاش است هفته چند دونی می! نشده نابود االن کنی می فکر- 

  تحمل!  میشه دیوونه

 ! داده دست از رو افسون هم و فهمیده رو تلخی حقیقت هم...  سخته خیلی براش شرایط

  برد کوچه پایین سمت رو نگاهش استرس با و کرد تر زبون با رو هاش لب شراره

 تابیآف عینک که رسید قدی بلند شلواری و کت مرد به تعجب با و کرد دنبال رو شراره نگاه آرشام

 با.. بشناسه رو مرد اون تونست باالخره... کرد نگاه موشکافانه کمی... بود هاش چشم روی بزرگی

 چرخوند شراره سمت رو سرش تعجب و خشم

 زنه؟ب سر ارمیا به افتاده یادش وضعیت این تو تازه کنه؟ می کار چی اینجا بزرگ فر کیان آقای-

 اب میخواست مونس! بگه ارمیا به رو حقیقت تمام تا اینجاست خاله شوهر... آرشام آقا باش آروم-

 موفق حدودی تا تونست! حساسه قدر چه پسرش دونست می... بریزه ارمیا به رو زهرش نامه اون

 رو یزچ همه تا اومده حاال... شد عصبانی خیلی گفتم فر کیان آقای به رو نامه موضوع وقتی اما بشه

 کنه کم رو ارمیا های غصه از کمی بتونه حقیقت شنیدن شاید!  بده توضیح ارمیا برای

 :کرد زمزمه نشنوه، شراره که طوری لب زیر آرشام

 ! شه می خوب اش عشق پیداشدن با فقط ارمیا حال- 

 دشورو از ساعت نیم حدود...  شد بلند ارمیا تخت کنار از و داد تکون سری تاسف با فر کیان آقای

 .بود برنداشته اتاق ی گوشه گلدون از چشم پسرش مدت این تمام اما گذشت می اتاق این به

 دیگه دنیای تو چون نشنید رو صداش ارمیا اما آورد، در به رو آرشام قلب اش بغض از پر صدای

 !کرد می سیر ای

 ینا یا!  کنی؟ شکایت هاش دروغ خاطر به مونس از و بزنی فریاد بگی؟ چیزی نمیخواهی پسرم-

 ودمخ خشن و تندخو پسر تو کنم باور چطور من آخه!...بکشی نشون و خط براش همیشه مثل که

 !  هستی

 اهینگ نیم اول هم آرشام...  رفت بیرون ناراحتی با نداره بهش توجهی کوچکترین ارمیا دید وقتی

 شد خارج اتاق از بعد و انداخت دوستش سمت

 .نشست تخت روی و شد بلند ارمیا رفتنشون، از بعد
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  کرد خداروشکر دل ته از نبود زاده م*و*ر* ح اینکه از... بود شنیده رو پدرش های حرف ی همه

 !  بود گرفته یاد دختر اون از رو گفتن خدا شکر... افسون سمت کشید پر خیالش پرنده دوباره

 ... شدند بارونی دلش هوای مثل هاش چشم

 . گرفتند شدت هاش چشم باران افتاد، افسون آرامش پر وجود و شیرین های خنده یاد وقتی

 ! بیاره دوام اش عشق بدون تونست می چطور

 :کرد زمزمه بغض از پر و آروم

 بالش پرو!  شده آروم قدر چه ات خشن مرد دیدی می بودی کاش افسونکم؟ شدی عشقم کی-

 الیخ غرور یه جز نیست هیچی فهمیده تازه... بینه نمی دنیا آدم بهترین رو خودش دیگه... ریخته

 سوزه می اشتباهاتش آتش تو داره... بیاد بدش اطرافش دنیای و خودش از!  رسیده پوچی به... 

 بشی اش شکسته قلب مرهم و بیایی کاش...

 کرد پر رو اتاق فضای اش هق هق... گذاشت پاهاش روی رو سرش و کرد بغل رو زانوهاش

 .نداشت ریختن اشک از پروایی بود وقت خیلی...

 دادم دست از رو تو اون خاطر به من! ...کرده چه باهام مونس کردم می تعریف برات بودی کاش-

 یم دلم!... بودی کنارم تو حاال اینجا بیام نمیشدم مجبور من و کرد نمی خودکشی زن اون اگه...

 ناو دونی می! نکنم بد کار دیکه خوردم قسم که حیف اما اش بکشم خودم های دست با برم خواد

 یغهص فهمیدم وقتی امشب اما بود شکسته کمرم!  بودم ریخته بهم خیلی! زاده م و ر ح گفت بهم

 ! شم نمی افکنده سر تو پیش این از تر بیش خوبه خیلی... شد راحت خیالم بوده بابام

 ستهخوا می زن اون منه تقصیر کرده؟ پدرم نامزد رو مامانم زور به بابابزرگم منه تقصیر بگو تو

 !نتونسته؟ من وجود خاطر به اما کنه جدایی به راضی رو پدرم

 ! نزنم داد سرت! ...نکنم اذیتت دیگه میدم قول خدا به... بده رو هام سوال جواب و بیا خانمم

 ! بده نجات ساختم خودم واسه که جهنمی این از منو و بیا

 رونبی از اون بود، انداخته بیرون رو خانم زری ارمیا وقتی از. شد اتاق داخل غذا پالستیک با آرشام

 .بخوره غذا کمی فقط تا کشید می رو ارمیا ناز کلی باید ها وقت بیشتر البته. گرفت می غذا
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 :کنه پنهان رو صداش غم کرد سعی

 !  گرفتم جوجه واست خوشگلم پسر پاشو-

 نشست صاف و برداشت زانوش دور از رو هاش دست ارمیا

 !  ندارم اشتها... خورم نمی-

 افسون یبتون تا باشی داشته جون باید!  میشی نابود بری پیش اینجوری اگه! نداری اشتها بیخود-

  کنی پیدا رو

  نشست لبش ی گوشه تلخی لبخند

 رفتم روز اون وقتی نرفته یادم هنوز! برسه اش نوه به دستم نمیذاره وقت هیچ ایزدی یونس-

 که یقدرت و ثروت با کردم می فکر همیشه...کشید شونه و شاخ برام چطوری افسون، دنبال اردبیل

 لمث هم ایزدی یونس دقیقا!...بسیاره دست روی دست دیدم اما بدم انجام کاری هر تونم می دارم

 !  نازه می قدرتش و پول به من

 گذاشت کنارش رو غذا و نشست تخت ی لبه آرشام

 !بود تو عقد تو که افسون نکردی؟ شکایت چرا! کرده مشغول خیلی رو ذهنم سوالی یه-

 :شد خیره نامعلومی نقطه به و کشید آهی

 من کنه می ثابت راحت داره که مدارکی با اونم پلیس سراغ برم اگه کرد تهدیدم مرد اون چون-

 اون اما داره دوسم کردم می فکر... دلگیرم خیلی افسون دست از! کردم عقد به مجبور رو اش نوه

  می اینکه با! گفت پدربزرگش به رو چیز همه رفت

 .دارم دوسش خیلی هنوزم من ولی!شه راحت دستم از خواست می و نداشت دوسم دونم

 !نه یا بگه ارمیا به رو حقیقت دونست نمی بود دل دو آرشام

 : زد دریا به دل باالخره و کرد پا اون و پا این کمی

 یم تابی بی تو واسه شدنشون غیب از قبل تا حتی اون نزده پدربزرگش به حرفی افسون ولی-

 ! کرد
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 اش گردن های مهره صدای که طوری...چرخوند آرشام سمت رو سرش سریع حرف این شیدن با

 .شد بلند

 :زد می موج بهت صداش تو

 رو یقتحق ایزدی یونس به کی پس نکرده رو کار این افسون اگه ؟ بگو دیگه بار یه گفتی چی تو-

  شده؟ ما جدایی باعث و گفته

 ! شیده پسرعموی طاها-

 ... کرد مرور ذهنش تو رو آرشام حرف بار چند تعجب با

 .کرد اش پرت محکم و برداشت رو بالش عصبانیت با

 که اولی روزهای... شدم امید نا زود خیلی همین خاطر به!  نداره دوسم اون کردم فکر من-

 هم اب شون همه!  اش بچه و زن نه بود پدربزرگش از خبری نه گشتم دنبالشون بود زده غیبشون

 الشدنب هم دنیا سر اون تا نکرده کارو این افسون دونستم می اگه اما! دونم نمی کجا بودند رفته

 !رفتم می

 : گرفت رو آرشام یقه عصبانیت با و افتاد عی موضو یاد لحظه یه تو

  نگفتی؟ من به و طاهاست کار این دونستی می عوضی تو-

 :کنه آروم رو ارمیا کرد سعی آرشام

  ریزی می بهم بدتر بگم بهت کردم فکر خدا به داداش باش اروم-

  خوابید صورتش چپ سمت که بود محکمی مشت جوابش

  شد جمع خودش تو و گفت بلندی آخ درد شدت از

  کرد پوشیدن به شروع سریع و رفت هاش لباس سمت آرشام کشیدن درد به توجه بدون ارمیا

 !کردی پاره زنجیر که باز بشی آدم بودی کرده توبه توکه لعنتی آخ-

 : شد بلند اش شده کلید های دندون بین از ارمیا صدای
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! بیارم جا رو طاها حال باید فعال! افسون کردن پیدا از بعد به کنم می موکول رو کردن توبه-

 هک شو بلند ناله و آه جای به توهم... نیست عددی دکتر جوجه اون اما! نرسه ایزدی به شایدزورم

 رد خواد می آرشام دید که همین... داشت نگه طاها ویالی نزدیک رو ماشین ارمیا! داریم کار خیلی

 شد مانع سریع کنه باز رو

 اخلد میریم مناسب موقعیت یه تو! بسنجیم رو وضعیت اینجا بمونیم فعال باید! میری؟ کجا-

 ویال در به دوخت چشم و داد تکیه صندلی به رو سرش

 !  میشهن ما متوجه کسی دودیه هاش شیشه چون!برداریم رو ماشینت این بریم کشید عقلت خوبه-

  زد بازوش به مشتی خنده با آرشام

 ! یاریمب سرش بالیی چه قراره دقیقا نمیدونم فقط نیستم خل انقدرم! نگیر کم دست رو داشت-

  آرشام سمت گرفت و برداشت داشبور از رو آینه و شد خم خونسری با

 !بکاریم طاها بدن و صورت رو اینا از تا چند قراره! بنداز نگاه یه رو چپت ی گونه-

 :کرد نگاه آینه به بیخیالی با آرشام

 بیچاره! کردی سیاه رو ام نازنین صورت چطور ببین! داری سنگینی دست عجب خداییش اوف-

  بشه تو زن قراره که افسون

  چرخوند آرشام سمت رو سرش و کشید آرومی آه

 وامبخ اینکه به برسه چه!  بخوره تکون دلش تو آب ذارم نمی وقت هیچ کنم پیدا رو افسون اگه-

 می ام خونه خانوم همیشه برای هم بعد پاهاش عمل برای برمش می اول!  کنم بلند دست روش

 ... اش کنم

 :گرفت شماتت رنگ نگاهش... کرد مکث کمی

 می شکایت ایزدی یونس از رفتم می موقع همون من چیه موضوع گفتی می بهم نادون تو اگه-

 همین خاطر به نخواسته منو خودش افسون کردم می فکر من! بود ام پیش افسون االن و کردم

 عقد برای چطور بگه دادگاه تو اون و نرسه جایی به دستم ترسیدم چون نکردم قانونی اقدام

 !مجبورشده
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 عدب اینکه از بود پشیمون هم خودش...نداد جوابی و انداخت پایین رو سرش شرمندگی با آرشام

 داشت نگه مخفی ارمیا از رو موضوع اون گفت، بهش رو حقیقت شیده اینکه

 برد باال رو سرش سریع ارمیا نفرت از پر صدای شنیدن با

  آشغال عوضی اومد-

 وت دستش... اومد بیرون ویال حیاط از خوشگلی و ریزنقش دختر همراه که افتاد طاها به نگاهش

 زند می حرف لبخند با و بود هم دست

 :کشید بلندی سوت

 ! داره خوشگلی دختر دوست عجب-

 : زد صداداری پوزخند ارمیا

  ه؟چی نظرت!  کبود و سیاه... بسازم خوشگل پسر دوست یه دختر اون واسه میخوام امشب منم-

 ! داداش اتم پایه-

 خبر اما کاشت اش گونه رو ای بوسه و روش روبه دختر آرایش غرق صورت سمت شد خم طاها

 ! شده شکار ارمیا دوربین توسط اس عکس نداشت

  بست رو در و رفت خونه سمت طاها ، دختر رفتن از بعد

 رو دارش لبه کاله... زد چشم به رو بزرگش دودی عینک... انداخت جیبش تو رو گوشی سریع ارمیا

 صورتی بلوز های آستین...انداخت عقب صندلی رو و آورد در رو اش کت... گذاشت سرش روی

 کرد تا آرنج تا رو اش

  وقتشه دیکه بریم-

  نشه حضورشون متوجه کسی بود حواسشون... رفتند ویال در سمت هم همراه

 کرد باز رو در و رفت باال چابکی به آرشام و گرفت قالب ارمیا

 باشه روش روغن وجب یه بپزم براش آشی یه-

  کرد باز رو ویال ورودی در ارمیا عالمت با آرشام
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 برگشت عقب سمت سریع صدا، شنیدن با که کرد می مرتب رو میز روی داشت در به پشت طاها

 موند خیره ارمیا عصبی و برافروخته صورت رو اش چشم

 و خورده گره های مشت با که مردی این شد نمی باورش... کنه کاری و بزنه حرفی تونست نمی

 باشه ارمیا میشه نزدیک بهش قبل از بیشتر لحظه هر لب روی پوزخند

 :کرد زمزمه ترس با

 ...  تو-

  زد می موج تهدید صداش تو... کرد کج کمی رو سرش و انداخت باال رو ابروهاش از یکی ارمیا

 ! بگیرم رو ات جون اومدم!اتم عزرائیل من-

  بشه مسلط خودش به کرد سعی رفت می عقب عقب که طور همین طاها

  گیرم می تماس پلیس با وگرنه بیرون برو من ی خونه از-

  بود ارمیا تمسخر از پر صدای جوابش

 ! بزن زنگ معطلی چرا پس-

 :شد بلند ارمیا ی افتاد،قهقه زمین به اش لرزان های دست از همراه گوشی وقتی

 !بفهمی رو ترس معنی تا مونده هنوز نکن عجله ولی! لرزه؟ می چرا دستات ؟ ترسیدی نازی آخی- 

  آورد فرود اش صورت رو اش خورده گره مشت اولین و گفت رو این

 ! گیرم می ازت رو کشیدم عذاب افسون بدون که های لحظه تک تک تقاص امروز عوضی-

 ... میومدند فرود طاها صورت و سر رو یکی یکی هاش مشت

  کنم می شکایت ازت لعنتی نزن آخ-

 نشونه رو طاها شکم و سینه بار این و شدند قبل از تر محکم هاش مشت حرف، این شنیدن با

 گرفتند

 ؟ بلدی بازی زن فقط!  پاستوریزه دکتر کن دفاع خودت از االن مردی اگه!  شکایت پدر گور-

 یه هم خودم! آورده در برام رو اخالقیت موردهای از تا چند وکیلم ساعته چند همین! دارم رو آمارت
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 وت ؟!بری من افسون سمت کردی جرات چطور آشغال تو آخه! دیدم پیش دقیقه چند رو اش نمونه

 ! نیستی دیگه هیچی متظاهری عوضی یه که این غیر

 ! بایسته تونست نمی ارمیا عصبانیت کوه مقابل اما کنه دفاع خودش از کرد می سعی طاها

 داد می فحش ارمیا به و پیچید می خودش به درد از... افتاد زمین رو باالخره

 !  ات نشونم می سیاه خاک به... آشغال کنم می شکایت ازت-

 .بود پا محکم های ضربه فقط جوابش

  کنم می ات بخت بد!  نزن ف ر ش ی*ب-

 :گرفت رو اش یقه و اش سمت شد خم

 یه من بودم؟ اینجا من کنی ثابت که مدرک کو اما بدی انجام تونی می خواستی غلطی هر-

 کارم میز پشت هم االن... ندارم انتظامی نیروی تو ای پرونده هیچ که هستم آبرو با مهندس

 تو االن من شاهدند هام کارمند همه راستی... رسم می ام مونده عقب کارهای به دارم و ام نشسته

 یم ات خون ریختن از دفعه این پس! بشه آلوده کثیفت خون به دستم خواد نمی دلم! ام شرکت

  نیاد اون فرستم می صدا و سر بی کنی می اضافی حرکت داری ببینم دیگه بار یک اگه اما گذرم

 حدقه از های چشم متعجب، صورت به نگاهی..  آرشام سمت برگشت خونسردی با و گفت رو اینا

 :گفت بلند صدای با و انداخت آرشام بازمونده دهن و دراومده

 ! شد تموم کارمون بریم-

 شد متوقف مانندی ناله صدای با برداشت رو اول قدم که همین

 از هم االن بود دختر اون خاطر به کردم کاری هر من...  نداشتیم رو افسون لیاقت تو نه من نه-

 !بدبختی سرگردون یه تو و کردند فرار دستت از میدونم چون ام راضی کارم

 طاها سمت برگشت سریع...انداخت اش خورده گره مشت به نگاهی و آورد باال رو اش چپ دست

  گرفت نشونه رو صورتش و

  شد قبل از بلندتر اش ناله صدای و رفتند سیاهی طاها های چشم که بود انقدر ضربه شدت

 ...ذارم نمی ات زنده وگرنه نزنی حرف دیگه کن سعی- 
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 :کرد زمزمه قبل از خونسردتر بار این... آرشام سمت برگشت

 و بیمارستان برای جالب اطالعات کمی باید روزها همین البته... شد تموم کارمون! دیگه بریم-

 ماه ود! آدمیه طور چه خوبشون ظاهر به دکتر بدونند مهمه براشون حتما! بفرستیم اینجا دانشگاه

  خمینی امام فرودگاه... بعد

 برد تیشرتش روی انگلیسی حروف سمت و گرفت روش به رو مرد از رو ش اشک از پر نگاه

  اش آستین های لبه با بازی به کرد شروع

  کنه نگاه روش به رو مرد به تونست نمی حتی...  بزنه حرف تونست نمی... داشت بدی بغض

  خواست نمی رو جدایی این دلش وجه هیچ به

 شکوند رو جمع سنگین سکوت آنیا باالخره

  ؟ رفتن واسه جدیه ات تصمیم-

 و گرفت آرشام اشک از پر های چشم از رو نگاهش... کرد جا جابه دستش تو رو اش چمدون ارمیا

 برد ناراحت و پوش مشکی آنیای سمت

.. . بیام کنار ام زندگی شکست دومین با تونم نمی...نیست کشور این تو من جای دیگه آره-

 ! ... شکوند منو بدجور افسون

 : داد قرار هدف رو زمین اش قیمت گرون مشکی چرمی کفش نوک با و کرد مکث کمی

 هب ماه چند این تو... آوردم درد به هام حرف با رو دلت گاهی میدونم ببخشی منو میخوام ازت آنی-

  از با کافی قدر

 سابق ارمیای دیگه من!...بگذر ازم تو کنم می خواهش پس کشیدم زجر ام عشق دادن دست

 سیک نه دیگه!  کنم زندگی افسون یاد با هام تنهایی تو رم از ی گوشه یه برم میخوام نیستم

 پس رو ام اشتباهات تاوان دارم من گفت راست شیده روز اون! شکنم می رو دلی نه میدم روآزار

 .دم می

 .... شناخت نمی رو جدید ارمیای این...بگیره رو هاش اشک ریزش جلوی کرد سعی آنیا
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 چهی من نباش نگران...کنه می بخشش طلب ازم داره ام زندگی مغرور همیشه مرد نمیشه باورم-

  ندارم ازت دلخوری

 !ممنونم-: زد لب آروم و بست نقش ارمیا های لب رو غمگینی لبخند

 :دوخت دوستش های چشم تو رو اش جدی نگاه و کرد رها رو اش آستین ی لبه آرشام

 ! شدی راه نیمه رفیق چون! ات نمیبخشم وقت هیچ من اما-

  برد آرشام پشت پر های ریش سمت رو اش دست تلخی ی خنده با ارمیا

 هندار دوسم فهمیدم و دیدم رو افسون فیلم وقتی دیدی خودت! پشمالو مرد کنی می درکم تو-

 می! اشمب متنفر ازش تونم نمی اما زد اش قول زیر افسون درسته نیستم عشق گدای من! شکستم

 آنی و تو از نبود دختر اون اکه داری رو شیده تو....  نباش دلگیر ازم پس!  کنم فراموشش تا رم

 !کنی مراقبت عشقت و خواهر از مردونه و مرد و بمونی باید تو حاال اما بیاد همراهم خواستم می

 کرد تکرار رو روزش چند این های حرف هم باز ارمیا های حرف به توجه بدون آرشام

 !؟ میزد حرف تو راجب فیلم اون تو افسون میدونی کجا از نباش شق کله انقدر ارمیا-

 : کشید بلندی آه ارمیا

 فیلم اون تو اون یادمه هاش حرف کلمه به کلمه... هست؟ افسون زندگی تو منم غیر مردی مگه-

 حاال...کرده نگاه مون رابطه به ساده دوستی یه عنوان به فقط همیشه... نمیاد خوشش من از گفت

 همون چون اش بخشم می و گذرم می افسون از من دونی می! نداشتم رو دوستی لیاقت فهمیده

  یاد بهم زندگی درس بودکلی ام پیش که کمی مدت

 ...روز رو شب و کنم شب رو روز خاطراتش با میرم من...داد

  بره باید چرا که میاورد دلیل آرشام برای هم سر پشت همینطور داشت ارمیا

 سر پشت پسر پرت حواسش تمام چون شنید، نمی رو دوستش های حرف از کلمه یه آرشام اما

  بود ارمیا

 !  بده شماره بهش تا داد می عالمت آنیا به اشاره و ایما با پسر

 کرد آنالیز رو پروفسوری ریش پسر باال به پایین از دور یه آرشام
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  چشم روی بزرگ طبی عینک و دار مارک های لباس... توپر هیکل...  بلند قد

  ببینه رو خواهرش واکنش تا چرخوند آنیا سمت سریع رو سرش

  نشست لبش رو رضایت لبخند باشه توجه بی داره سعی آنیا دید وقتی

  زنم می حرف تو با دوساعته کجایی ارشام-

  کرد آروم رو صداش

  بده شماره آنیا به داره سعی سرته پشت که پسره اون ارمی-

 سرش پشت پسر سمت سریع و اومد در اش مودب و غمگین حالت از حرف این شنیدن با ارمیا

  چرخید

 پسر صورت تو رو اش خورده گره مشت و نداد رو شرایط تحلیل و تجزیه مهلت کس هیچ به

  نشوند

  دوختند چشم خوردشده عینک به شده گشاد های چشم با آنیا و آرشام

 برد باال رو صداش عصبانیت با...  کرد بلندش زمین رو از و گرفت رو مرد یقه ارمیا

  کنم لهت نزدم تا گمشو عوضی؟ نداری ناموس خودت-

  داد ترجیح رو فرار سریع و برداشت رو اش شکسته عینک ترس با پسر لحظه چند عرض تو

 ! سابقی خراب کله ارمیای همون بگو پس...ازت شدم می امید نا داشتم پسر اوه-

 داد تکون آرشام برای سری تاسف با ارمیا

 مثل کنی خرد رو طرف های دندون بری اینکه جای به!هستی همیشگی غیرت بی همون هم تو-

 زا اینجوری خواهی می که سرت تو خاک!  کنی می نگاه رو طرف بر بر و کشیدی قد اینجا هرز علف

 !کنی مراقبت عشقت و خواهر

  ارمیا کردی امیدمم نا پاک ؟ باشی عشقت مراقب خواهی می کردن فرار با خودت تو-

  آنیا نه بود آرشام نه جذاب و ظریف صدای این صاحب
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... هکن باور تونست نمی دید می که رو چیزی...  بود دوخته چشم روش به رو دختر به بهت با ارمیا

  بود واقعی چیز همه اما زد پلک بار چند.. بینه می خواب داره کرد فکر

  کشید آغوش تو رو دختر و رفت جلو شده مسخ های آدم مثل

  دش می بیشتر افسون نحیف بدن رو فشارش لحظه هر... بود شده قاطی هم با اش گریه و خنده

 پنج!! منه؟ افسون برای واقعا سالم پاهای و بلند قد این نیست؟ خیالت و خواب و خودتی کنم باور-

 ... قبل ماه

 ...نکرد پیدا راهی افسون های چشم به خواب صبح تا

 !بشه جدا ارمیا از همیشه برای ترسید می...بود اش یونس بابا عصبانیت درگیر ذهنش

 های بازی از اون اما شد، گرم دلش کمی و نشست لبش رو لبخند مجتبی حمایت آوری یاد با

 .نداشت خبر روزگار

 زودی همین به!... زد حلقه هاش چشم تو اشک افتاد، اش دست کنار خالی جای به نگاهش وقتی

 ... بود کرده ارمیا هوای دلش

 یگرم هم هنوز... شد کاشته هاش لب روی رو لبخند ی غنچه شون دیشب شیطنت آوردن یاد به با

 .کرد می حس اش بدن جای جای تو رو ارمیا های بوسه

 از راحتی همین به تونست می چطور حاال بود کرده تجربه ارمیا با رو اش زندگی های اولین همه

 ؟!بگذره مرد اون

 ! نبود افسون مرام تو مرد اون های خوبی کردن فراموش اما ببنده هاش بدی رو چشم تونست می

  بخونه رو نمازش تا کرد کمک افسون به و شد اتاق وارد خانم انیس صبح اذان وقت

 :پرسید ناراحت و آروم صدای با نماز کردن تموم از بعد افسون

  نیومده؟ یونس بابا هنوز-

  شد اش سجاده کردن جمع مشغول و داد تکون ناراحتی با سری خانم انیس

 اومد حرف به گذشت، سکوت تو که کمی
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 غمی به هات چشم تو... لنگه می کار جای یه فهمیدم ات دیدم بیمارستان تو که وقتی همون از-

 وت! بده حق بهش ناراحته خیلی ات یونس بابا دونی می! ... میاورد درد به رو آدم دل که بود پنهون

 نای فهمیدن از قبل اگه!  ندارید هم با اشتراکی نقطه هیچ که بمونی مردی با تونی می طور چه

 یاب کوتاه یونس ام مطمئن حاال اما خودته انتخاب کردیم می فکر چون زدیم نمی حرفی موضوع

  نیست

 اشک کرد سعی... گرفت دوستش دو بین رو سرش و انداخت اش شونه روی رو چادرش افسون

 کنه پنهون رو هاش چشم تو خورده حلقه هاش

 وقتی... داریم نیاز دیکه هم به ارمیا و من ده؟ نمی اهمیت من احساسات به کسی ؟ چی من پس-

 ! خوشحالیم هستیم هم کنار

  بده ادامه رو حرفش نداد اجازه بغض

  نشسته پاهاش مقابل کسی کرد احساس

 خورد جا یونس بابا کرده باد های چشم و ناراحت صورت دیدن از...  کرد بلند رو اش خیس صورت

  باشه اش بزرگ پدر باز های دکمه و پریشون موهای با آشفته، مرد این کرد نمی باور

 :کرد پر رو اتاق فضای ای گه دور و بم صدای

  ؟ درسته ؟ داری دوسش بازم داده که آزاری همه این بعد داری؟ سش دو-

  داد تکون آره نشونه به سری خجالت و شرم با

 کردید عادت بهم و بودید تنها هردو مرد اون و تو چون! اومده وجود به حس این چرا دونی می-

 ومنزوی گیر گوشه کردی می زندگی شمال تو که هایی سال تمام گفت برام جوون دکتر اون...

 شقع داری که حسی این اسم!  بلرزه دلت ات خصوصی حریم تو مرد یه ورود با طبیعیه پس بودی

  محبته کمبود اش اسم!  نیست عالقه نیست،

 ونجاا رو ام خشم تمام... شورابیل دریاچه کنار رفتم بیرون، زدم خونه از عصبانیت با وقتی امشب

 و گذاشتم جا اونجا رو بدم های حس ی همه...  کردم پاره رو ام پیراهن... زدم داد کردم خالی

  برگشتم

 گیرانه سخت هم کمی البته کنم رفتار عاقالنه خوام می حاال
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 !داره شرط یه برگردی، مرد اون پیش بازم خواهی می اگه

 این شنیدن با داد می گوش اش بزرگ پدر های حرف به داشت زیر سربه مدت تمام که افسون

 :پرسید تردید با و آورد باال رو سرش حرف،

  شرطی؟ چه-

 !  ببرم جلو رو رابطه این من بذاری اینه ام شرط-

 :داد جواب سردرگم افسون

 ! شم؟ نمی منظورتون متوجه-

  کرد بغل رو افسون و شد بلند ویلچر جلوی از یونس آقا

  کرد تنظیم رو بالش... تخت سمت رفت

  بشی خسته ویلچر رو ممکنه طوالنیه هام حرف چون... بگم برات تا اینجا بشین-

  شد اش پدربزرگ های حرف شنیدن منتظر و گرفت قرار تخت روی مخالفتی هیچ بدون افسون

 میخوام من دست بسپاری رو چی همه میخوام ازت! مطلب اصل سر برم مقدمه بدون خوام می-

 با نداری حق تو نرسیدم یقین به وقتی تا! نه یا داره رو تو همسری لیاقت مرد اون بشم مطمئن

 اقعاو کنه ثابت بهم تونست ارمیا اگه! من دست میدی هم گوشیت باشی داشته ای رابطه مرد اون

 یه دورش همیشه برای صورت این غیر در اش پیش برگردی میذارم وقت اون من ارهد دوست

 !کشی می قرمز خط

 شا واکنش منتظر و دستش رو بریزم رو پاکی آب میخوام... دنبالت میاد حتما امروز میدونم اینم

 ! بمونم

 بود گرفته شرط این از دلش...داد سوق یونس بابا سمت رو تارش نگاه افسون

  بگه چیزی نتونست که لرزید می انقدر صداش اما بکنه مخالفتی کرد سعی

 ... این ولی-

 ...داد نمی بهش کشیدن نفس اجازه بغض
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 هکن تر خراب رو اش حال و بزنه لطمه ارمیا حساس ی روحیه به جدایی این اینکه از بود ترسیده

 بود دوخته چشم افسون حرکات به موشکافانه یونس آقا

 ! بزن رو ات حرف! بلرزی و باشی ضعیف انقدر که این جای به-

 رو اارمی و کشید می عقب نباید... بیاره زبون به رو دلش حرف و باشه مسلط خودش به کرد سعی

 ذاشت می تنها

 ! بذاره اش روحیه رو بدی تاثیر ممکن من نبود! مریضه مرد اون یونس بابا-

 رو شرطم باید یا!  مریض؟ مرد یه دست بسپارم رو ام افسانه یادگار ام، گوشه جگر! بدتر دیگه-

 !  بزنی مرد اون قید همیشه برای یا بدم انجام رو کارم بدی اجازه و کنی قبول

 با و برداشت میز رو از رو گوشی افسون های اشک به توجه بدون اش، حرف شدن تموم از بعد

 کرد حرکت در سمت محکم های قدم

 :زد رو آخرش حرف بلند، صدای با خروجش، از قبل

 تو من بیاد سرش بالیی و بگیره قلبش اگه چون بدی قرار واسطه رو مجتبی نکن سعی ضمن، در-

  شد بلند خونه در زنگ صدای که بود دو نزدیک ساعت!دونست خواهم مقصر رو

  بودند تلویزیون تماشای مشغول ظاهر به و بود نشسته سالن تو ساکت همگی

  باشه در پشت ارمیا زد می حدس...برد مجتبی سمت رو نگاهش استرس با افسون

 شد بلند جا از و کرد بسته و باز باش آروم نشونه به رو هاش چشم مجتبی

 کنم می باز میرم خودم مجتبی بشین-

  نبود یونس آقا جز کسی محکم صدای این صاحب

 :گفت همه به خطاب رفت، می در سمت که طور همین

 !  حیاط بیایید ندارید حق کدوم هیچ داخل نیومدم من تا-

 :زد لب آروم و برد مجتبی سمت رو آمیزش التماس نگاه افسون یونس، آقا رفتن از بعد

  کنی؟ کاری خواهی نمی-
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 :گفت نشند متوجه ایمان و خانم انیس که طوری و آورد افسون سمت رو سرش مجتبی

! سونهبتر رو ارمیا یونس بابا کمی که خوبه فعال!  افته نمی بدی اتفاق هیچ! خوب دختر باش آروم-

 گرفتیم چشم زهر ازش کمی وقتی...  داره وجود هم تر گنده کله خودش از بفهمه باید مرد اون

 به کرد صحبت باهام یونس بابا صبح!  کن اعتماد بهمون... اش پیش بری کنم می کمکت خودم

 یا داره دوست واقعا بفهمه تا کنه امتحان رو ارمیا خواد می فقط اون! بود منطقی اش حرف نظرم

 !نه

 یرغ روحی لطمه باعث جدایی این ممکن عصبیه مریضه، ارمیا! دادی قول من به تو مجتبی ولی-

 !  بشه براش جبران قابل

 تو همیشه اگه تو معتقده اون... کردم مشورت ام روانشناس دوست با و زدم زنگ صبح من-

 قتیمو جدایی این فعال...بیاد کنار اش احساس و خودش با تونه نمی مرد اون باشی ارمیا دسترس

 الزمه

 سمت رو نگاهش... بود بد حالش انداخت پایین رو سرش ناراحتی با و نزد حرفی دیگه افسون

 کنه پرواز حیاط سمت تونست می تا داشت بال و پر خواست می دلش... برد پاهاش

  نبود یونس آقا از خبری هنوز اما بودند گذر حال در سرعت به ساعت های عقربه

  شد بلند و کرد مرتب رو سفیدش بلوز های آستین ایمان

 خبره چه ببینم برم! شدم نگران کمی من مامان-

  داد تکون سری ناراحتی با خانم انیس

 لندشب موهای تو دستی ایمان!بشه عصبانی ممکن بیرون بری! گفت چی یونس نشنیدی مگه-

 : کشید

 چی؟ بیاد شون یکی سر بالیی نکرده خدایی اگه من مادر-

 :برد افسون سمت رو اش مهربون های چشم باشه، خانم انیس جواب منتظر اینکه بدون

  کنم می درک رو تون احساسات چون هستم شما طرف من!  خانم افسون نباش نگران-
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 خونه داخل ای آشفته وضع و سر با یونس آقا اش خروج از قبل اما... رفت در سمت و گفت رو این

 ! شدند درگیر کمی بود معلوم... شد

 و ودتخ واسه بیمارستان بزن زنگ هم تو انیس!  شیراز بریم باید کنید جمع تر سریع پاشید-

 زدند نمی حرفی و بودند دوخته چشم یونس آقا به تعجب با همه!  کن رد مرخصی ماه چند ایمان

 ! دیگه پاشید نیستم شما با من مگه-

 :کرد اعتراض که بود کسی اولین افسون

  شد؟ چی ارمیا اصال شیراز؟ بریم باید چرا یونس بابا اما-

 رازشی رسیدیم وقتی!کیه دست دنیا بفهمه تا اش توسوندم کمی فقط خوبه اش حال نترس-

 ! خبره چه گم می بهتون

 دل... دوخت چشم ابری آسمون به و برد اتاق گرفته غبار ی پنجره سمت آروم رو ویلچر افسون

 تبرداش رو اش چشم ی گوشه اشک قطره اش انگشت نوک با بود ابری و گرفته آسمون مثل اونم

  کرد حک شیشه روی رو ارمیا اسم باهاش و

  داد تکیه پنجره به رو سرش و شد جا جابه ویلچر رو کمی

 بردند می پایین خودشون با و شستند می رو پنجره غبارهای امانش بی های اشک

 اش بدجوربهم ارمیا حال از خبری بی...  گذشت می شیراز به اشون ناگهانی اومدن از هفته یک

 .بود ریخته

 ! باشه اومده مرد اون سر بالیی ترسید می

 اباب خالی جای داشت تازه...  بود شده تر شکسته و پیرتر سال چند اندازه به کم، مدت این تو

 کرد می حس هم رو حسین

  شد باز آرومی به اتاق در

 ات قشنگ های چشم سر بر چی هفته یه این تو دونی می کنی؟ می گریه داری که باز عزیزم- 

 این اگه خوری نمی که هم غذا! بودی کرده قائم کجا رو اشک همه این دونم نمی من آوردی؟

  کشه می بیمارستات به کارت بری پیش جوری
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  نبود خانم انیس جز کسی ناراحت و مهربون صدای این صاحب

 با وعموض این سر ها وقت بیشتر و بود خورده غصه افسون پای به پا هفته این تو که خانمی انیس

 .کرد می بحث همسرش

 :چرخوند خودش سمت رو افسون صورت و رفت پنجره سمت نگرفت، جوابی وقتی

 انقدر و برداری ات نازنین های چشم سر از دست دیگه میدی قول بدم خوب خبر یه بهت اگه-

  نکشی؟ کار ازشون

 :داد ادامه و کرد مکثی

 تو هنوز شوهرت فهمیدم امروز...کنه تعقیب رو ارمیا لحظه به لحظه گذاشته رو یکی یونس-

 فتگ یونس که اینه خوبم خبر!...  نبود خوبم خبر این اما! گرده می دنبالت در به در داره و اردبیله

 !کرد خواهد فکر ارمیا و تو ی رابطه به جدی اونم کنی عمل رو پاهات بشی راضی تو اگه

 !داره رودوست تو واقعا مرد اون بشه ثابت بهش ممکنه هم مدت تواین

 ؟!  چیه تو نظر حاال

 ... بود افسون معنادار نگاه و حرف از پر سکوت جوابش

 :کرد زمزمه آروم و کشید افسون مشکی موهای رو نوازش سر از دستی

 کنم می توصیه بهت دوست یه عنوان به بلکه پدربزرگت، همسر عنوان به نه من دخترم-

 نا و یافکارمنف با نکن سعی پس داره رو تو خوشبختی آرزوی پدربزرگت! کن کنترل رو احساساتت

 اطراف تو دونست نمی! نخور غصه میشه درست چی همه! بشی بقیه و خودت اذیت باعث امیدانه

 تو اون اما دادند می انجام بدنش رو مختلفی های آزمایش و برداری عکس...  گذره می چی اش

  موند می خیره ای گوشه یه به فقط و کرد می سیر ای دیگه دنیای

 شفیعی دکتر60 افسون دید وقتی شد می محسوب یونس آقا صمیمی دوست بودکه ای ساله

 تو ات خواست یونس از ده نمی نشون واکنشی هیچ هاش سوال مقابل در پیرمرد اش معالج پزشک

 !  کنند صحبت هم با اتاق

 !  جان یونس بشین-
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 :پرسید مقدمه بدون و نشست میز کنار چرمی صندلی رو نگرانی با یونس آقا

 !  کنی می ام نگران داری ؟ شده چیزی محمد-

 :کنه مطرح رو موضوع آرامش با کرد سعی و کشید سفیدش موهای تو دستی شفیعی دکتر

 ینم ات نوه گفتی و زدی زنگ من به تو پیش دوهفته! کرده مشغول رو ام ذهن چیزی یه راستش-

 نای نگفتی بهم اما بیاری برام هم اش پزشکی پرونده شد قرار! داره عمل به نیاز و بره راه تونه

 ! الله و کر دختر

 :داد جواب تعجب با و شد بلند صندلی از سریع حرف، این شنیدن با

 ! نیست الل و کر من ی نوه میگی؟ چی-

 فکر من...میشه خیره اتاق ی گوشه به دائم و نمیده رو هام سوال جواب چرا پس!عجیبه واقعا؟-

  مشکل حتما کردم

 !داره شنوایی

 دست که صدایی با...گرفت اش دست تا دو با رو سرش و نشست صندلی رو دوباره ناراحتی با

 :کرد زمزمه نداشت بغض از کمی

 یه وابسته هم اون از بعد داده دست از رو پدرش نیست وقت خیلی آخه! شده افسرده کنم فکر-

 اش قصه!  کنم کار چی دونم نمی واقعا... نیست کنارش هم مرد اون حاال که بود شده جوون مرد

 ! بدم تشخیص هم از رو غلط و درست نمیتونم دیگه هم خودم اما طوالنیه

 دوستش ی شونه رو دردی هم برای رو اش دست و داد تکون سری ناراحتی با شفیعی دکتر

 :گذاشت

 کرده ترک رو افسون یعنی کجاست؟ جون مرد اون! سوال یه فقط! میشه درست!  مرد باش آروم-

 شده؟ دختر این افسردگی باعث موضوع این و

 :داد جواب آهسته و کشید آهی

 ! کردم جداشون هم از من! نه-

 برگردند؟ هم پیش کنی نمی کاری دوباره چرا پس خب-
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 مه به کسی بی و تنهایی رو از جوون تا دو این! است مساله صورت کردن پاک فقط کار این!  نه-

 تهداش بیشتری ناپذیر جبران اثرات تونه می شکل این به اشون رابطه ی ادامه! شدند وابسته

 ! باشه

 رفت کارش میز سمت و شد بلند صندلی از شفیعی دکتر

 اب دختر این عمل میدونم خوب رو این اما بگم چیزی تونم نمی ندارم خبر ماجرا اصل از چون من-

 حیهرو و ببری روانشناس پیش اول بهتره! داشت خواهد مثبتی ی نتیجه هیچ روحی وضعیت این

 ! کنم شروع رو فیزیوتراپی تا بیاری من پیش بعد!کنی تقویت رو اش

 ندچ تا!  برگردونم بهش رو افسون ی روحیه کنم می سعی خودم!  نیست روانشناس به نیازی-

 وجود عمل برای ای دیکه مشکل موضوع، این از غیر به فقط! شم می مزاحمت دوباره بعد روز

  رو افسون دوباره باشم امیدوار میتونم یعنی نداره؟

 ؟ ببینم پا سر

 کرد کم اش استرس از کمی شفیعی دکتر ی کننده امیدوار لبخند

 خیلی عمل این به من ها آزمایش و برداری عکس نتیجه به توجه با! باشه خدا به توکلت-

 ونهآشپزخ سمت اش دست تو سینی با و شد خارج افسون اتاق از ناراحتی با خانم انیس!امیدوارم

 رفت

 :یدپرس ناراحتی با و داد تکون تاسف از سری...  انداخت نخورده دست سینی به نگاهی یونس آقا

 نه؟ نخورد بازم-

 یا کنه می گریه سجاده سر داره یا روز چند این تو!  خورد غذا نه زد حرف نه کردم کاری هر! نه-

 !هست ای شکننده دختر خیلی معلومه! ...کنه می نگاه ارمیا و حسین آقا عکس به

 ... کشید نامرتبش موهای تو دستی و گذاشت خوری ناهار میز روی رو سینی

 ور ای بوسه... زد دریا به دل باالخره!... نگفتن و گفتن بین بود مردد... کرد پا اون و پا این کمی

 : گفت مهربونی با و کاشت همسرش ی گونه

 واسه !کنند زندگی هم پیش بازم جوون دوتا این بذار!  پایین بیا شیطون خر از جان یونس میگم-

 تادهاف خونه ی گوشه و شده افسرده افسون مثل هم پسره نمیگی مگه میدی؟ عذابشون داری چی
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 بی و تنهایی روی از ارمیا و افسون دارم قبول! میشند پرنشاط و سرزنده دوباره باشند هم پیش! 

 بیشتر چهی نشده که کم وابستگی این اشون کردن جدا با که میبینی اما شدند وابسته بهم کسی

 ذاشت نمی ارمیا وجود انگار!  کنه می حس رو پدرش خالی جای داره تازه تازه افسون! شده هم

 رو ردم اون خدا معتقدم من اما داشته زیاد اشتباه ارمیا درسته!باشه پدرش نبود درگیر فکرش زیاد

 .است نشونه همش اینا! داده قرار افسون راه سر موقع به

 : گرفت نشونه همسرش سمت رو اش وبرنده تیز نگاه یونس آقا

 گل هدست میتونم چطور من نداره؟ خوبی ی خانواده و گذشته پسر اون میدونی انیس؟ گی می چی-

  آدمی به رو دخترم

 دارم هست؟ اش خوشگذرونی پی و میگذرونه مختلف کشورهای تو رو سال از ماه ده که بسپارم

 بینمب بعد بشه نقص بی و کامل دختر یه باید افسون!پس راه نه دارم پیش راه نه!  میشم دیوونه

 !نه یا هست بشو درست پسر اون

 الحص هرچی گفتن به فقط بود، افتاده شون زندگی تو که کور های گره همه این از دمغ خانم انیس

 ارهدوب همسرش سوال شنیدن با اما گرفت پیش در رو آشپزخونه خروجی راه و کرد اکتفا دونی می

  ایستاد

 !پرسه نمی سوالی مجتبی مورد در افسون!  انیس راستی-

 اش بیچاره پسرعمو نداره خبر!  نامرده خیلی مجتبی گفت اونم زد حرف کلمه به دیروز طفلی چرا-

 ! کنه می نرم پنجه و دست زندگی و مرگ با داره

 نحیف ی شونه روی رو سرش ناراحتی با... رفت همسرش سمت و شد بلند صندلی از یونس آقا

 گذاشت خانم انیس

 یم! شند می پر پر هام چشم جلوی دارند ام نوه دوتا هر! اومد من سر بود مصیبتی چه این خدایا-

 وندیپی مورد زودتر کن دعا! بشه این ام وضعیت روز یه کردم نمی فکر اما داشتم زیاد اشتباه دونم

 !شم می دیوونه دارم پیدابشه مجتبی واسه

 جان ارمیا سالم!دادند هدیه وجودش به رو آرامش که بودند نوازشگری های دست اش جواب

 مه با که رو خاطراتی تونم نمی! شده تنگ برات دلم حسابی اما حالی چه در و کجایی دونم نمی...

 !بودنه تو با شیرین ی خاطره یه یادآور روز از لحظه هر...ببرم یاد از داشتیم
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 ! کنه نمی نگاهم و نمیشینه کنارم کسی خوندن نماز موقع دیگه روزها این

 ! من کوچولوی نمیگه بهم و ده نمی جا اش گرم آغوش تو منو ها شب کس هیچ

 !نمیشه بوسه غرق دیگه ام صورت

 !شدند نوازش تنگ دل شدت به موهام روزها این

 کنه می رو هات دست طلب صورتم

 !شم می له ات نبودن بار زیر دارم

 بابا بهونه خیلی دلم رفتی وقتی از اتراستی سالمتی برای دعا و ات عکس تماشای شده کارم

 هب زیاد ام عزیزترین خالی جای که بودی کرده کار چی احساسم و من با تو! گیره می رو ام حسین

 اومد؟ نمی ام چشم

 !من مهربون مرد شده تنگ برات خیلی دلم

 ات سمت بکشم پر بعدش تا عمل تیغ زیر برم میخوام گرفتم مهم تصمیم یه امشب

 بشه ام اومدن مانع تونه نمی کسی باشم داشته پر و بال اگه

 ادند دست از برای ترسی دیگه و رسم می نظر به به کامل دختر یه هم تو چشم به کنم، عمل اگه

 .ندارم ات

  گذاشت قلبش روی رو اون و زد ارمیا عکس رو ی بوسه... کرد مکث کمی

 ! تپه می تو برای فقط رو؟ قلبم صدای شنوی می

 !گیره می رو تو ی بهونه دائم که کردی کار چی ام بیچاره قلب دونم نمی

 نارک هم گاهی...بذاری سرش به سر و بشی شیطون یا... بپزی پیتزا براش دوباره خواد می دلش

 !کنی دل و درد براش شب اون مثل دریا،

 .کرد پاک رو هاش چشم تو زده جوونه های شبنم و کشید آهی

 خودش به نگرانی و بغض رنگ صداش باز این...برد اش صورت جلوی و برداشت رو عکس دوباره

 :گرفت
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 یا نندازی رو قرصات بازم نکنه دارم دلهره لحظه هر!باشه اومده سرت بالیی ترسم می خیلی-

 ! بشه بد حالت و بکوبی دیوار به رو سرت اینکه

 ..  باش خودت مراقب کنم می خواهش

 با رو ات مردونه و خشن صورت و ای قهوه های چشم و پرپشت ابروهای این من خورم می قسم

 دمهمهگر می بر ات پیش زود خیلی و کنم می عمل قولم به باش مطمئن پس! کنم نمی عوض دنیا

 االب بودند، اش دست تو که هایی برگه روی از رو سرش شفیعی دکتر... بود آماده جراحی برای چیز

 : پرسید مهربونی با و آورد

 عمل؟ اتاق کنیم ات منتقل ای آماده دخترم-

  انداخت هاش دست میان شده پنهان کوچک عکس به چشم و زد رمقی بی لبخند افسون

 حضور اتاق داخل مرد اون انگار که زد می حرف طوری داد، قرار مخاطب رو ارمیا احساس با و آرام

 بشنوه رو صداش تونه می و داره

 ؟ بشم سالمی دختر و جراحی تیغ زیر برم راضی ارمیا آقا-

 رو عکس تو شده حک رضایت لبخند اش عاشق قلب با اینکه تا گذشت استرس از پر ثانیه چند

  کشید آسودگی سر از نفسی و دید

 اش دستی کیف توی رو اون و زد عکس داخل مرد تصویر روی ای بوسه آرومی به بار، آخرین برای

  گذاشت

 .دوخت چشم شفیعی دکتر آرامش از پر صورت به و کرد بلند سر

  هست؟ اش امکان کنم صحبت ام پدربزرگ با خواستم می قبلش فقط ام آماده من-

 با ونافس است هفته چند داشت خبر چون شد، تر عمیق حرف این شنیدن با شفیعی دکتر لبخند

  نزده حرف اش پدربزرگ

 رفت در سمت خوشحالی با

 دخترم کنم می صداش االن-
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 همه این از بعد اینکه از...  شد اتاق وارد هیجان از پر صورت با یونس آقا بعد، لحظه چند

 و رفت تخت سمت سریع...شناخت نمی پا از سر کنه صحبت باهاش خواست می مدت،افسون

 :کاشت افسون ی گونه رو ای بوسه

 ؟ بگی بهم خواهی می چی بابا نفس!...بابا جان-

 قعش از پر های چشم این به کردن نگاه تحمل و تاب... برد پایین شرمندگی با رو سرش افسون

 کرده اذیت رو مرد این اش، سکوت با مدت این تو دونست می...نداشت رو

 رو شما اخیرم ماه دو رفتارهای با میدونم!  کنم عذرخواهی ازتون عمل قبل خواستم یونس بابا-

 من خوشبختی خاطر به دادید انجام که کاری هر شما فهمیدم حاال... ببخشید منو کردم اذیت

 من زا شما که نزنم حرفی که بود این خاطر به فقط کردم سکوت اگه بدونید خواستم می اما...بوده

 !...بشید دلخور و برنجید

 کاشت، اش پیشونی رو اش پدربزگ که عمیقی ی بوسه اما بده ادامه رو اش حرف خواست می

 !بشه سرازیر قلبش به آرامش دنیا یک و بره فرو شیرینی ی خلسه به تا شد باعث

 پاهای با بکنی رو تالشت اینه دارم ازت که خواهشی تنها االن...دخترم نیستم دلخور ازت من-

  بیایی بیرون عمل اتاق از سالم

 یم دلش... کرد مکث کمی موند خیره یونس بابا مهربون صورت افسون،تو ستاره از پر های چشم

 :پرسید و نیاورد طاقت باالخره... بپرسه مرد این از رو جواب بی سوال یه خواست

 میگید؟ بهم رو حقیقت بپرسم سوال یه یونس بابا-

  بپرس دخترم آره-

 نیست؟ ازش خبری کجاست؟چرا مجتبی-

 شرایط... باشه مسلط خودش به کرد سعی اما ریخت بهم کمی یونس آقا سوال، این شنیدن با

 کوتاه جمله یه گفتن به همین خاطر به... نیست مناسبی زمان حقیقت گفتن برای دید و سنجید

  کرد اکتفا

 !گرده برمی زود جایی یه بره شد مجبور مجتبی-

 نبینه افسون های چشم تو رو تردید و شک پای رد تا دزدید رو هاش چشم سریع
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 !بزنم صدا رو محمد برم بهتره دیگه!  نباش نگران مرتبه چی همه دخترم-

 استخون شدن خرد صدای.گذشت افسون ی شده ریز های چشم جلوی از عجله با و گفت رو این

 ای افتاده دور ماهی مثل... نداشت اش بدن درد به توجهی اون اما رسیدند می اش گوش به هاش

 کشید می راحتی نفس داشت تازه و بود رسیده آب به زدن پا و دست کلی از بعد که موند می

 شونه روی رو سرش و بشه جا به جا اش،کمی بدن دور خورده حلقه های دست بین از کرد سعی

 .بذاره ارمیا ی

 کمی رسید آرزوش به وقتی...بود کرده روز رو شب مرد این پهن های شونه تمنای تو بود ماه چند

 .گرفت آرام قرارش بی دل

 . برگشته ارمیا پیش دوباره و شده تمام دوری این که کرد خداروشکر دل ته از

 .دید رو اش یوسف ها سال از بعد که وقتی یعقوب شبیه حسی... داشت نابی حس

 . باشه خیال و خواب ها لحظه این تمام ترسیدند می انگار... زدند نمی حرفی کدوم هیچ

  بگیرند فاصله هم از و بشند اطرافیان متوجه کمی تا شد باعث یونس آقا صدای باالخره

 رو احساساتتون کنید سعی... کنند می تماشا رو شما دارند و شدند جمع دورمون همه زشته- 

 .کنید کنترل

  نتونست اما بشه دور ارمیا از کرد سعی و انداخت پایین رو سرش خجالت با افسون

  برد اوج به رو اون و کرد نوازش سبزش شال پشت از رو اش گوش ی پرده ارمیا آرام صدای

 جاست همین بعد به این از شما جای کوچولو خانم کجا-

  کرد زیبایی ی غنچه شبیه رو هاش لب که بود شرمی از پر و شیرین لبخند جوابش

  کرد مقایسه اش کناری مرد با رو خودش قد و برد باال رو سرش

 جودو بودن هم با برای مانعی هیچ دیگه که این از خوشحال...  بود رسیده ارمیا ی شونه تا تقریبا

 .کرد مردش ی سینه مهمون رو سرش بار این نداره

 !راهه اول هنوز نداشت خبر و بود غافل روزگار های بازی از هم باز اما
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 هبقی سمت رو نگاهش و کند دل افسون از سختی به... گرفت آروم کمی ارمیا قرار بی دل باالخره

  چرخوند

 نگاهش که همین اما... زد رنگی کم لبخند آنیا و ارشام های چشم تو زده حلقه های اشک دیدن با

 ... یهمیشگ یخی مرد همون شد دوباره. بست نقش اش پیشونی رو غلیظی اخم افتاد یونس آقا به

  کرد دراز اش سمت رو اش دست و رفت جلو اش وحشتناک های اخم به توجه بدون یونس آقا

 دست!بکنی رفتن قصد و بزنی جا زودی این به کردم نمی فکر اما!  بینمت می دوباره خوشحالم-

 .گذاشت جواب بی رو یونس آقا شده دراز

 !بود شده منقبض عصبانیت شدت از اش فک

 یادم اما شدم زده هیجان افسون دیدن از درسته! نیستم خوشحال شما دیدن از اصال من ولی-

 ماه دو چون رفتم می داشتم آره! شد بازی احساسم با چطور... اومد سرم به چی ماه پنج این نرفته

 که فیلمی یه شد تالشمون ی نتیجه اما گشتیم ام قانونی زن دنبال هام آدم و خودم در به در

 و ایران بمونم نخواستم فقط نزدم جا من!قراره چه از موضوع بده توضیح برام باید خانم افسون

 ات خاطردو به شما از کردم پیدا رو افسون و برگشته ورق که حاال!  بشه له غرورم این از بیشتر

  کردی عمل رو پاهاش من اجازه بدون اینکه دوم دزدیدی رو زنم اینکه کنماول می شکایت مساله

 بهش...زد نمی حرفی و بود دوخته چشم روش به رو خشمگین مرد به فقط ناراحتی با یونس آقا

  عصبانی انقدر داد می حق

  باشه

 زد اش شونه به آرومی ضربه و رفت اش دوست سمت سریع آرشام

 کشیدن شونه و شاخ وقت که خوبی این به ی لحظه تواین! ها حرف این خیال بی داداش ای-

 ! برگشته پیشت. افسون باشی خوشحال باید االن تو... نیست

 :گفت تهدید با بار این آرشام، به توجه بدون و انداخت مغموم افسون سمت نگاهی نیم ارمیا

 نیست ات اجازه به نیازی هم دائم عقد واسه... ات ببینم زنم و خودم بر و دور ندارم دوست-

 با و برداشت رو اش بزرگ چمدون دست یه باشهبا دادگاه تو دیدارمون آخرین و اولین امیدوارم...

 سویچ-: داد قرار مخاطب رو یونس،آرشام آقا به توجه بدون... گرفت رو افسون دست دیگه دست
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 به نمک فکر-: گفت نمایی دندون لبخند با و انداخت آنیا سمت ای بامزه نگاه آرشام!بده رو ماشینت

 !برگردیم تاکسی با مجبوریم عاشق کفتر دوتا این خاطر

 داشت دوست خیلی..  افسون و ارمیا خورده گره های دست به شد خیره و زد رنگی کم لبخند آنیا

 و دکشی آهی... کنه باز ارمیا قلب تو جایی تونه نمی وقت هیچ دونست می اما باشه دختر اون جای

  نده اهمیتی بود، کشیده زبونه وجودش تو که حسادتی حس به کرد سعی

 هیچ بدون و کرد حلقه آنیا کمر دور رو دستش ناراحتی با... کرد می درک رو خواهرش حال آرشام

  گرفت اش دوست سمت رو سویچ ای اضافه حرف

  افسون بریم... ات ماشین دنبال بیا فردا-

 .کشوند فرودگاه خروجی سمت خودش دنبال رو افسون و چمدون و گفت رو این

 :زد لب آروم و انداخت اش ناراحت پدربزرگ سمت نگاهی افسون

 !کنم می صحبت باهاش حتما.. ببخشید-

 ...  کرد گرم رو اش نوه دل که بود مهربونی لبخند یونس آقا جواب

  رفت افسون سمت و گذاشت عقب صندوق تو رو چمدون ارمیا

 الح زمان از و نکنه فکر فیلم اون به فعال کرد می سعی... کشید اش آغوش تو آروم و نرم بار این

 ببره رو کافی لذت

  کنه خراب رو روزشون بدعنقی با خواست نمی که بود دختر این دلتنگ انقدر

 کرد تر تنگ رو اش دست حلقه اش، اطراف های آدم های نگاه به توجه بدون

  کنم می ات تنبیه حسابی خونه برسیم! وفا بی بود شده تنگ برات دلم-

  لرزوند رو افسون دل همین و بود جدی کمی صداش لحن

 واهمه کنه انتخاب رو یکی ارمیا و اش خانواده بین بشه مجبور اینکه از... ترسید می آینده از

 .داشت

 اهگ بی و گاه های نگاه تنها و بودند کرده سکوت زیادشون دلتنگی وجود با دو هر مسیر طول تو

 . چرخید می افسون سالم پاهای سمت بار یه لحظه چند که بود ارمیا
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 با بزنه، پلک که این بدون...چرخوند سالن دور تا دور رو نگاهش افسون شدند که خونه وارد

 .بود شده خیره اش قیمت گرون و لوکس وسایل و خونه حد از بیش بزرگی به تعجب

 موهاش داشت که طور همین... برداشت سرش از رو شال و کرد اش بغل نرم و آروم پشت از ارمیا

 :پرسید کرد می نوازش رو

  عزیزم؟ اومد خوشت-

 ویالی ی اندازه خونمون دارم دوست من ؟ نیست بزرگ زیادی دوتا ما واسه فقط قشنگه خیلی- 

 ! باشه آستارا

  شد زده لبش رو سکوتی مهر اما بده ادامه رو اش حرف خواست و کرد مکثی

 صورت هم گاهی... شد می شدیدتر هاش بوسه شدت لحظه هر...  نبود خودش حال تو ارمیا

 ! شه بلند اش جیغ صدای شد می باعث و گرفت می گاز رو افسون

 اش دست تا دو بین رو افسون کوچولوی صورت اش ذاتی خشونت با... گرفت آروم کمی باالخره

  مشکی ی تیله تا دو تو شد خیره و گرفت

  کنم پیدات نتونستم اما آسمون به رو زمین و دوختم زمین به رو آسمون بودی؟ کجا-

 :داد جواب ناراحتی با

 می بهش خودمون باید نداشت خبر ما آشنایی نوع از اون بده حق بهش... بود عصبانی یونس بابا-

 از منم... شیراز رفتیم...  ریخت بهم گذشته چی ما بین فهمید وقتی...کردیم تعلل ما اما گفتیم

 پیش بتونم تا کردم می راضی رو ام خانواده اول بای نداشتم ای چاره اما بودم ناراحت ات دوری

 قتیو...ات پیش بیام بده اجازه بعدش تا پاهام عمل برای بریم کرد اصرار یونس بابا... برگردم ات

 خاطر هب و بود شده پیدا قلب مجتبی برای تازه برم راه کمی فیزیوتراپی و جراحی با تونستم من

 .کشید طول انقدر مون دوری همبن

 :چرخید افسون ی کرده بغض صورت تو ارمیا تردید از پر نگاه

 نکردم؟ پیدا ازتون ردپایی چرا پس گشتند دنبالتون شیرازم تو حتی من های آدم-

 یستل تو مجتبی منو اسم نذاشت حتی... کنی پیدامون نتونی تا بود اش حواس یونس بابا آخه-

 ...دمیدا انجام دوستاش طریق از هم رو اش بانکی کارهای...بشه نوشته بیمارستان اون بیمارهای
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 واقعا ارمیا... کرد قطع رو اش حرف ، اش برآشفته صورت و ارمیا خورده کلید های دندون دیدن با

 .دوخت چشم روش به رو مرد ی برافروخته صورت به دلهره با... بود شده وحشتناک

 یغت زیر بفرسته رو تو من اجازه بدون نداشت حق.. بگیره من از رو تو نداشت حق ات یونس بابا-

 گذشته ی همه کارم اون با خواستم می!...داشتم پات عمل واسه نقشه قدر چه دونی می...جراحی

  با ات پدربزرگ اما بیارم در ات دل از رو

 دادی قول بهم چون دلخورم هم تو دست از. ریخت بهم منو های برنامه ی همه اش خودخواهی

  نکردی عمل قولت به اما نذاری تنهام

 شد کشیده پشت از اش کت اما رفت ها پله سمت و کرد رها رو افسون

 ... ارمیا-

  اش سمت چرخید

 تپش رو در و شد اتاق وارد.باشم تنها کمی بذار!  بشنوم چیزی خواد نمی دلم! نگو هیچی هیس-

 ببینه رو اطراف زیبایی نتونست که داشت استرس انقدر... بست سرش

 ...رفت تخت سمت نامطمئنی های قدم با

 مک اش استرس از کمی شاید تا کرد می بازی اش دست های انگشت با داشت بودو پایین سرش

 بشه

  گذاشته هاش چشم روی رو اش دست و کشیده دراز که دید رو ارمیا رسید تخت کنار وقتی

 .کرد آویزون لباسی چوب تو و درآورد تن از رو مانتوش اول

.. . بود کرده ایجاد اش آبی جین شلوار با جالبی تضاد که افتاد تنش تو قرمز تاپ به اش نگاه

 کاشت اش گونه رو ای بوسه خجالت با...کشید دراز ارمیا دست کنار و زد رضایت روی از لبخندی

 :گفت ناز با و

  بزنیم حرف میشه آقایی-

 رو خدا اش دل ته اما باشه جدی همچنان و بگبره رو هاش لب اومدن کش جلوی کرد سعی ارمیا

  کرد می شکر افسون داشتن بابت
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 ! بگو شنوم می-

 : کرد صحبت به شروع آروم و گذاشت مردش ی سینه روی رو سرش

 هم تو خوام می ازت اما باشی دلخور دستمون از میدم حق بهت... باشی ناراحت دم می حق بهت-

 فقط کنه جدا تو از منو همیشه برای نداشت قصد اون.. باشه اش نوه نگران بدی حق یونس بابا به

 اداعتم تو به که حاال.. بسپاره آدمی خوب دسته قراره رو دخترش یادگار بشه مطمئن خواست می

  بذار کنار رو کدورت این کنم می خواهش ازت ات پیش بیام داده اجازه و کرده

 در برامون ای آینده چه تو دونم نمی البته... رو تو هم باشم داشته رو ام خانواده هم خوام می من

 !ببری پیش کجا تا رو رابطه این خواهی می و! گرفتی نظر

 :کرد نگاهش اخم با و برداشت هاش چشم روی از رو اش دست ارمیا حرف، این شنیدن با

 خواهی؟ می این غیر تو مگه دائم ازدواج به بشه ختم قراره مون رابطه خب ؟ چیه منظورت-

 ...  کشید اش شده خشک های لب روی رو اش زبون استرس با و شد خیز نیم

  ردب ارمیا منتظر های چشم سمت و گرفت تختی رو از رو نگاهش شد، مسلط خودش به کمی وقتی

 بگم؟ دارم دائم ازدواج برای شرط یه من اش راست-

 میاار بم صدای باالخره... کرد بیشتر رو اش استرس مساله همین و نشنید جوابی لحظه چند تا

 : کرد پر رو اتاق فضای

  رو ات شرط شنوم می-

 :گفت محکمی صدای با و کرد بسته و باز رو هاش چشم سریع

 ندت تند! کنی خواستگاری ام پدربزرگ از منو ایران تو رایج های ازدواج ی همه مثل اینه ام شرط-

 یم کار این با. کشید می آب سریع هم بعد زد، می کف و ذاشت می سینک تو رو کثیف های ظرف

  نکنه فکر ارمیا رفتارهای به و کنه پرت رو اش حواس خواست

 برد میز رو ی شده انباشته های بشقاب سمت رو نگاهش دوباره

 نذاشته خونه این تو رو پاش زنی هیچ میشه ماهی سه دو معلومه اوف-
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 به توجه بی و بست رو آب شیر ناخودآگاه... ارمیا های حرف سمت کشبد پر خیالش مرغ دوباره

 .نشست آشپزخونه سرد سرامیک رو آلودش کف های دست

 پشیمون اش حرف از لحظه همون که زد دادی چنان ارمیا کرد مطرح رو خواستگاری موضوع وقتی

 خانواده و اش پدربزرگ نظر به و کنه ازدواج عادی شرایط با همه مثل اونم داشت دوست... شد

  بذاره احترام اش

 ؟!کنم می کار چی اینجا االن پس باشم بقیه مثل میخوام من اگه-

 داد رو خودش جواب سریع

 ! بذارم تنهاش بازم و بکنم دل ازش تونم نمی-

 .شد بلند جاش از و گفت علی یا... ته و سر بی خیال و فکر همه این از بود خسته

  کنه پرواز ای دیگه سوی و سمت ذهنش داد نمی اجازه و شست می رو ها ظرف تند تند

 آشپزخونه کف کشیدن طی سراغ رفت ها، ظرف شستن از بعد

 .شد متوقف راه وسط دستش برداره، رو طی خواست که همین

 دید رو آشفته ارمیای و چرخوند عقب سمت رو سرش

  بزنم حرف باهات خوام می باال بیا-

 اون و هبش کشیده فیلم موضوع به شون بحث ترسید می..  فرستاد پایین رو اش دهن آب ترس با

 ! بده که داشت جوابی چه وقت

 رومآ و زد تلخی لبخند هم بعد برد، افسون ترسیده های چشم سمت رو اش برنده و تیز نگاه ارمیا

  گذشت کنارش از

 شد متوقف میز روی گوشی دیدن با که بره اش اتاق سمت خواست می

 نای و داشت کار و سر مختلفی های گوشی با همیشه...  انداخت بهش کلی نگاه و برداشت رو اون

  شناخت می هم رو مدل

-xperia zr ! 
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 :گفت پوزخند با و برد آشپزخونه چارچوب تو ایستاده افسون سمت رو نگاهش

 حتما هم فردا و امروز! رسه می بهت خیلی پولدارت پدربزرگ که میبینم!  مبارک نو گوشی-

 ! کنه می پیدا واست من از بهتر خواستگار

 فایده بی بحث و جر همه این از بود خسته... داد تکون سری کالفگی با افسون

 برگشتم وقتی از اما شده تنگ برام دلت خیلی کردم می فکر! کنم می خواهش کن اش تموم-

 ونا من کنی قبول خواهی نمی چرا!  یونس بابا به گفتن بیراه و بد و انداختن متلک شده کارت

 اینکه ای کنم اذیت رو تو بخوام نمیشه دلیل این اما نیستم پیش ماه چند کس بی و تنها افسون

 به حتی که مردی نه میخوام رو خودم مهربون ارمیای من بدون اینم البته! بگذرم ازت ساده

 !کنه می حسادت هم اش زن پدربزرگ

 بدون و گذاشت میز روی رو گوشی... بود گنگ نگاهش... خوند چیزی هیچ شد نمی ارمیا نگاه از

 .گرفت پیش در رو اش اتاق راه ای اضافه حرف هیچ

 و چرمی جلد روی نرم ای بوسه و ببنده آروم رو اش دست توی قرآن تا شد باعث در زنگ صدای

  بزنه اون نفیس

 های لحظه همدم اخیر هفته چند این تو و داد هدیه بهش یونس بابا ، عمل از بعد رو قران این

 .بود اش زندگی سخت

 ی هدیه فقط بازم... ممنونتم خدایا:  کرد زمزمه آروم لب زیر رفت می آیفون سمت که طور همین

 !  کنی می کمکم حتما و هستی دونم می!  بده قرار منو قرار بی دل تونست ات آسمونی

 شنق اش لب رو زیبایی لبخند کم کم... دوخت چشم آیفون ی صفحه به و کشید عمیقی نفس

  بست

 .نبود اش سال چند و چندیدن خواهر و دوست جز کسی در پشت شخص

 .زد و آیفون دکمه خوشحالی با

 سمت گشود بال و کرد سر سریع رو و بود خونده نماز باهاش پیش لحظه چند که سفیدی چادر

  حیاط

  گرفت آغوش تو رو اون تنگ و رسوند شیده به رو خودش چطور نفهممید
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  ریختند می تنگی دل اشک فقط و زدند نمی حرف کدوم هیچ

 بغض صدای...کرد نگاه افسون به پایین به باال از و رفت عقب کمی شیده دقیقه، چند از بعد

 پیچید حیاط فضای تو آلودش

 قد چه من خدای... نمیشد باورم من اما شدی خانم خیلی گفت می آرشام! نمیشه باورم وای-

 !داری بلندی

  کشید آغوشش تو تنگ رو اش دوست دوباره

  منی خوب خواهر هنوزم اما! معرفت بی و نامردی اینکه با!  خوشحالم برات خیلی دلم عزیز-

 کاشت شیده گونه رو ای بوسه ناراحتی با

 تدوس از بود آسون برام کنی می فکر! باشم نداشته ارتباطی باهات بودم مجبور! منو ببخش-

 ! بمونم خبر بی ام قدیمی

 : زد اش شونه رو آرومی مشت خنده و گریه با شیده

  برات خوردم دل خون ماه پنج!  الکیه کردی فکر!  بخشمت نمی که من-

  شد باز خنده به هاش لب دوباره

  گذشتی ازم و اومد رحم دلت شاید زنیم می حرف داخل بیا حاال-

  کردند حرکت خونه سمت هم کنار زنان قدم

 و پوش خوش همیشه مثل اما بود شده قبل از الغرتر خیلی... انداخت اش دوست نگاه چشمی زیر

 ... مرتب

 کرد اشاره ها مبل سمت اش دست با

 بیارم شربت برات برم من تا عزیزم بشین-

 :گرفت رو اش دست سریع شیده بره، آشپزخونه سمت که این از قبل
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 پیدا که گفت و زد زنگ بهم پیش ساعت چند آرشام!  ببینم رو خودت اومدم خوام نمی شربت-

 ترسیدم می... اینجا بیام تا بودم مناسب موقعیت منتظر! کردم حرکت موقع همون منم!  شدی

  ببره سرمو اخالقت بد شوهر

 .اومدم سریع... بیرون زده خونه از عصبانیت با فهمیدم اینکه تا

 اارمی...افتاد پیششون ساعت یک دعوای یاد...داد سوق پاش زیر فرش سمت رو اش غمگین نگاه

 .زد بیرون خونه از بعد و داد فحش زمان و زمین به دقیقه چند فهمید رو فیلم ماجرای وقتی

 همب ارمیا چرا ؟ بودی کجا ماه چند این! کنم کمکت بتونم شاید بگو من به شده چی جان افسون-

  است؟ ریخته

  بست رو هاش چشم و داد تکیه شیده ی شونه به رو سرش

 !ترکید اش بغض رسید فیلم موضوع به وقتی...  کرد اخیر ماه پنج تعریف به شروع بغض با

 شد بلند شیده بهت از پر صدای

 هتوک ؟!بدی گوش بابابزرگت حرف به شدی حاضر نمیشه باورم کردی؟ کار چی تو افسون وای-

 مرد اون احساسات با گذاشتی چرا کردی می انتخاب رو راه ترین عاقالنه حالت هر تو و همیشه

 ! بشه بازی

 رو کار اون اگه گفت بهم یونس بابا! زدم می پس تاوان دارم همچنان و کردم اشتباه دونم می-

 اب خوام نمی گفتم نکردم قبول اش اول!  ارمیا پیش برگردم میده اجازه همیشه برای بدم انجام

 اون به رو طاها من خاطر به... دنبالمه در به در ارمیا دیدی که شما گفتم... بشه بازی اش احساس

 اش پیش برم ذاری نمی چرا پس... انداخته روز

 .نرفتم بار زیر بازم!بشه انجام حتما باید که امتحانه آخرین این گفت

 :داد ادامه تلخی لبخند با و کرد مکث کمی

 بابا با اش شده عمل تازه قلب با پسرعموم دیگه طرف از و آورد فشار بهم اش دوری وقتی اما

 هی مرگ گفتم خودم با و اومدم کوتاه...کشید اورژانس به کارش و شد درگیر من خاطر به یونس

 با جودمو که گفتم مردی به نسبت ام احساسی بی از و دوربین جلوی نشستم... بار یه شیون ، بار

 !خورده گره وجودش بند بند
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 هاشتبا این اش آوردن دست به دوباره خاطر به من اما زهر جام کشیدن باال مثل! شیده بود سخت

 ! کردم رو

 سرش کردن نوازش به کرد شروع و کشید آغوش به رو افسون سختی به شیده

 ! افتاده که اتفاقیه!  نمیشه حل هیچی گریه با باش آروم! هیس-

 :داد ادامه ناخودآگاه و کرد مکث کمی

 داشت داری دوسش تو اینکه امید با فقط اون! شکست ارمیا کمر چطور ببینی نبودی تو اما-

 و مغرور مرد اون از خبری دیگه... بود شده عوض قدر چه رفتارش میشه باورت...گشت می دنبالت

 لیلشد گفت می آرشام! ...کرد احوالپرسی باهام حتی نریخت بهم دیگه اما دید منو.... نبود سرکش

 !افسونه رو تمرکزش ی همه و کنه نمی فکر اش سابق نامرد به زیاد دیگه که اینه

 !قدیمی ارمیای همون بشه دوباره ترسم می حاال

 ... شد بلندتر افسون ی گریه صدای حرف این شنیدن با

 پیش لحظه چند که هایی حرف با اما کنه آروم رو اش دوست خودش، خیال به خواست می شیده

 .کرد تازه رو اون دل داغ زد،

 می یسع همیشه از تر درمانده شیده و میاورد لب زیر نامفهومی کلمات بلندش ی گریه صدای بین

 ! کنه اش آروم واقعا بار این کرد

 .آورد براش آب لیوان یه و آشپزخونه سمت رفت سریع است، نتیجه بی تالشش دید وقتی

 شتباها تو بارم یه حاال نکرده ات اذیت کم هم ارمیا! شده که کاریه!  نکن فکر زیاد و بخور اینو بیا-

 دست بدش رفتارهای خیلی از تو خاطر به چون! داره دوست چون! بخشه می رو تو حتما کردی

 ! جدید آدم یه شده و کشیده

 خورد می آب جرعه جرعه و بود گرفته آروم کمی افسون

 :داد ادامه و گرفت نفسی دوباره شیده

 هم رو اش سابق نامزد شوهرت گذشته دوماه تو!نمیشه باورت اصال بار این دیگه بگم چیزی یه-

 خیلی دیدم رو دختر اون منم اینجاست اش جالب حاال! نشد درگیر باهاش دیگه و دید باری چند
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 کمی شباهت انقدر آخه!  بریزه بهم دیدنی منو داشت حق ارمیا بمونه خودمون پیش! منه شبیه زیاد

 !مشغوله فکرم حسابی روز اون از! عجیبه

 واقعا؟-

  انداخت خنده به رو جفتشون اش، گرفته و دورگه صدای

 رو ارمیا آقا بگم بزنم زنگ آرشام به منم برس خودت به کمی پاشو حاال! ...واقعا عزیزم آره-

 میاری در اش دل از چطور ببینم!...ات زنانه هنر و خودت با اش بقیه..خونه برگردونه شده هرجور

  رفت آسانسور سمت بلند های قدم با و داشت نگه مجتمع جلوی رو ماشین

 بود ای دیکه جای فکرش اما دوخت چشم اطراف به ای شیشه آسانسور داخل از و داد فشار رو.  

  ی طبقه ی دکمه15

  کرد می فکر بود شده سپرده بهش که ماموریتی به داشت

  خونه به ارمیا برگردوندن

  رفت سی واحد در سمت و کرد مرتب رو اش سفیدمشکی تیشرت

  شد خونه وارد راحتی به و درآورد جیب از رو کلید

 .اینجاست اون صد در صد فهمید سیگار، تند بوی شنیدن و ورودش ی لحظه همون از

 . کنه یداپ رو ارمیا جدید پناهگاه وکیلشون، تهدید با بود تونسته... انداخت باال ابرویی خوشحالی با

 ...  کرد حرکت سالن سمت آروم

 ! سیگار دود با رو خودت کردی خفه-

 دکشی عمیقی نفس و کرد خاموش سیگاری جا تو رو سیگارش تفاوت بی ارمیا اش حرف این با

 بورص سنگ به شدید نیاز چون. نبود ناراحت بابت این از و اینجا بیاد قراره آرشام دونست می...

 .داشت

 شد خیره اش سرخ های چشم تو و نشست روش به رو مبل رو آرشام

 اش راه این اما دلخوری اش دست از دونم می... بده اش حال افسون! خونه ببرمت اومدم-

 ؟! بذاری تنهاش میاد دلت رسیدید بهم مدت همه این بعد تازه شما! نیست
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 :زد لب آروم و شد خیره سالن ی پرده به ارمیا

 ! احساسم و من با کرد بد اون-

 گلوش از خوش آب نذاشتی رفته یادت لرزوندی؟ رو اش تن قدر چه رفته یادت ؟!نکردی بد تو-

 ات درک! بگذری اش گناه از که هست تو نوبت حاال بخشید رو تو اش بزرگواری با اون بره؟ پایین

 !باشی کنارش بتونی دوباره تا اش ببخش اما شدی خورد بد چه دیدم چون کنم می

 !اش دست توی جدید سیگار سمت برد رو اش نگاه اینبار و کشید عمیقی نفسی

 ... من اما داره بزرگی دل اون!  باشم بخشنده اون مثل تونم نمی من-

 شاید بریزه صداش تو رو اش صداقت تمام کرد سعی... زد زانو جلوش و شد بلند ازجاش آرشام

  رو اش دوست بتونه

 بده قرار تاثیر تحت

 ریحتف ترین بزرگ که نیستم سابق آدم اون دیگه! شدم عوض قدر چه عشق قدرت با ببین منو-

 مرز تا گاهی حتی! شدم چون نشدم اذیت ماه چند این نمیگم... باشه دخترها با وابی*خ هم ام

 دخترهام دوست ی خونه در جلوی رو خودم و شدم سوسه*و گاهی... رفتم پیش اشتباهم تکرار

 ماهه دچن من میشه باورت...  شد سست ام رفتن پای افتادم شیده معصوم نگاه یاد وقتی اما دیدم

 البته !میتونی حتما هم تو شه عوض تونه می من مثل آدمی وقتی!  نداشتم ای ابطه*ر کس هیچ با

 شقع دنبال برو و ببند همت کمر...پسر کنیپاشو باور خواهی نمی خودت اما شدی عوض هم خیلی

...  زد چنگ اش زمین روی شده پهن کت به و شد بلند درنگ ای لحظه بدون راهته به چشم... ات

 .بود کرده پیدا جدیدی نیروی انگار

  زد آرشام بازوی رو آرومی ضربه

 ! کنم می جبران-

 همیشه از تر کالفه... شد داخل و کرد باز آروم رو حیاط در.شد خارج خونه از سریع و گفت رو این

 رفت حیاط وسط صفای با و کوچولو حوض سمت

 نتیجه بی فکر همه این از خواست می... پاشید اش صورت رو شدت به و برداشت آب مشت یه

  بشه راحت
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 نشست چهارزانو حوض کنار و شدند سست زانوهاش کم کم

 شقع دام تو حاال اما نکنم گناه تا داشتم نگه رو خودم عمر اومد،یه سرم بود بالیی چه این خدایا-

  افتادم ممنوعه

  رفت خونه سمت کشیده کشیده و شد بلند زمین از خیس صورت و سر و خمیده کمر با

 .بود شهیدش پدر یادگار چون داشت دوست رو جا این قدیمی، بافت وجود با

 تهرف کج رو راه خودش نظر به بار این ولی شد می محسوب زندگی تو اون الگوی همیشه که پدری

 .بود

 رسوند اش شده آویزون سبز ی حوله به رو خودش و کرد عبور خونه تو در تو فضای از

 بود وقتی پوشوندچند اش عالقه مورد ی حوله با رو اش خیس بلند موهای و کرد خم رو سرش

 داره کم چیزی کرد می احساس... نداشت حسابی و درست حال

 ممنوعه آدم، حضرت بهشی ی میوه مثل اش عشق اما شده عاشق دید و اومد خودش به روز یه

 ... بود

 ...کنه پیدا رهایی عشق این از نتونست اما زد دری هر به

 رو نفس و شدند زنده خمارش خاکستری های چشم جلوی افسون مشکی های چشم طرح دوباره

  کردند حبس اش سینه تو

 :رسید خدا عرش تا اش ناله صدای

 شقع به تا باشم اش کمک و نکنم اش نگاه بود این تالشم تمام که من...اومد سرم بال این چرا-

 !شم عالم رسوای نذار برس دادم به خودت خدایا شدند؟ مقدس برام هاش چشم چرا!برسه اش

  کرد پرت ای گوشه و کند تن از رو سبزش بلوز

 ... اما بیافته سرش از عاشقی شاید تا سپرد آشپزخونه سرد سرامیک به رو اش برهنه بدن

 :کرد ناله درد با تر آروم کمی بار این

  ؟ من دنیای همه شدی کی-
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  ؟ گرفتی ازم رو خوراک و خواب کی از

 هستی؟ ای دیگه شخص به متعلق تو بفهمونم بهش و بیام کنار ام عاشق دل با چطور

 به برای!...گذرم نمی خودم حق از وقت اون ، نداره دوست مرد اون بفهمم روز یه اگه بدون رو این

 !کنم می هرکاری آوردنت دست

  زد می دست خودش افتخار به هم گاهی و داد می انجام رو کارش سرعت و دقت با

  بدم انجام تمرکز با بذار دختر نخور تکون انقدر-

 دوخت چشم اش کرده تغییر ظاهر به روش به رو ی آینه تو و برد عقب رو اش صورت کمی افسون

 ! 

 ! من شدم زشت چه! ام سرخ سرخ آوردی نازنین صورت سر بالیی چه ببین وای-

 اش دوست شاکی و برزخی صورت دیدن با که بده ادامه غرغرهاش به طور همین خواست می

  شد ساکت و خورد رو اش حرف

 گرفت افسون جلوی رو آینه اش دیکه دست با و زد کمر به رو اش دست یه شیده

 ونا ره می ازبین سرخی این زود خیلی!  بمونه سرخ همینطور صورتت که نیست قرار! سواد بی-

 رداشتمب برات خوشگل چه ببین نیست بد بندازی ابروهات به نگاه یه!  میبینی منو شاهکار وقت

 شمچ تو نمیتونم دیکه! کن ول رو ارمیا حاال! برم اینجوری ارمیا جلوی رویی چه با من خدا هییی-

 !کنم نگاه مجتبی و یونس بابا های

 !  شده چی انگار!  نکن اش شلوغ اوه اوه-

 جیغی و انداخت پیام متن به نگاهی سریع... نداد رو بیشتر بحث اجازه شیده گوشی پیامک صدای

 :زد خوشحالی از

! نداشت رو اش جرات اما! افسون پیش برگرده خواست می اش دل خودش ارمیا "نوشته آرشام-

 شوهرت تا کنم ات آرایش کمی دختر پاشو "!است خونه راه تو حاال دادم بهش رو جرات این من

  ببندم رو فلنگ نیومده

 رفت عقب کمی و شد بلند جاش از افسون
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 یل شلوار و تاپ این با بازم نظرت به دارم لباس مشکل فقط! خوبه همینجوری! نمیخوام آرایش-

 برم؟ جلوش

 تا طبیعی حالت تا کنم می کار صورتت رو کمرنگ خیلی بشین! خواهی نمی آرایش رو چی چی-

 اتبر میرم ماشینه تو خریدم خوشگل شلوارک و تاپ یه خوبت شانس از نترس! ندی دست از رو

  میارم

 ای بوسه سریع شلوارک و تاپ آوردن از بعد رسید، اش صورت به کمی دقیقه ده عرض تو شیده

 .رفت و کاشت اش گونه رو

 خرگوش بست،شکل نقش لبش رو لبخندی... کرد اش دست صورتی شلوارک و تاپ به نگاهی

 !بود روش

 انداخت نگاهی خودش به آینه جلوی و پوشید رو ها لباس

 انداخته شکلی چه به منو ببین! دیوونه ی دختره-

 بود شده ساله هجده هفده دخترهای مثل ، شلوارک و تاپ و آرایش این با

  شد زده ذهنش تو ای جرقه لحظه یه تو...کرد چک رو خودش دیگه بار چند

 آورد بیرون مو ی گیره تا دو و رفت اش کیف سمت

 شد بلند اش زده ذوق ی خنده و بست سرش باالی خرگوشی رو موهاش

  میکنه فکر خودش پیش چی ببینه منو ارمیا! خدا وای-

 !کرد تر بیش رو اش قلب تپش در شدن بسته و باز صدای

 ...داشت استرس کمی

 .فرستاد هدیه هاش ریه به رو تهران ی آلوده هوای و کشید عمیقی نفس

 !بده نشون خوش روی زیاد خواست نمی اما کرد می قراری بی افسون دیدن برای قلبش

 ...زد می موج وجودش تو دلخوری هنوزم اما بود برگشته درسته
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 وعموض تونست می چطور حاال بود مهربونی و خوبی از پر همیشه دختر این میومد یادش وقتی از

 !کنه باور رو فیلم

 زودتر سردرگمی روزهای این خواست می دلش... کشید بلندی آه و برد آسمون سمت رو نگاهش

 ... افسون جنس از آرامشی...بگیره آرامش رنگ اش زندگی دوباره و بگذره

 قیمت گرون جیر های کفش سمت رو نگاهش بار این و برد فرو شلوارش جیب تو رو هاش دست

 .داد سوق اش

 نمیومد خوش مذاقش به مساله این اما بودند هم تراز هم دارایی و ثروت تو افسون و اون حاال

 ...داشت دوست بیشتر رو قبل تنهای و پناه بی دختر اون...

 ور هاش چشم و برد باال رو سرش آروم آروم...کنه می سنگینی اش صورت رو نگاهی کرد احساس

  موند ثابت مقابل شخص سفید پاهای

 روش کوچولویی خرگوش که دید صورتی شلوارک اینبار و برد باالتر رو نگاهش تعجب با

 کرد می خودنمایی

 پریدند باال تعجب از ابروهاش ناخودآگاه

 بودند ارمیا های چشم بعدی مقصد کشیده و سفید های دست و صورتی تاپ

 دندبو شده همیشه از زیباتر آرایش با که خوشگلی کوچولوی صورت به رسید باالخره اینکه تا

 های چشم ، سرخ های گونه ، صورتی های لب...  کرد آنالیز سریع رو صورتش اعضای تک تک

 بلند و خرگوشی موهای به رسید باالخره... کوتاه و فرم خوش ابروهای ، ازشرم پر و کرده آرایش

 ثانیه از کسری تو و بست رخت تنش از خستگی... شدند باز خنده به زیاد هیجان از هاش لب

 . کرد فراموش رو اش دلخوری

 ای بچه دختر داشت انگار... نشست راستش پای رو و کرد باز طرف دو از رو هاش دست ناخودآگاه

  خوند می فرا اش آغوش به رو

 .داد جا اش پهن ی سینه تو رو خودش و کرد پرواز اش سمت خجالت با افسون

  هیجان از پر یکی اون و بود شرم از پر یکی... زدند نمی حرفی کدوم هیچ
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  کرد نوازش رو افسون های گوش ارمیا آروم صدای باالخره

 ! داشتنی دوست کوچولوی چه-

 !  بده آرامش به رو جاش و بکشه پر افسون وجود از استرس تا بود کافی جمله همین

  آورد باال رو اش شرمگین نگاه و برد افسون ی چونه زیر رو اش دست آروم ارمیا

 از عاری رو صداش... نشه رسوا تا باشه آروم کرد می سعی... بود خواستن حس از پر وجودش

  کرد احساسی هرگونه

 ! نذار تنهام وقت هیچ دیگه کوچولو خرگوش-

  بود دنیا خوب های حس از پر و شیرین افسون برای هم سردش کالم همین

 گذاشتند جا در پشت رو ها غم و کردند حرکت خونه سمت آرومی های قدم با هم، آغوشی هم تو

 . موقت چند هر...

  گرفت اتاق باز ی پنجره سمت رو سیگارش دود و شد بلند

 و بخوا غرق صورت به نگاهی نیم و زد می موهاش تو چنگی قبل از تر کالفه بار یک ثانیه چند هر

 .انداخت می افسون معصوم

 آغوشی هم به تونست نمی دیگه... بودند همیشه از تر سرکش اش مردانه های احساس امشب

  به اما کنه اکتفا ساده

 اش زندگی تو رو صبر بار اولین برای و گذاشت هاش خواسته روی پا زیادش ی عالقه خاطر

 .کرد تمرین

 تشویش همه این با اما... رفت خواب به خندون های لب و راحت خیال با افسون پیش ساعت یک

 !نداشت ارمیا های چشم تو راهی خواب درونی

 .کرد می بیرون ی روانه رو دودش و زد می پک سیگارش به حرص از پر و هم سر پشت

 با اما... تخت سمت بره و بزنه رو وجودش تو زده جوانه تازه مردانگی قید خواست می دلش

 .شد می سست اش رفتن پای تخت روی دختر معصومیت یادآوری

  نالید لب زیر آروم... کوبید دیوار به سیگار همراه و کرد مشت رو هاش دست

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر* خانوم فاطمه* | یخی مرد رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

193 

 

 کس هیچ سال سه و سی این تو!  بگذرم؟ ازش تونم می چطور! خواستن حس این به لعنت-

 ... میشم دیوانه دارم حاال... نبوده جذاب برام کوچولو دختر این ی اندازه

 .کنند کم اش درونی هیجان از هوا های سیلی داد اجازه و برد پنجره سمت رو صورتش

 ؟ بره نمی خوابت ارمیا-

 دست وقتی اما شنوه می رو افسون صدای هیجان شدت از و شده خیالتی کرد احساس لحظه یه

 !واقعیه چیز همه فهمید گرفت قرار اش شونه رو کوچولویی و سفید

 دوخت افسون نگران های چشم تو رو خمارش های چشم و چرخید آروم

  ای؟ آشفته انقدر چرا شده؟ چیزی ارمیا-

  کشید آغوشش تو محکم و رفت اش برهنه های شونه سمت ناخودآگاه هاش دست

 ساعت چند به متعلق که خورد زنگ گوشش تو شرمی از پر صدای اما شد می مست داشت دوباره

 بود پیش

 "نیافته؟ بینمون اتفاقی نکردیم دائم عقد و ام خواستگاری نیومدی تا میشه آقایی "

 شمچ مقابل و کشید عقب پا پس باشه مرد دختر این واسه خواست می...شد سست دلش و دست

  رفت بیرون اتاق از افسون متعجب های

  کرد می تکرار خودش با و پرید می پایین دوتا دوتا رو ها پله

 کنارش تونم نمی..  ندارم تحمل دیگه!  بکنم رو قضیه قال زودتر و اش خواستگاری برم باید-

 ! زندگیه از من سهم دختر اون... بگذرم ازش و باشم

 زا کمی شاید کرد سرد آب تسلیم رو اش گرفته گر بدن و رسوند استخر به رو خودش عجله با

 .بشه کاسته اش بدن گرمای

 براش رو آرامش و کنند نفوذ وجودش بند بند تو تا داد اجازه سرد آب به و بست رو هاش چشم

 بزنند رقم

 ... کرد می معجزه همیشه دختر اون وجود...  آرومه افسون کنار فقط میدونست هم خودش اما
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 بد حال و افسون دل خاطر به خواست می...گرفت رو اش نهایی تصمیم باالخره و کرد فکر کمی

 !  خواستگاری بره خودش

 :پرسید دلی دو با بار آخرین برای و کرد مرتب رو براقش کت ی یقه

  بیایی؟ کوتاه نداره راه نرم؟ میشه-

 همراه عصر که تاپی همون...  کرد می بازی ایش قهوه تاپ بند با آویزون ی لوچه و لب با افسون

 .بود خریده براش ارمیا دیگه، های لباس

 :زد می موج صداش تو دلخوری

 ! نرو کنی ام ناراحت خواهی می اگه-

 رفت ایش سرمه چرم های کفش سمت عصبانیت با و کشید پوفی کالفه

 قرار مخاطب رو افسون تهدید از پر و بلند صدای با همونجا از کنه، حفظ رو غرورش اینکه برای

 :داد

 من هباش یادت اما بیاد پیش تلخی این از تر بیش نمیخوام چون! ...میدم گوش حرفت به بار این-

 .کنم عوض رو ام تصمیم زود که نیستم مردی

 : گرفت اش کرده بغض صورت سمت رو اش اشاره انگشت و چرخید سریع حرکت یک با

 ههمیش حرف کن فرو گوشت تو اینو. بکنی کاری به مجبور منو نمیدم بهت رو اجازه این دیگه-

 !منه حرف

 خوردند سر اش گونه رو یکی یکی و کردند باز راه افسون های اشک ناخودآگاه

  خوشحالی از نه بود ترس از نه ها اشک این

 .ریختند می پایین هم سر پشت دلیلی هیچ بدون

 .دوخت چشم اش عشق به سردرگمی با و کشید ای دیگه پوف

 !میریزه اشک اینطوری چرا دونست نمی
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 بود خواسته اینکه از غیر! ... بود؟ گفته چی مگه... کرد مرور رو اش پیش لحظه چند های حرف

  بود افتاده گیر عشق و غرور بین...برداشت اش سمت قدمی تردید با!  بده نشون ابهت کمی

 .بودند جدال تو اش دل و عقل

 :انداخت گیر اش عضله از پر بازوهای بین رو افسون و شد پیروز اش عاشق قلب باالخره

  ؟ حرفم از ترسیدی ؟ دختر خبرته چه!  هیس-

 :گفت ای بامزه حالت با اش دل آوردن دست به برای نمیده، جوابی دید وقتی

 !  باشه تو حرف حرف میذارم هم گاهی نکن گریه باشه-

 :داد جواب آرومی صدای با...شدند قاطی هم با افسون ی خنده و گریه

 ! ایه دیگه موضوع بابت ام گریه!  نترسیدم-

 چرخوند اش عشق شبنم از پر های چشم بین رو اش نگران های چشم

 موضوعی؟ چه-

 :برد اش تپش از پر قلب سمت و گرفت رو ارمیا دست افسون

 ! راهه تو بدی اتفاق میده هشدار بهم داره... کنم اش آروم چطور دونم نمی!  میزنه شور خیلی-

 : کرد تر سفت رو اش دست های حلقه... شد بلند اش خنده صدای حرف این شنیدن با

 واسه بزن زنگ پدربزرگت اون به برو ها حرف این جای به!  شده چی گفتم منم!  دیوونه دختر-

 با!مبکنی رو قضیه قال زودتر... پدرم اصطالح به سراغ برم منم تا کن هماهنگ باهاش خواستگاری

 عمارت از نشسته خون به های چشم و شونه رو شده آویزون کت چروک، پیراهن آشفته، موهای

 .رفت خیابان سمت اون شده پارک لکسوس سمت و اومد بیرون بزرگ کیانفر

 .کرد می فکر عمارت داخل اتفاقات به و گذشت می ها رهگذر متعجب نگاه از وت تفا بی

 دل ته از اش ازدواج خبر شنیدن از و کرد استقبال ازش باز رویی با که بود کسی تنها پدرش

 .شد خوشحال

 .نباشه ارمیا تن به سر خواست می دلشون بلکه نشدند، خوشحال تنها نه بقیه اما
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 اش غم از ماالمال ی سینه روی رو اش دست...  ایستاد اش ماشین جلوی و کشید عمیقی نفس

 .گذاشت

 ...اش خانواده خصمانه های نگاه یادآوری بود تلخ چه

 به شد می وصل اش خوب خاطرات ی همه که برد عمارتی سمت رو اش نگاه بار آخرین برای

 .شراره

 .شد اش ماشین سوار سریع و کشید تلخی آه

 دست و خواهراش های متلک و ها کردن نازک چشم گوشه ، مونس شدن گیر زمین به کرد سعی

 .نکنه فکر اش دایی با اش شدن یقه به

 .زد عمیقی لبخند و کرد تصور رو اش عشق مشکی های چشم طرح... بست رو هاش چشم

 ...بود دنیاش ی همه دختر اون

 غم اش داشتنی دوست و کوچولو عشق وجود با که جایی... رفت امیدش ی خونه سمت سرعت با

 . نداشت اونجا به راهی

  برد پارکینگ داخل رو ماشین ، خیال و فکر هزارتا با

 "!کنم می راحت رو خودم خیال همیشه برای و یونس خونه میرم بابا با امشب همین"

 :زد صدا رو افسون انرژی با و رفت اصلی سالن سمت خوشحالی با فکر این با

 !برگشتم من کوچولو خانم ؟! کجایی افسونکم-

 ... نشنید جوابی اما زد صداش دیگه بار چند

 . نبود افسون از خبری اما کشید می سرک رو ها اتاق داخل یکی یکی

 .شد می قبل از تر کبود اش رنگ لحظه هر

 .افتاد کار از لحظه یه اش قلب دید رو مانتوش خالی جای وقتی

 خورد سر در کنار آروم شکسته، کمرش کرد احساس

  "؟ بود بازی اش همه نکنه... رفت؟ و گذاشت تنهام بازم "
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 . گرفت رو افسون ی شماره سریع آشفته فکر و خراب حالی با

 .شد آوار سرش رو دنیا میومد، نهارخوری میز روی از که اش موبایل صدای شنیدن با اما

 به رو دیوار به محکم رو اون و کرد خالی اش قیمت گرون موبایل روی رو اش عصبانیت ی همه

 .کوبید روش

 ...!شم می دیوانه دارم!آخه رفتی کجا"

 "!پدربزرگشه پیش شاید"

 دش بلند نهادش از آه اش شکسته ی صفحه دیدن با اما برداشت خیز اش موبایل سمت سریع

 ! بود کرده سیو اش گوشی تو فقط رو یونس ی شماره...

 "!نیومده بهم خوش روز یه... من به لعنت... من به لعنت"

 دست نبی رو اش شده سنگین سر و نشست اتاق سفید و آبی دیوار کنار قبل از تر امید نا بار این

 .کرد پنهان هاش

 من به لعنت!... نگرفتم رو شون تهران ی خونه آدرس چرا!...اش؟ دنبال برم کجا...کنم؟ کار چی"

 "!؟ چی باشه گذاشته تنهام اگه!... کنم خودم پایبند رو دختر اون نمیتونم که

 براش انقدر افسون...  نشست اش گونه رو و خورد سر اش چشم ی گوشه از سمجی اشک قطره

 .نداشت غرورش شکستن از ابایی که بود ارزش با

 .... شد زده اش ذهن تو ای جرقه کشید دراز اتاق سرد پارکت روی امیدی نا اوج تو وقتی

 " هست افسون گوشی تو حتما یونس ی شماره"

 .برداشت خیز ناهارخوری میز سمت و زد عریضی لبخند ناخودآگاه

 یونس بابا اسم رو و رفت پایین یکی یکی رو ها مخاطب...لرزید می زیاد هیجان از هاش دست

 . کرد توقف

  شد جواب منتظر استرس با و زد رو اتصال دکمه سریع

 :شد بلند یونس آقا خندان صدای
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 چه زدیم حرف هم با قبل ساعت نیم که ما... میشه تنگ برام دلت زود زود چه... جان افسون الو-

 !امروز شدم عزیز

 می افسون شدن ناپدید از دوروز...  شد رها اش دست از گوشی و شدند شل زانوهاش

 بار ره اما زدند سر رسید می فکرشون که هرجا به مجتبی و ارمیا و یونس مدتآقا این گذشت،تمام

 سرعمهپ عباسی سرهنگ...  بود ماجرا پیگیر سخت هم پلیس. گشتند برمی خالی دست و امید نا

 !نداشتند سرنخی و مدرک هیچ اما!...باشه ربایی آدم موضوع ممکن داشت اعتقاد یونس آقا ی

 تر تساک ارمیا. برخوردند سختی ترافیک بودند،ب حرکت تو خونه سمت امید نا که وقتی دوم شب

 افاطر شلوغی به و چرخوند می رو سرش...  بود نشسته جلو صندلی تو همیشه از تر غمیگین و

 ...موندند ثابت نشینی ویلچر دختر رو هاش چشم باالخره...کرد می نگاه اش

 .بود آشنا براش خیلی دختر نگاه معصومیت.. زد جوانه هاش چشم تو اشک ناخودآگاه

 .رفت دختر سمت یونس، آقا متعجب صدای به توجه بدون و کرد باز رو در سریع

 .برد اش دست تو های گل سمت اش پاره کفش و کهنه های لباس از رو نگاهش

 .داشت مهربونی صورت و درشت مشکی های افسون،چشم مثل دختر

 .دوخت اش متعجب های چشم تو رو نگاهش و زد زانو ویلچر جلوی ناخودآگاه

 :پرسید آهسته و خورد فرو رو گلوش تو کرده گیر بغض

 ؟!!کوچولو خانم فروشی می چند رو هات گل همه-

 : داد جواب سادگی با و زد خجالت با لبخندی دختر

 ! بخرید رو اش همه خواهید می واقعا-

 !بود گرفته اون دل مثل ام آسمون دل...داد سوق ابری آسمون سمت رو نگاهش و کشید عمیقی آه

 !  میخوام رو اش همه آره-

 :داد ادامه و کرد مکثی

 !  نرگسه گل عاشق! ... برم می ام عشق برای-

 گرفت ارمیا سمت رو ها گل دست و زد لبخند مهربونی با دختر
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 ... تومن پنجاه میشه!  عشقتون بحال خوش-

 :داد ادامه سادگی با ده نمی جوابی و برده اش مات ارمیا دید وقتی

 همیشه البته! گناهه فروشی گرون میگه بهم همیشه ام بزرگ مادر!  دم نمی گرون کنید باور-

 و بستریه بیمارستان تو حاال اما کنم کار من داد نمی اجازه.فروخت می و میاورد رو ها گل خودش

 !کنم اش کمک میخوام من

 شدن گم یا دختره این مشکالت خاطر به دونست نمی...خورد حلقه ارمیا های چشم تو اشک

 !نبود سابق یخی مرد از خبری دیگه...بود شده نازک دل خیلی روزها این... افسون

 .گذاشت دختر دست کف تو و درآورد تومنی پنجاه تراول تا ده و کرد اش جیب تو دست آروم

 ای بغض از پر صدای باشنیدن اما بره یونس آقا ماشین سمت خواست و برداشت رو ها گل

 ایستاد سرجاش

 به ور پولتون بقیه و میدارم بر رو تومن پنجاه همون!  نیستم گدا من گرفتید اشتباه شما آقا-

 . دم می پس خودتون

 نفس عزت فقر، اوج تو افسون مثل هم دختر این... بست نقش هاش لب رو رنگی کم لبخند

 .داشت

 ینا خاطر به رو ها پول من اما باشخصیتی هم خیلی اتفاقا... کوچولو خانم نیستی گدا دونم می-

 پیدا رو ام عشق تا کنی دعا منم برای جاش به و بکنی مادربزرگت بیمارستان خرج که دادم

 ! شده گم آخه!کنم

 اما ینهبب رو دختر شرمنده های چشم تا نموند اونجا این از بیشتر و کرد حرکت ماشین سمت سریع

 :شنید می رو صداش هم هنوز

 مطمنم! کنه می شاد رو شما دل هم خدا کردی شاد منو دل شما! نکنه کمتون بزرگی از خدا- 

 .کنید می پیدا رو عشقتون

 ! دیگران به کمک داشت خوبی حس چه... آسمون وسعت به زد لبخند

 یک ساعت های عقربه! داره رو هواش دختر اون خدای داشت یقین... بود گرفته آروم اش دل حاال

 .نداشت ایزدی بزرگ عمارت ساکنین های چشم تو راهی خواب اما داد می نشون رو شب نصف
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 .نگرده بر اش خونه به و بمونه مجتبی و یونس آقا کنار اونجا د دا ترجیح ارمیا

 می خیره افشین و افسون بچگی های عکس رو و گشت می سالن دور تا دور تو هاش چشم گاهی

 .موند

 صورتی شلوارک و تاپ و بود بسته خرگوشی رو موهاش ساله شش افسون ها عکس از یکی تو

 .بود پیش شب چند کوچولوی افسون شبیه تصویر این قدر چه.  بود تنش هم

 ور اش دست آروم... کرد می اش دیوانه داشت دلتنگی...  بست نقش هاش لب رو رنگی کم لبخند

 !بپره بیرون و بشکافه رو اش سینه بود ممکن لحظه هر که برد قراری بی قلب سمت

 " کنم می پیداش شده هم زمین زیر از میدم قول بهت...بگیر آروم"

 .ردک می دنبال موشکافانه رو اش حرکات و بود نشسته ارمیا روی روبه سلطنتی مبل رو مجتبی

 براش نتونست خوب که خواهری نبود از جدیدش قلب... بود اش سینه رو ارمیا مثل اونم دست

 .بود گرته درد کنه برادر

 پسرعموش لب زیر آروم... دوخت چشم افشین عکس به و چرخوند رو سرش... کشید عمیقی آه

 :داد قرار مخاطب رو

 تونمنمی هیچی...داری گله ازم میدونم!  کنم کاری افسونم آبجی واسه نتوستم سیاهه روم داداش"

 "!نکردم پر رو ات خالی جای ببخش منو که این از غیر بگم

 دربزرگپ عصبانی و بلند صدای شنیدن با ثانیه از کسری تو اما بست رو هاش چشم و کشید آهی

 شد بلند مبل روی از سریع اش

 قایم ازم رو مهمی این به مطلب ؟ بگم چی تو به من ؟آخه! بگی من به باید االن تو انیس-

  تو و دونم می من وگرنه نیاد افسون سر بالیی دعاکن فقط!کردی

 یستادها غمگین خانم انیس مقابل که رفتند سالن ی گوشه یونس آقا سمت سریع مجتبی و ارمیا

 .کشید می شونه و شاخ و بود

 :اومد حرف به ارمیا از زودتر مجتبی

  بابابزرگ؟ شده چی-
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  بود سرخ سرخ صورتش...برگشت سمتشون عصبانیت با یونس آقا

 ارمیا ی خونه آدرس و تهران اومده افسون شدن ناپدید روز درست ایمان!  بشه چی خواستی می-

 ! نیاورده در رو صداش حاال تا خانم این اما!  گرفته انیس از رو

 می زبونه ارمیا های چشم از خشم های شعله... شد فرما حکم سالن تو بدی سکوت دقیقه چند

 .بود برده اش مات بزنه پلک اینکه بدون مجتبی و کشیدند

 :اومد حرف به گرفته صدای با که بود خانم انیس باالخره

 رو نافسو نمیره هیچوقت ایمان... نیست ایمانم کار مطمنم من... نباش انصاف بی انقدر یونس-

 و کجاست نمیدونم هم حاال...  شناسم می خوب و کردم بزرگ حالل نون با رو پسرم من! ...بدزده

 . برسونه کسی به آزاری نمیتونه اون دارم یقین اما نیست خبری ازش روزه سه چرا

 :رفت تلفن سمت یونس آقا بشه، منفجر عصبانیت از ارمیا که این از قبل

 . بدم خبر سرهنگ به باید که بزرگیه سرنخ این اما! نه یا هست ایمان کار ندارم کاری من-

 بی از اش دل... ریخت می اشک دل ته از... بود کرده پر رو خونه فضای بلندش های گریه صدای

 .بود اومده درد به شوهرش رحمی

 هامات انگشت اینکه از ترسید چون کرد نشد،سکوت ایمان و افسون از خبری دیگه که روزی همون

 .بشه گرفته نشانه ایمان سمت

 ردهک تغییر درجه هشتاد صدو همسرش رفتار صبح از...اومد سرش ترسید می ازش که بالیی حاال

 .نبود اش همیشگی های مهربونی از خبری دیگه... بود

 .گرفت شدت اش هق هق و افتاد یونس پیش ساعت چند تهدید یاد

 برام تو از خیلی ام نوه...ندارید ما زندگی تو جایی پسرت نه تو نه دیگه باشه ایمان کار اگه"

 "عزیزتره

 اجازه مردی هیچ به همسرش شهادت از بعد... اومد درد به یونس رحمی بی همه این از اش قلب

 .داشت فرق براش همه با یونس اما بود نداده رو اش خصوصی حریم به ورود

 .شکوند رو اش دل اش زندگی دوست مرد حاال
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 موهای...گذاشت اش بال روی رو سرش و رفت اشون نفره دو تخت سمت همیشه از تر حال بی

 .شد پخش تخت روی اش طالیی بلند

 .فرستاد می صلوات افسون و ایمان سالمتی برای هم سر نذارش،پشت حال همون با

 ... تاریک ی آینده از ترسید می!... داد می بد گواهی دلش

 همسرشه به متعلق دونست می که آشنایی هایی قدم صدای هم بعد و شد باز آرومی صدای با در

 .کرد اش بغل عقب از و کشید دراز کنارش بعد، لحظه چند

 . گرفتند بازی به رو اش گوش ی پرده همسرش، داغ های نفس صدای

 چی هر! شد حروم اخالق بد من خاطر به که بشم هات اشک فدای! رفتم تند ببخشید عزیزم-

 !  دارم دوست قدر چه که دونی می... بدم دست از رو تو محاله من بیاد پیش

 .نده یونس مهربون های حرف به جوابی تا شد باعث حدش، از بیش دلخوری

 .شدند کشیده دندون به اش گوش ی الله بار این

 ... کردم ؟اشتباه!ببخشی منو خواهی نمی عزیزم انیس-

 : داد ادامه و کرد مکثی

 نمی رها رو تو من باز بود گناهکارم اگه اما گناهه بی ایمان معتقده عباسی سرهنگ دونی می-

 .کردم

 دوخت یونس غمگین های چشم تو رو منتظرش های چشم و برگشت سریع حرف این شنیدن با

 رو جوون دختر یه دزدی گزارش ایمان فامیل و اسم با زده زنگ یکی روز همون گفت می سرهنگ-

 حاال! خاموشه ایمان گوشی روزه سه هم االن...شده قطع تماس بده رو آدرس اینکه از قبل اما داده

 رو ام صبح رفتار! هستم هم ایمان نگران افسون، اندازه میخورم قسم!کردم گم رو ام بچه تا دو

  ببخشی؟ منو میشه حاال. ام منطقی بی پای بذار

 شکسته دل برای...شکوندی رو ام دل بد خیلی... ازت دلگیرم ؟!بخشیدی می بودی من جای تو-

 .نیست مرهمی هم

 .شدند بوسه غرق هاش چشم و زدن،صورت هم به چشم یه تو
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 باش کنارم فقط تو... چسبونم می بهم رو قلبت های تکه خودم! بشم ات شکسته دل فدای به من-

 . کنم پیدا رو پسرمون میدم قول منم!...بده آرامش بهم و

 رو خودش و کرد فراموش رو اش دلخوری زود خیلی.کردند خودشون کار داغ های بوسه باالخره

 مرد سمت رو نگاهش.برسند آرامش به دو هر سخت لحظات این تو تا داد قرار همسرش اختیار در

  چشم دور سیاهی و صورت رو شده خشک های خون پاره، های لب...  برد اش دست کنار زخمی

 .آورد درد به رو افسون قلب مرد

 .کرد تر لب با بود، تشنگی روز چند حاصل که رو اش خشکیده های لب

 :زد صداش آروم و شد خیز نیم اش سمت سختی به

 خوبی؟ ایمان آقا-

 .موند جواب منتظر باز اما بود واضح اش سوال جواب که این با

 .زد جونی کم لبخند و کرد باز رو اش کرده ورم های چشم سختی به ایمان

 .نباش نگران خانم افسون خوبم-

 ردک رو اش تالش تمام وجود این با. نداشت تناسبی داد، که جوابی با دردش از پر و گرفته صدای

  نبره پی اش حال بدی به افسون تا

 :کرد پر رو انبار تنگ و نمور فضای افسون، ی شرمنده صدای بار این

 لد ازتون زبونی چه با و بگم چی دونم نمی واقعا!  افتادید دردسر به من خاطر به تونم شرمنده-

 انیس کنار دادید می ادامه تون عادی زندگی به داشتید هم شما االن نبودم من اگه! کنم جویی

 !بقیه و جون

 ...عشق نه داشت هوس بوی و رنگ نه که بود مهری از پر لبخند اش جواب

 !اشهب پژمرده و غمگین دخترک برای قلبی قوتی تا بود آرامش و مهربانی ار پر دوستانه لبخند این

 به رو سرش و رفت عقب پایی صدای شنیدن با که شد زخمی مرد ناب لبخند محو کوتاه ای لحظه

 :داد ادامه لب زیر آروم بشه، باز در که این از قبل...داد تکیه دیوار
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 نجو انیس شرمنده من نذاره خواستم خدا از دل ته از اما میشه ختم کجا به ماجرا این دونم نمی-

 !...بخشم نمی رو خودم عمرم آخر تا بیاد شما سر بالیی اگه... بشم

 پاهاش جلوی درست براق چرم کفش جفت یک باالخره...  شد می تر نزدیک لحظه هر صدا

 .شدند متوقف

 .هستند کسی چه به متعلق ها کفش این دونست می خوب چون نبود سر کردن بلند به نیازی

 !کنه فکر پیشنهادش به تا بود داده وقت افسون به روز سه که شخصی

 : پیچید انبار فضای تو اش بم صدای

 در دبری اینجا از سالم دکتر این هم و خودت هم میذارم کنی قبول اگه ؟ کردی فکر پیشنهادم به-

 امان در هم ات خانواده اعضای بقیه بلکه گیرم می رو دونفر شما جون تنها نه صورت این غیر

 .بود نخواهند

 قبول رو پیشنهادش تونست می چطور...  شد خیره مرد به عمیقی نفرت با و برد باال رو سرش

 می خطر به اش خانواده کرد، نمی قبول اگر اما!...شد؟ می چی اش عاشق دل تکلیف پس... ؟!کنه

 .افتادند

 .داد ادامه معنادارش سکوت به و کشید آهی

 :داد تکان تهدید حالت به رو اش اشاره انگشت و شد خیز نیم اش سمت مرد

 زودتر و باشی عاقل بهتره... بدم هدر تو مثل هایی آدم واسه ندارم وقت من کوچولو دختر ببین-

  هستم ات جواب منتظر بعدش شمارم می ده تا...بگیری رو ات تصمیم

 مرور رو اش خاطرات کرد، می اعالم بلند مرد که ای شماره هر با و بست رو دارش نم های چشم

 .کرد

 ... 0هاشون کشمکش و دعواها...افتاد شون آشنایی اول روزهای یاد 

 ... 2اش کسی بی و پدرش فوت 

 ... 3 بود متنفر ازش که مردی با شدن همراه 

 ... 5 اش ترحم و ارمیا بیماری فهمیدن 
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 ... 4 ارمیا نوازشگر های دست و عقدشون 

 ... 6 دریا کنار اشون خاطرات 

 ... 7 کرد نفوذ پودش تارو تو کم کم که محبتی.  

 ... 8شون شدن مریض و دیگه هم از دوری 

 ... 9 نگرفت شکل وقت هیچ که خواستگاری... ارمیا صبوری... شون دوباره وصال 

 . برد ایمان سمت رو نگاهش کنه، اعالم بلند رو آخر عدد مرد که این از قبل

 به یا داد می نجات رو اش خانواده و گذشت می ارمیا از باید یا... زدند جوانه هاش چشم تو اشک

  شد پایانی عدد منتظر و کشید عمیقی نفس... انداخت می خطر به رو همه اش عشق خاطر

 از گذشتن باالخره و صدا بی هق هق و نامنظم های نفس...اش قلب از ای تکه شدن جدا 

 ... ...01عشق

  هستم ات جواب منتظر شد تموم ات وقت خب-

 از تر تلخ ترو سخت... ارمیا از گذشتن بود سخت خیلی...بزنه حرف نتونست اما کرد باز لب

  زهر جام نوشیدن

 دکتر آقای همین از اول... بدی کشتن به رو ات خانواده اعضای تک تک خواهی می تو انگار- 

 کنم می شروع

 تدس نباید...  بود گذاشته ایمان شقیقه روی رو اش اسلحه که برد مرد سمت رو اش هراسان نگاه

 زمزمه درد از پر و آروم و خورد فرو رو اش بغض... گذاشت کنار رو خودخواهی... کرد می دست

 :کرد

 ما خانواده با کاری فقط... رم می بیرون ارمیا زندگی از همیشه برای... کنم می روقبول ات شرط-

 . باش نداشته

 .کرد تر خراب رو اش خراب حال مرد، بلند ی خنده

 ! هستی عاقلی دختر بود گفته طاها-
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 می وصل طاها به ماجرا پای یه بود فهمیده اول روز همون...  بست نقش هاش لب رو تلخی لبخند

 ! شه

 ... ریخت رو زهرش باالخره پس

 شدت از... کرد می نفوذ داخل به پنجره درز از عجیبی سرمای و سوز بود، سرد شدت به انبار داخل

 میزخ ایمان نگران دل باشه، اش ضعیف بدن و خودش نگران که این از بیشتر اما لرزید می سرما

 .بود هوش بی و

 ... دوخت چشم سفیدش های لب به نگرانی با و کشید اش سمت رو خودش سختی به

 غذای سهم... دیوار ی گوشه آب ی پیاله و نان تکه سمت چرخوند رو اش نگاه گذشت، که کمی

 ...امروزشون

  تهبیایس پاهاش روی تونست نمی زیاد ضعف خاطر به اما بره سینی سمت و شه بلند کرد سعی

 .آورد ایمان کنار رو سینی و شد بلند بود سختی هر به باالخره

 ...برداشت رو آب پیاله و کرد پاک رو هاش اشک شال، ی گوشه با

 و شد پشیمون آخر ی لحظه درست اما بودند آب ای جرعه مشتاق شدت به اش خشک های لب

 .گرفت ایمان های لب جلوی رو پیاله

 ونا نبود انصاف حاال....شد اون بالی سپر و خورد کتک افسون خاطر به مرد این روز سه این تمام

 اش دهن تو رو پیاله آب تمام و کرد باز رو هاش لب دست یه با...کنه رها خودش حال به رو

 .ریخت

 .شدند باز نیمه باالخره و خوردند تکون ایمان های چشم کمی لحظه چند از بعد

 .ببینه تار رو روش به رو زخمی مرد شدند می باعث اش چشم داخل خورده حلقه های شبنم

  رسید نمی اش گوش به صدایی اما شدند می بسته و باز ایمان های لب

 بشنوه رو اش آرام نجوای شاید تا برد هاش لب سمت سرش

 ! دادی من به رو اب ی همه چرا ؟!چی خودت پس-

 !بود فکرش به هم باز نذارش حال با مرد این... گرفتند شدت هاش اشک
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 .بود طاها وجود تو ایمان معرفت از کمی کاش کرد فکر خودش با

 مرد افسون مخاطب همیشه... شد نمی ظاهر و بود پرده پشت روز چند این تو که بزدلی طاهای

 .بودند براق چرم های کفش با پوش خوش

 رسمی و اسم یا مشترک ی خاطره کرد می فکر قدر چه هر اما رسید می آشنا نظرش به مرد اون

 .آورد نمی یاد به رو

 برد هاش لب سمت و برداشت رو نان سریع شدند، بسته دوباره ایمان های چشم دید وقتی

  بخور نون هم کمی شو بیدار ایمان آقا-

 رسید گوشش به سختی به که بود ضعیفی صدای اش جواب

  ندارم اشتها من بخور خودت-

 شتهاا که بود خورده ای دیگه چیز کتک از غیر مرد این مگه...بست نقش اش لب کنج کجی لبخند

 !نداشت

 عصر تا گفت مرده اون صبح که دیدی... بریم اینجا از سالم بتونیم تا باشی داشته جون باید شما-

 .کنند می رها رو ما و سراغمون میان حتما شده عصر حاال... بریم کنه می ولمون

 می ساعتی داد،چند مرد اون به که قولی از بعد...نداشت اطمینان زد می که حرفی به هم خودش

 .بود نگرفته ازشون سراغی کسی شد

 ! رسه می کجا به ماجرا آخر دونست نمی

  رو ارمیا شور هم زد می رو اش خانواده شور هم اش دل

 کرد حس وضوح به رو اش قلب شدن فشرده و افتاد مرد حرف یاد

 ارمیا هب ای عالقه تو و کردید فرار هم با ایمان و تو کنه فکر ارمیا تا کنیم سازی صحنه جوری باید-

 زک ای گوشه قبل از تر غمگین افسون بود، کشیده شهر سر روی رو سیاهش چادر شب...  نداری

 ودلی درد گاهی و گفت می ذکری لب زیر گاهی. کرد می فکر اش معلوم نا ی آینده به و بود کرده

 .کرد می خدا با

 ... بود اش مهربون خدای به امیدش هنوزم
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 مکپیا براش پیش وقت چند مجتبی که افتاد متنی یاد ناخودآگاه و داد تکیه دیوار به رو سرش

 بود کرده

 :کرد زمزمه آروم لب زیر

 ار او مادرش که کودکی را ىموس کند نمی غرق که ىدریای و را ابراهیم سوزاند ىنم که آتشی""

 چاه به برادرانش را دیگری خونش به تشنه ی خانه به برسد تا سپارد می نیل ىها موج دست به

 قصد عالم ی همه اگر که نیاموختی هم هنوز آیا آورد می در مصر عزیز ی خانه از سر اندازند ىم

 هب کن اعتماد تدبیرش به پس ؟ توانند نمی نخواهد خدا و باشند داشته را تو به رساندن ضرر

 هب را خود ىسو به آمدنش قدم ده تا بردار قدمی او سمت به و کن توکل او به بسپار دل حکمتش

 ""بنشینی تماشا

 با... نداره وجود ای اراده خدا ی اراده از باالتر داشت یقین... بست نقش اش لب کنج لبخندی

 .سپرد خدا دست رو اش آینده و سرنوشت خاطر، اطمینان

 اون از... ترسید نمی ارمیا جدایی از... کرد نمی قراری بی اش قلب... زد نمی شور اش دل دیگه

 خوف پوش خوش مرد

 . داشت رو خدا چون...  نداشت

 .کرد می تیمم داشت و بود شده بهتر اش حال کمی... ایمان سمت برد رو اش نگاه

 هبتون و بشه خدا با هم ارمیا روز یه کرد آرزو دل ته از... بود خاص و جالب براش پسر این اعتقادات

 !کنه پیدا رهایی اش نفس هوای بین زدن پا و دست از

 با شرایطی هر تو خدا یاد بود زیبا چه...کرد پر رو انباری فضای ایمان صوت صدای ، بعد لحظه چند

 ... امکاناتی هر

 گوش به انبار بیرون از ای زمزمه صدای بود، زخمی مرد نمازخوندن تماشای غرق که طور همین

 .رسید اش

 اون و بودند کرده پر رو اش ذهن زیادی مجهوالت...رفت در سمت و شد بلند سریع... نکرد درنگ

 .بود جواب دنبال

 کرد تیز گوش کمی... شنید رو مرد تا دو آهسته صدای
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 اب دختر اون میشه؟ چی ام انتقام و من تکلیف پس برند؟ بذارید راحتی همین به خواهید می"-

 بده پس تاوان باید حاال کرده بازی من احساسات

 .. بود طاها صدای... میشناخت خوب رو نفرت از پر صدای این

 دلیلی دیگه کرده قبول که حاال برداره من پسر سر از دست دختر اون که کنیم کاری بود قرار-

 که یمکن می وانمود جوری قبلی نقشه یه با کردم رو جاش همه فکر من...داریم نگهش بیشتر نداره

 نافسو شدن آبرو بی از بهتر چی...میرسی انتقامت به هم تو وقت اون کردند فرار هم با دوتا این

 همیش خنک هم تو دل بیرون، کنه پرت اش زندگی از رو دختر این آشغال یه مثل پسرم وقتی...

 پولت به هم تو قرارمون و قول طبق!...کنه نزدیک ارمیا به رو خودش که شرارس نوبت وقت اون...

 " بینی می رو افسون شدن خرد هم رسی می

 .دفهمی رو آشناست مرد اون کرد می فکر اینکه دلیل حاال... چرخه می سرش دور دنیا کرد احساس

 .بود دیده ارمیا آلبوم تو رو اش عکس که کسی همون...ارمیا پدر... بزرگ کیانفر

 . شدند جاری اش چشم ی گوشه از و کردند رشد هاش چشم تو اشک های جوانه

 :کرد زمزمه لب زیر آروم و خورد سر در کنار

 رو هاش دست! بشه رحم بی های گرگ این چنگال اسیر نذار باش داشته رو ارمیام هوای خدایا

 می ضرب سرش پشت دیوار رو پاهاش با و کشید می اش شده بلند ریش تو هم سر پشت

 ...آرامش ای ذره از دریغ اما...بگیره آرام کمی کار این با خواست می انگار.گرفت

 مهلت ارمیا اما بشه برطرف اش خستگی کمی تا شد خم...  رسید سر زنان نفس آرشام باالخره

 .نداد

 . کرد می بیداد اش حرکات تمام تو پریشانی... رفت اش سمت سریع و گرفت فاصله دیوار از

  ؟!نه نبود که من افسون بود کما تو که اونی... کنم می دق دارم!  بزن شد؟؟حرف چی-

 .انداخت اش دوست منتظر های چشم تو گذرایی نگاه و ایستاد صاف آرشام

 .بشنوه رو جواب تا داره استرس قدر چه دونست می

 :کرد زمزمه آروم و کشید عمیقی نفس
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 ... رسوندم یو سی آی تا رو خودم مشقتی چه با دونی نمی-

 : پرید اش حرف وسط سریع ارمیا

 !نه یا بود بگو بهم فقط-

 ! نبود-

 زمین روی اش اطراف رهگذرهای به توجه بدون اون و شدند خم وار اتوماتیک ارمیا زانوهای

 .نشست

 :کرد می بیداد خوشحالی و بغض صداش تو

 گفت و زد زنگ ام وکیل وقتی...  دم نمی اش دست از زودی این به میدونستم... خدا شکرت-

  افسون مشخصات دختره

 !کنم سکته موند کم داره، رو

 عاشق و شیدا دل برای خواست می گریستن اش دل...خورد حلقه آرشام های چشم تو اشک

  اش دوست

 هم ساعت یک برای کنه تصور تونست نمی... گذاشت ارمیا جای رو خودش لحظه یه برای فقط

 !کنه درک کامل رو اش دوست تونه نمی فهمید می تازه...باشه خبر بی شیده از شده

 ...گذاشته پا زیر عشق خاطر به رو غرورش که رو مردی حال

 محکم باید تو...کنیم می پیداش روشنه ام دل من... گذاشت خیر به خداروشکر!  پسر پاشو-

 !باشی

 چشم اش دوست ی شده دراز دست به غم با و کرد بلند رو سرش پریشان و حال شوریده ارمیا

 دوخت

 رو المح بفهمی تونی نمی...نکردم پیدا ازش نشونی اما گشتم رو لعنتی شهر این وجب به وجب-

 اسم من... کنه درازی دست ام ناموس به ام زن به عوضی یه دارم رو این کابوس لحظه هر وقتی

 نمطم بیاد سرش بالیی اگه!...کنم محافظت ام زندگی زن از نتونستم اما مرد گذاشتم رو خودم
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 می فکر چی موردم در دیگران نیست مهم برام!...ندارم کشیدن نفس برای دلیلی دیگه باش

 ! خوام می سالم رو ام افسون فقط... نیست مهم برام هم ام لعنتی غرور... کنند

 ... بود آه و بغض از پر... داشت درد... داشت غم صداش

 ...مرد یه کشیدن درد و شکستن ی لحظه سخته قدر چه

 ... اومد فرود اش گونه رو و خورد سر آرشام چشم ی گوشه از اشکی ی قطره

 و رعنا قد از خبری دیگه اما بایسته کرد کمک و برد اش دوست های بغل زیر سمت رو هاش دست

 ... نبود بلندش

  خمیده کمر با بود مرد یه آرشام، آغوش تو

 خورد زنگ ارمیا تلفن که بودند برنداشته بیشتر قدم چند

 روی رو سرش زنگ صدای به توجه بدون ارمیا اما کرد بیشتر رو آرشام بغض اش آهنگ صدای

  اش دوست شونه

  برمیداشت قدم آروم و بود گذاشته

 مندید چشاتو وقته چند االن میشه سنگ بغضمداره که کجایی جدایی جرم به میشم مجازات "

 میشه تنگ دلم گی نمی عزیزم

 مسپرد دل بهت جوری یه هامون خنده واسه میشه تنگ دلم خشکم چشمای تو میشه خیس جهان

 غرق و خیابابون و شب کردن گریه واسه میده حال هوا هردوتامون واسه میشه تنگ دلم گاهی که

 که قراری بی واسه میده حال هوا روبروته خدا کنی تصور وقتی گریه همین شکوهه با چقد سکوته

 همب نداری اونو بیاری یادت که بباری گوشه یه بشینی آروم که نزاری تنها رو بغضت لحظه یک

 چیهر با که آتشفشانی مثه ریختم بهم کرده زهر خودش کام به و موج که زمانی دریا مثه ریختم

 چه نگفتم وقت هیچ رو چیزی یه من ولی دارن دوست و بارون عاشقا میگن کرده قهر خودش غیر

  کردن گریه واسه میده حال هوا افتم می بیادت اتفاقی هر با نباره بارون چه بباره بارون

 الح هوا روبروته خدا کنی تصور وقتی گریه همین شکوهه با چقد سکوته غرق و خیابابون و شب

 یادت که بباری گوشه یه بشینی آروم که نزاری تنها رو بغضت لحظه یک که قراری بی واسه میده

  "بیاتی پویا نداری اونو بیاری
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 نداره، دادن جواب قصد ارمیا دید وقتی آرشام..کرد خوردن زنگ به شروع دوباره شدو قطع تلفن

  کرد لمس رو اتصال دکمه و برداشت رو گوشی خودش

  ارمیا الو-

  گرفت فاصله ارمیا از سریع... بود شراره صدای... پرید کمی اش رنگ

 ! زدی زنگ چرا ؟ داری کار چی-

 هام حرف به نکن قطع کنم می خواهش... دادی جواب شما آوردم شانس شمایی؟ آرشام آقا-

  بده گوش

 باش سریع فقط... شنوم می بگو-

 !  کجاست افسون دونم می من-

 به تفاوت بی که برد ارمیا سمت رو اش نگاه...بزنه حرفی نتونست...اومد بند آرشام زبان ای لحظه

 .کرد می نگاه رو طرف اون و طرف این و بود داده تکیه ماشین

 ... کرد بیشتر رو اش فاصله کمی

  تونه؟ دست گوشی الو-

  آورد پایین ممکن حد تا رو صداش

 ... نکنه داری؟ خبر کجا از-

 ! بود ما کار افسون شدن ناپدید! درسته حدستون-

 چیی؟-

 :گفت التماس با سریع شراره کرد، جلب رو ارمیا توجه که بود بلند قدری به آرشام صدای

 نمی خودم. کنید منتقل ارمیا به رو هام حرف بعد بدم توضیح بدید اجازه!  آرشام آقا باید آروم-

 ! کنم صحبت باهاش مستقیم تونم

  شده؟ چی پرسید اشاره و ایما با و اومد اش سمت درهم های اخم با ارمیا

  رفت باال کن صبر نشانه به آرشام های دست
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 !میشنوم بزنید رو تون حرف تر سریع-

 :کرد تعریف به شروع هق هق با و کشید عمیقی نفس شراره

 دخون می ام گوش زیر بود وقت چند ارمیاست بابای منظورم عمو! بشه جوری این خواستم نمی-

 کم بودم ارمیا عاشق که منم!...وارد تازه دختر اون از ترسه می و باشم اش عروس من داشته آرزو

 درست اما نکردیم حرکتی ما شون عمارت رفت ارمیا که روزی تا... ام گرفته قرار تاثیر تحت کم

 نقشه یه وقته خیلی گفت و زد زنگ بهم عمو کرد، می دعوا اش دایی با داشت اون که ای لحظه

 ماشین یه...داد توضیح مختصر برام و کشیده ارمیا از افسون کردن جدا واسه حسابی و درست

 بعد و کشیدم پایین رو دختر اون مختلف های بهونه با من... ارمیا خونه در دم رفتیم و دنیالم اومد

 من! نکرده رهام ای لحظه وجدان عذاب روز همین از شاهده خدا...کردند اش هوش بی مردها اون

 !... ببینم رو اش شکستن دوباره خواد نمی دلم... قیمتی هر به نه اما دارم دوست رو ارمیا

 حرکتی تونست نمی و بود ایستاده سرجاش مبهوت و مات آرشام... شد برقرار سکوت ای لحظه

 :شد انداز طنین شراره بغض از پر و گرفته صدای دوباره...بکنه

 !پاکه گل برگ مثل افسون بگو ارمیا به فقط.... کنم می پیام براتون رو آدرس-

 کچل امروز! خواهی می چی باز افسون الو- کاشت هاش لب رو لبخند ی غنچه شیده، کالفه صدای

 ! رسما کردی ام

 !  شدی نمی خواهرم خواستی می! دختر بزن غر کم-

 : کشید بلندی پوف شیده

 بودن برادر مقام از گم می هم آرشام به... دم می انصراف بودن خواهر مقام از حاال همین از من-

 واسه جوری همید عقد تو انگار نه انگار جوگیرت شوهر و تو!...کنه گیری کناره ارمیا برای

 .ندید رو دیگه هم عمرتون تو کنه می فکر آدم که دارید بال و هول امشب خواستگاری

 می خوب هم خودش...آورد کش بیشتر رو هاش لب و رفت اتاق ی گوشه تخت سمت کنان لی لی

 باهاش بار ده از بیشتر شاید حاال تا صبح از...زدن غر همه این واسه داره حق شیده دونست

 بود گرفته تماس

 !مرگته چه دفعه این ببینم بنال حاال-
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 برد باال ارمیا مثل رو ابروهاش از یکی و کشید دراز تخت روی تخسی با

 !  بخرند دانمارکی شیرینی کن کاری اومدنی بگم خواستم می-

 ابانتخ تو ی سلیقه با هم رو ارمیا زیرهای لباس برم خواهی می میگم! بانو باشه ای دیگه اوامر-

  کنم

 .خندید دل ته از و آورد کش بیشتر رو هاش لب بلکه نشد ناراحت تنها حرف،نه این شنیدن با

 ! افسون شدی حیا بی خیلی!میاد هم خوشش چه-

 .کرد می طی خیالی بی مشکل و دردسر همه این از بعد داشت...چرخید خودش دور چند و شد بلند

 ! کنی می تکرار طوطی مثل رو آرشام های کالم تکه همه! خواهرم بهترم که تو از-

 :شد بلند هم شیده ی خنده صدای دفعه این

 ات لغت فرهنگ انقدر چرا که زده غر سرم کلی مامان روز اون!  گفتی راست رو این خداییش-

 تا که برس خودت به برو حرفا این جای به حاال! ...دامادته شازده کار نگفتم منم شده عوض

 ندچ میگم داری تشریف فضول تو چون... عزیزم شیم می شرفیاب حضورتون به دیگه دوساعت

 گلت شوهر خانواده از دوماداینم شازده اضافه به آنیا و آرشام...بابام و مامان و منم ام نفری

 یاارم کسی بی و غریبی همه این برای دلش...نشست افسون های لب رو تلخی لبخند دفعه این

 ... سوخت

 ...کردند می بازی رو ارمیا خانواده نقش ها غریبه بود تلخ قدر چه

 خودش خوشتیپی همه این به نمایی دندون لبخند و کرد تنش های لباس به نگاهی آینه تو

 .بود کرده سرایت هم اون به و بود مسری ارمیا خودشیفتگی انگار...زد

 یکش خیلی اش تن تو که ای ساده رنگ کرمی شلوار و کت...داد سوق پایین به باال از رو اش نگاه

  سفید های صندل با بود ایستاده قشنگ و

  برد اش دست تو کرمی ریز های گل با سفید روسری سمت رو هاش چشم

  کرد تنظیم سرش رو و گذاشت روسری وسط بود داده بهش جون انیس که رو طلقی

 .کرد سر لبنانی شکل به رو روسری و برداشت میز رو از رو اش شکل ای پروانه ی گیره
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 دوباره جون انیس دیشب...خندید وجود تمام با افتاد اش نازک ابروهای به اش نگاه وقتی

 .داد صفا اش صورت به حسابی و برداشت رو ابروهاش

 ... بست نقش هاش لب رو رضایت لبخند و زد آینه جلوی چرخی

 برداشت خیز اش گوشی سمت و کند آینه از دل اش موبایل زنگ صدای شنیدن با

 :داد جواب خوشحالی با ارمیا تصویر و اسم دیدن با

 ؟! ها طرف این از آقایی سالم-

 آورد وجد به رو وجودش ارمیا،تمام انرژی پر صدای

 وضعی چه در ببینم بزنم زنگی یه گفتم شد تنگ برات دلم... گلم خانم سالم-

 .داد تکون رو اش شده آویزون پاهای ها بچه مثل و نشست تخت روی

  بخت خونه ببره سفیدش اسب با منو بیاد همسری تا ام آماده پوشیدم لباس-

 :شد بلند ارمیا خنده صدای

 کار چی خب- ؟ شدی آماده حاال از بیام تا مونده نیم و ساعت یه هنوز!  دختر تری هول من از تو-

 ام یونس بابا وقت اون- بیام؟ حاال میخواهی... بگردم ذوقت و تو دور من الهی- دارم ذوق کنم

 :کرد مظلوم رو صداش و کشید بلندی آه ارمیا! نمیده رات

 بود اومده دنیا به امونم بچه االن نبودن اگه! بقیه و ات یونس بابا این دست از-

 اش خنده دید، رو اش صورت روش به رو ی آینه تو وقتی... گرفتند رنگ هاش گونه کرد احساس

 ... بود شده سرخ ارمیا با شدن یکی خجالت از.. گرفت

 ؟ هستی خانمی شد چی-

 ! شد پرت حواسم ببخشید-

 گوب حاال کردی مشخص رو شیرینی نوع که شما!  بپرسم نظر ازت بودم زده زنگ! نداره اشکال-

 ؟!بپوشم شلواری و کت چه
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 غیر گفتم من!لق دهن ی شیده روحت تو ای:  کرد زمزمه نشنوه ارمیا که طوری آروم لب زیر

 اش دست کف بذاری اینکه نه بگو مستقیم

  بود شنیده رو هاش حرف تمام همسرش تیز های گوش اما

 :گفت بود صداش تو که ی خنده ته با ارمیا

  بپوشم چی بگو کن ول رو ها حرف این!...اند لق دهن شوهری و زن اینا نفهمیدی هنوز تو-

 عکس شون تک تک با کردم، هم رو اونجاش فکر- ؟ بدم نظر باید چطور اینجا از من عزیزم-

 ! پسندی می رو کدوم ببین فرستم می برات آپ واتس تو و میگیرم

 . شد قطع تماس کنه اعتراضی خواست تا...دربیان حدقه از هاش چشم بود مونده کم

 .انداخت تخت روی رو خودش و کرد ای ناله لب زیر

 طول ساعت سه بندازه عکس یه هرکدوم با حاال داره شلوار و کت تا شونصد! دیوونه ی پسره-

 !نرسه شیده به دستم اگه! میکشه

 .شد بلند اش گوشی هشدار صدای که داد می ادامه غرهاش غر به داشت همینطور

 بودند آماده قبل از انگار میومدند یکی یکی ها عکس

 .کرد می دلبری داشت و بود گرفته خوشگل ژست یه کدوم هر تو ارمیا

 :شد بلند اش جیغ صدای ها عکس از یکی دیدن با

 ! کشمت می حیا بی ی پسره-

 یرز از اینو میاد خوشت بود نوشته هم اش پایین و بود انداخته عکس زیر لباس با خت*ل ارمیا

 !شدم موندگار اتاقت تو شب ؟شاید بپوشم

  دش اتاق وارد بال و هول با جون انیس کنه، کنترل رو اش خنده شلیک صدای بتونه اینکه از قبل

  قابلمه اش دیگه دست تو و بود کفگیر اش دست یه تو

 !افتاده اتفاقی باز نکنه میزنی داد چرا مادر چیه-

 !نبینه جون انیس تا چسبوند اش سینه به رو گوشی... بگیره رو اش خنده جلوی کرد سعی
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 !دیدم می عکس داشتم نشده چیزی! ترسوندمتون ببخشید-

 :گفت شد می خارج اتاق از که حالی در و رفت بهش ای غره چشم خانم انیس

 ! خوب دختر شدم ترک زهر-

 :نوشت سریع... کرد رها رو اش خنده شلیک اتاق، در شدن بسته از بعد

 !میبردی آبرومو داشتی ارمیا نکشتت خدا-

 ؟ پسندیدی کدوم بگو حاال! سرت فدای-

 انداخت باال شیطنت با ابرویی... رسید اش ذهن به خبیثی فکر لحظه یه تو

 " کن تماشا و بشین حاال آقایی شیطونی خودت فقط کردی فکر"

  شد می دهمی بود فرستاده ارمیا که ختی*ل عکس.. شمرد رو ها عکس باال از

 : کرد تایپ سریع و چاکوند نیش خوشحالی با

 آیفون به رو هاش چشم و نشست در روی به رو مبل رو استرس با!  پسندیدم رو دهمی من-

 ...دوخت

 نه ساعت های عقربه... چرخوند سالن وسط بزرگ دیواری ساعت سمت رو سرش بعد، لحظه چند

 !نبود ها مهمان از خبری هنوز اما داد می نشون رو شب

 ! باشه شده تمام زود شون خوشی عمر باز ترسید می... داشت دلشوره

 با " باهلل اال ةقو ال و حول ال " ذکر هم سر پشت و گرفت می ضرب مبل های پایه رو پاهاش با

 .کرد می تکرار وجود تمام

 ودب تلخ چه... کشید پر پیش روز دو سمت اش خیال ی پرنده و شدند بسته هاش چشم ناخودآگاه

 که جایی از خدا و داد جواب اش توکل اما... کرده پهن براشون دامی چه ارمیا بابای اینکه فهمیدن

 .کرد شون کمک کرد، نمی رو تصورش

 .بگیره تماس ارمیا و پلیس اداره با شراره روز، اون بود سخت باورش هم هموز
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 بزرگ فر کیان های نوچه از تا دو و طاها ها پلیس کرد، می رو فکرش که چیزی از تر راحت خیلی

 .کردند دستگیر رو

 !کنه کم رو ارمیا دیدن خوشحالی طعم نتونست هم طاها نفرت از پر های چشم طرح ، لحظه اون

 های دست... ارمیا گرم آغوش...کرد نمی فراموش رو لحظات اون خوب حس وقت هیچ

 اشون جاری های اشک...اش پهن های شانه...نوازشگرش

 رمیاا که هوایی تو کشیدن نفس...وصله مرد اون وجود بند بند به وجودش بند بند فهمید می تازه

 .بود آرزوش ترین بزرگ کشید می نفس

 .کشیدند می آتش به رو وجودش تمام ارمیا، غمگین های چشم یاد

 .نکرد پدری براش که پدری خاطر به بود غمگین مردش

 اش تنهایی خاطر به...اش نداشته خانواده خاطر به

 .نذاره تنها رو اش عشق وقت هیچ بود بسته عهد خودش با لحظه همون

 شدن بستری... طاها و بزرگ کیانفر از شون شکایت...داد رخ سریع چی همه اتفاق، اون از بعد

  خواستگاری برای قرارشون و قول...شراره شدن ناپدید... ایمان

 .جدید ی حادثه از داشتند واهمه و بودند روزگار خورده زخم کنند، درنگ ای لحظه خواستند نمی

 .گرفت نشانه ساعت سمت رو قرارش بی نگاه و کرد باز رو هاش چشم

 !عزیزم کجایی: کرد زمزمه لب زیر آرام نا0 نبود قرار مگه! شد نیم و 8 پیشم بیایی نیم و

 شون گرانن نگاه با و بودند نشسته شومینه کنار دورتر کمی خانم انیس و یونس،ایمان آقا ، مجتبی

 .داشتند نظر زیر رو افسون حرکات

 مین دسترس در نظر مورد مخاطب" تکراری صدای اما گرفت می رو ارمیا ی شماره تند تند مجتبی

 .بود کرده اش عصبانی حسابی " باشد

 ور افسون نزنه حرفی کرد می سعی و داد می فشار رو مبل ی دسته ناراحتی، شدت از یونس آقا

 . بریزه بهم این از تر بیش
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 زیر اتصلو صدتا امشب، شدن خیر به ختم برای و بود داد تکیه مبل به رو سرش حالی بی با ایمان

 .فرستاد می لب

 شدن دزدیده صحنه با بگه، افسون به اش احساس مورد در تا رفت ارمیا خانه در دم که روزی از

 میدفه تازه ، افتاد گیر اش احتیاطی بی خاطر به هم خودش و کرد تعقیبشون...  شد به رو افسون

 .نداره اون داشتن برای شانسی هیچ و ارمیاست به متعلق دختر اون وجود تمام

 اارمی کفش از رو پاش صدا و سر بی و آرام خیلی...باشه دیگه دردهای رو دردی خواست نمی دیگه

 فقط حاال! ...باشه نداشته چشم ای دیگه شخص عشق به کرد سعی و کشید کنار افسون و

 .بود مهم براش دختر این خوشبختی

 .رفت افسون سمت بلند های قدم با و شد لبریز خانم انیس صبر باالخره

 !کنم فکر بود شیده اش ؟اسم زنی نمی زنگ دوستت اون به چرا عزیزم-

 :برداشت خیز اش گوشی سمت سریع و کوبید اش پیشانی رو محکم اش دست با افسون

  کردم فراموش رو شیده کل به خنگ من آخ-

 ینفس شد باعت شیده، سرحال صدای...موند منتظر و گرفت رو شماره لرزان، های دست با سریع

 بکشه آسودگی سر از

 !رسیم می االن جان افسون الو-

 :کرد زمزمه دلخور

 رفت راه هزار دلم!  باشید اینجا پیش ساعت یک بود قرار ؟! کردید دیر چه-

 بودیم درگیر انقدر ، کردیم وصل اکسیژن بهش بردیم شد بد حالش مامانم شرمنده عزیزم-

 ماش گفت مامانم بود، شده سرکنده مرغ مثل که هم ارمیا... بدیم خبر بزنیم زنگ رفت یادمون

 بذاری هم رو هستیم،چشم تون کوچه سر چهارتایی ما االن!  اند راه به چشم زشته برید ما بدون

 .رسیدیم

 لبخند...دوخت چشم اش پدربزرگ تردید از پر های چشم تو خوشحالی با و کرد قطع رو گوشی

 :آورد لب رو ای مندانه پیروز
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 رسند می االن-

 .شد افسون های حرف تایید زنگ، صدای بگه، چیزی کسی که این از قبل

 جواب خواست که همین...برداشت قدم آیفون سمت سریع و کرد مرتب سر روی رو گلدارش چادر

 :کرد زمزمه خنده با و شد قدم پیش مجتبی بده،

 . رفت آبرومون باش دار خود کمی! واال نوبره هولی این به عروس-

 مثل ه،باش خواستگاری ی جلسه شبیه که این از بیشتر فضا...بودند نشسته هم دور سال تو همه

 ارمیا ی خورده حلقه های دست رو که یونس آقا نگاه و ها اخم از اگر البته.بود دوستانه جمع یک

 .گرفتیم می فاکتور بود، مونده ثابت افسون کمر دور

 اکتس هم شیده البته. شدند می بقیه ی خنده باعث و انداختند می متلکی گاهی مجتبی و آرشام

 .خرید می جان به رو اش دوست ی غره چشم هاش شیطنت با و بود نمونده

 .شد می اش خجالت باعث افسون به معنادارش نگاه با گاهی بود، پذیرایی مشغول که خانم انیس

 که سیون آقا از غیر به البته. کردند می تفریح افسون شرم از پر صورت و ارمیا پرویی دیدن از همه

 ! باشه رسمی و جدی خواستگاری فضای داشت دوست

 .شد شکسته سکوت آرشام گفتن نچ نچ صدای با که بود کرده سکوت جمع شد می ای دقیقه چند

 :زد اش صورت به چنگی و کرد نازک رو صداش آرشام

 من که روزی بخیر یادش... قدیم های خواستگار خواستگارم!  شده زمان آخر دوره!دور به بال-

 خترد سراغ بیا بعد شو آدم برو پسر: گفت. آورد در روزگارم از دمار شیده بابای خواستگاری، رفتم

 ونبیست فرهاد مثل... پوشیدیم آهنی کفش جفت دو... کردیم رد رو رستم خان هفت ما خالصه! من

 االح اما! حنا تو گذاشتند رو ما دست و سوخت مون حال به اش دل مون خانم پدر باالخره تا کندیم

 !  شدند تنیده هم تو عروس و داماد روشن شب تو

 استرس هم کشید خجالت هم افسون اما... رفتند ریسه خنده از همه حرف این شنیدن با

 نشان بدی واکنش ترسید می...  دوخت اش پدربزرگ غلیظ های اخم به رو هاش چشم...داشت

 !بگیره فاصله ارمیا از کمی کرد سعی شده خشم از پر یونس بابا های چشم دید وقتی... بده

 :داد قرار مخاطب رو ارمیا لب زیر آرام
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 طرف اون برم کمی بذار زشته آقایی-

 : چسبوند خودش به بیشتر رو افسون و گفت داری کش نه خونسرد ارمیا اما

 !خانمی میدم نشونت مون خلوت تو اش موقع به اونم که است دیگه چیز یه زشت-

  ارمیا شدی حیا بی چه-

 .ام خلوت جای یه منتظر فقط پوشیدم زیر از رو دهمی دقیقا! خانم دیدی کجاشو هنوز-

 ! کنه گریه یا بخنده دونست نمی افسون

 . رفت اتاق سمت ات عصبانیت با و شد تمام یونس آقا صبر باالخره

 هب همه از قبل خانم انیس...کردند می نگاه یونس آقا رفتن مسیر به و بودند شده ساکت همه

 .شد مانع ارمیا اما بره اتاق سمت تا شد بلند... اومد خودش

  میکنم صحبت باهاشون میرم خودم بشینید شما-

 .انداخت اش افسون اضطراب از پر و قشنگ های چشم سمت نگاهی نیم و کرد مرتب رو کراوتش

 . برداشت گام اتاق سمت استواری های قدم با و زد بخشی اطمینان لبخند

 و ترسیده نگاه!.. بشه خراب چیز همه دوباره ترسید می... جوید می رو هاش لب استرس از افسون

 رو اش آرام برادرش، های لب رو بسته نقش مهربان لبخند... داد سوق مجتبی سمت رو اش لرزان

 .کرد سرازیر اش دل به

 .شد داخل باشه جوابی منتظر که این بدون و زد در به ای ضربه ارمیا

 لومینامع نقطه به و بود نشسته دارش چرخ صندلی رو ناراحتی با که افتاد یونس آقا به اش نگاه

 .کرد می نگاه

 :کرد صاف رو صداش و گذاشت جلو قدم اخم با

 و دارید افسون برای آرزوهایی چه شما دونم می!... کنم صحبت باهاتون مردونه و مرد اومدم-

 این... ندارید منو دیدن چشم دونم می اینم و!...رسید نمی نظر به راضی ما ازدواج از خیلی

 شدی باعث که هستی کسی همون شما! ...ندارم خوشی دل شما از منم چون متقابله احساس
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 منه زن افسون نکنی چه میکنی اخم شما چه بگم اومدم حاال اما...  بشم دور ام عشق از چندماه

  مبه ام افسون نکید کاری بهتره پس! شما نه دختر اون دل خاطر به اینجام امشب اگه!  منه حق!

 ! بریزه

 آقا صدای کنه، لمس رو دستگیره اینکه از قبل اما برداشت قدم اتاق در سمت و زد رو هاش حرف

 :شد انداز طنین اتاق تو یونس

 از.  کنی درک منو احساس شاید وقت اون میشی پدر من مثل خودت رسه می روز یه جان پسر-

 و دخترهام مرگ مقصر رو خودم که منی... نکنی تکرار منو اشتباهات وقت هیچ خوام می خدا

 هیچ تو از من! باشم؟ واپس دل هاشون یادگاری زندگی واسه ندارم حق حاال دونم می دامادهام

 از اما..! . تکبر و غرور همون با!... خودم های جوونی مثل هستی یکی تو! نیستم و نبودم متنفر وقت

 هاراد اگه که هست باالتری قدرت یه...نناز قدرت و پول به! ...نباشه من مثل ات آینده میخوام خدا

 از رو افسون که کسی همون...میره بین از زدن بهم چشم یه تو قارون ثروت مثل ما ثروت کنه

 دونم می و دارم دوست رو تو من! ...برسونه فرش به عرش از رو ما میتونه رسوند عرش به فرش

 یه مثل دخترم خواستگاری خواست می ام دل فقط! ...کنی خوشبخت رو ام افسون تونی می

 . داشتم زیادی توقع من شاید باشه عادی خواستگاری

 هر شنیدن انتظار....بود شده خشک راه وسط اش دست و ایستاده در جلوی مبهوت و مات ارمیا

 .شنید که چیزهایی از غیر داشت رو حرفی

 .ردب یونس آقا مهربان لبخند سمت اش نگاه و خورد تکانی اش، شونه روی دستی گرفتن قرار با

 ! شده نگران دل حتما افسون! پسرم بریم-

 .بود کارانه فریب نه داشت پنهان تملقی نه... نشست اش دل به پسرم لفظ قدر چه

 .شد هاش لب مهمان عمیقی لبخند کم کم

 .درخشیدند می ستاره مثل اتاق تاریکی تو مرد دو هر های چشم

 د،شدن سالن وارد وقتی.کرد هدایت سالن سمت رو اون ارمیا کمر به فشار کردن وارد با یونس آقا

 .شد همه تعجب باعث و نشست افسون از فاصله با کمی ارمیا
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 بزنه، حرفی کسی که این از قبل و کرد صاف گلویی... انداخت هم روی رو پاهاش خونسردی، با

  دست به رو مجلس

 :گرفت

 !کنم خواستگاری ایزدی دکتر از رو افسون میخوام من... مطلب اصل سر بریم بهتره-

 باز دلبخن ی غنچه به که بود یونس آقا های لب فقط... بودند رفته فرو بهتی از پر سکوت تو جمع

 .شد

 .کرد رو خودش اثر بود، گفته ارمیا به خطاب دل ته از که پسرمی دونست می خوب

 .ردک می جستجو ارمیا تو رو جوانی های سال یونس...  داشت پسر این با زیادی نزدیکی احساس

 تنهایی و هاش چشم تو نهفته غم همان... طلبی جاه و غرور همان

  چیه؟ نظرتون ایزدی آقای خب-

 :داد جواب لبخند با و داد سوق اش سمت رو اش مهربان نگاه

 ! باشه افسون نظر هرچی-

 :داشت نگه ثابت افسون رو و چرخوند سالن متحیر های آدم بین رو اش نگاه

 !مهریه سراغ بربم پس!  مثبته دخترم نظر دونیم می خوب مون همه البته-

 فتارر تغییر باعث چی بدونه بود کنجکاو خیلی... بزنه حرفی تونست نمی تعجب شدت از افسون

 یونس بابا سمت و گرفت قالی های نقش روی از رو اش نگاه باالخره...  شده ارمیا و اش پدربزرگ

 :برد

 .کنم مطرح ارمیا خود با میخوام که دارم شرط تا چند من مهریه بحث قبل بدید اجازه اگه-

 وادبخ اش ساکت و مظلوم افسون بود عجیب کمی... ؟ شرط... پریدند باال ناخودآگاه ارمیا ابروهای

 !بذاره شرط براش

 !کنید صحبت اتاق برید باباجان پاشو-

 . کردند حرکت سالن ته اتاق سمت هم دوشادوش هردو
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 :بارید می اش حرکات تمام از شیطنت...شد خم کمی و کرد باز رو در ارمیا

 فرست لیدیز-

 :  کرد اش نگاه حال شوریده کمی و بست در ارمیا سرش پشت و شد داخل لبخند با افسون

 ؟!بدم نشونت رو دهمی خواستی می نکنه! ؟ داشتی کار چی خانومی خب-

 خنده زیر زد بلند صدای با... نشد موفق اما بخوره فرو رو اش خنده کرد سعی افسون

 !بعیده کمی شیطنت همه این و تو آخه آقایی؟ خورده سرت تو چیزی نبودم من که روزهایی اون- 

 نجواگونه صدای... شد اسیر مردش قوی های دست بین بده، ادامه رو اش حرف خواست که همین

 :کرد نوازش رو اش گوش پرده ای

 نیک تصور تونی نمی! بدونم رو بودن تو با های لحظه قدر باید فهمیدم نبودی که روزهایی اون-

 می اون!  گفت چی بهم پلیس اداره تو میدونی! پدرمه کار فهمیدم وقتی خصوصا گذشت بهم چی

 شاهرگ داشت دونست نمی اما کنه ام خوشبخت من، از تو جداکردن با خودش خیال به خواسته

 .کرد می قطع رو ام

 .رفت عقب و کاشت افسون خیس ی گونه رو ای بوسه

  چیه؟ ات شرط بگو حاال! بگذریم-

......................... 

 کنار ور کلمات کرد سعی و کشید عمیقی نفس...نشست ای گوشه و رفت پنجره کنار تخت سمت

 ! بچینه هم

 ... مردش واکنش از ترسید می اون و داد می جوالن اش ذهن تو فکر این شد می روزی چند

 : کرد زمزمه آرام و دوخت ارمیا منتظر های چشم تو رو هاش چشم... زد دریا به دل باالخره

 . بزن من اسم به رو کنیم می زندگی توش که ی خونه-

 .برد میز روی شمعدانی گلدان سمت و دزدید رو اش نگاه سریع اش، حرف گفتن از بعد

 .رسید می گوش به اتاق تو که بود صدایی تنها سکوت
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 با و دکر حرکتی ارمیا باالخره... گرفتند سبقت هم از ها ثانیه... دقیقه دو شد و گذشت دقیقه یک

 ... رفت تخت سمت آمده در حدقه از های چشم

 .بودند فراری ارمیا های چشم به کردن نگاه از افسون های چشم

 بگو؟ دیگه بار یه ؟ گفتی چی تو-

 :نکرد نشینی عقب اما لرزوند رو افسون دل ارمیا، متعجب صدای

 و من اسم به بزن فقط!... کنم کار چی میخوام و چرا نپرس... من اسم به بزن رو ات خونه گفتم-

 . کنیم زندگی ات آپارتمان تو بریم هم خودمون

 مال حرص بود اش عاشق وجود تمام با که دختری...  چرخه می سرش دور دنیا کرد احساس ارمیا

 سادگی از پر...بود آالیش بی و پاک... زد نمی دنیا

 !رفته سوال زیر باورهاش تمام کرد می احساس...شناخت نمی رو روش به رو دختر این

 .کرد مشت رو اش دست عصبانیت و حرص با و کشید اش مرتب موهای تو دستی کالفه

 :لرزید می هیجان شدت از صداش

 ازدواجمون برای که این اما موت تار یه فدای من ثروت همه منی؟ کوچولوی خانم تو کنم باور-

 ور شرط این بود محال شناختم من که افسونی!  میندازه شک به گذاشتی،منو شرطی همچین

 ! بذاره

 . نشست اتاق کف و کرد شل رو اش کراوات عصبانیت با کرد می خفگی احساس

 .بشه غرق روش به رو معصوم دخترک نگاه تو و ببره باال رو سرش شد باعث افسون صدای

 مزن نمی دم منم نکنی کارو این تونی می... دارم دلیل ام درخواست برای اما ام افسون همون من-

 این عمر آخر تا کنی ام اسم به رو خونه اون اگه اما دارم دوست چون کنم می ازدواج باهات و

 خونه اون دادن دست از که هستی پر دنیا مال از انقدر دونم می... کنم نمی فراموش رو ات محبت

 ...آقایی خودته با تصمیم... نمیذاره ات اموال تو تاثیری
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 دیده خوبی دختر این از انقدر مدت این تو...  افسون صدای مظلومیت همه این از لرزید اش دل

 کن ریشه اش دل تو رو شک های جوانه کرد سعی...زنه نمی حرفی دلیل بی دونست می که بود

 :گفت مصممی صدای با و شد بلند هاش تردید تمام وجود با! ...کنه

 . کنم می ات اسم به فردا همین! قبوله-

 ...شادی و شعف از پر وجودش و شد بارون ستاره افسون های چشم

 .نبود قیاس قابل چیز هیچ با اش عشق های لب روی نشسته لبخند

 شون دوباره برگشت از بعد. ارزید می افسون لبخند شیرینی به اما دنیا مال از کندن دل بود سخت

 مهریه برای رو سکه هزار ارمیا 14 حج سفر اضافه به سکه. افتاد اتفاق سریع چیز همه سالن، به

 : بود یکی اش حرف افسون اما داد پیشنهاد

 اصیخ اتفاق انگار کردند وانمود طوری و نگفتند چیزی بقیه به شون شرط مورد در ارمیا و افسون

 .نیافته

 تا ندگرفت تصمیم همه...  شد تعیین بعد ی هفته دو برای عروسی زمان ارمیا و یونس آقا توافق با

 .بگیره صورت نحو بهترین به مراسم تا بدند هم دست به دست و بشند بسیج روز اون

 ... شند بلند خواست شیده و آنیا از اشاره با آرشام که بود صبح دو ساعت نزدیک

 کم رو زحمت وقته دیر دیگه...  جالب و متفاوت خواستگاری یه... گذشت خوش خیلی دکتر خب-

 ! کنیم می

 : کرد نگاهش سوالی و ارمیا سمت کرد رو

 ؟ میایی ما با ارمی-

 لندب اکراه با کنه نمی تعارف بهش کسی دید وقتی اما بمونه اونجا خواست می اش دل خیلی ارمیا

 .داد تکان سری آویزان لوچه و لب با و شد

 دوست...  کرد می بازی چادرش های گل با بغض با و بود خسته دوری این از ارمیا مثل هم افسون

 بره خواب به آرامش تو و بشه اسیر مردش مند قدرت بازوهای بین گذشته، مثل هم باز داشت

 اش، بزرگ پدر حرف شنیدن با اما سرخورد اش چشم ی گوشه از ای ناخواسته اشک قطره.

 .خشکید اش اشک ی چشمه
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 .برو شوهرت با هم تو بپوش رو هات لباس برو بابا جان افسون-

 .شدند باران ستاره هردو های چشم...شکفت ارمیا و افسون های لب رو لبخند گل

 .بخندند بلند صدای با بقیه شد باعث و رفت اش اتاق سمت عجله با افسون

 شکیم روسری و پوشید مشکی ای پارچه شلوار با رو جون انیس اهدایی آبی سنتی مانتوی سریع

 . برگشت بقیه پیش و کرد سرش

 تو...داشت نمی بر زیر به سر ایمان صورت از رو اش خیره نگاه آنیا بودند، خداحافظی مشغول همه

 ی عالقه از خبری دیگه... بود کرده پیدا مرد این به نسبت خاصی احساس ساعت چند همین

 حتی ونا اینکه به فکر با... بود شده ایمان آقایی و متانت ی شیفته.... نبود ارمیا به اش کورکورانه

 !...سوزوند دل خودش حال به و کرد بغض ننداخته اش سمت هم نگاهی نیم

 ظاهر نه دارم حسابی و درست خانواده نه وقتی!  کنه توجه من به ایمان مثل مردی باید چرا"

 مرد زه*ر* ه ی ها نگاه من... کردم نمی آرایش حد از بیش توجه جلب برای امشب کاش!...خوبی

 "! خوام نمی رو فروش گل

 :برد آرشام سمت رو اش نگاه و اومد خودش به اش چشم جلوی دستی خوردن تکان با

 داداش؟ چیه-

 این بود نتونسته هم شیده... کرد لوچ رو هاش چشم اش روزه هر عادت به و کشید پوفی آرشام

 :بندازه سرش از رو عادت

 . شده خوشبخت آشناییت از میگه!  شماست با ایمان آقا خواهرم؟ کنی می سیر کجا-

 اش چهارخونه شال سمت اش دست ناخودآگاه و درخشیدند آنیا های چشم حرف این شنیدن با

 .پوشوند رو موهاش و رفت

 جا ایمان آخر نگاه پیش اش حواس تمام چون اومدند در یونس آقا خونه از کی و چطور نفهمید

 جذاب رخ نیم به اش مهربان های چشم با...بود حرکت تو زیادی سرعت با ماشین. بود مونده

. بود اش پرپشت ابروهای و ای قهوه های چشم مردانه، صورت عاشق...  کرد می نگاه همسرش

 ترین مهربان و زیباترین افسون نگاه تو اما رسید می نظر به معمولی ارمیا ها خیلی نظر به شاید..

 های ویژگی خودش، جمله از خاکی ی کره های آدم ی همه مثل مردش دونست می خوب... بود
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 دگیزن داشتنی دوست مرد به خواست می اون... بکشه پس پا شد نمی دلیل این اما داره هم منفی

 ..برسند اوج به هم با تا کنه کمک اش

 !منو خوردی!  خانمی؟ چیه-

 :شد فعال وجودش شیطنت هم باز...نشست اش لب رو لبخند ارمیا بم صدای شنییدن از

 ... بخورمت میخوام خودمی مال-

 :زد چشمکی و کرد پرصدایی ی خنده ارمیا

 هالبت...کارداریم خیلی که خونه برسیم زودتر... ماجرام از قسمت این عاشق من!  شود چه به به-

 . کنم ات چپ لقمه یه من قراره بیشتر

 .شدند گلگون هاش گونه... کرد حس خوب رو اش صورت به خون هجوم

 :کاشت اش داغ های گونه رو ای بوسه و شد خیز نیم اش سمت حرکت یه تو ارمیا

 نمی رو خوشبختی طعم وقت هیچ من نبودی حیا با و خوب انقدر تو اگه! ام خجالت این عاشق-

  با اونوقت چون چشیدم

 !کردی نمی فرقی ام اطراف دخترهای

  دل ته از لبخند یه...شدند باز دنیا وسعت به لبهاش

 .کاشت روش ای بوسه و کشید خودش سمت رو ارمیا دست

 نکن! کاریه چه این دختر-

  زد عریضی لبخند دوباره

 !خونه؟ فرستادی آژانس با رو اینا آرشام نشد زشت آقایی راستی...شوهرمه دست دارم دوست-

  کنند می درکمون اونا نه-

 از غیر البته... کردند می درکشون حتما دیدندو رو زیادشون اشتیاق همه...اومدند کش هاش لب

 االح خواستگاری اومدیم کشیدیم زحمت انقدر...نامرده خیلی شوهرت" افتاد اش پیام یاد!  شیده
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 دض ارمیا و شه ات وقت امشب انشاهلل...فرستاد پسمون قراضه آژانس یه با و فروخت تو به رو ما

 "!بخوره حال

  شد بلندی ی خنده به تبدیل لبخندش

 :فرستاد باال رو ابروهاش تعجب با ارمیا

  بخندم منم بگو خانمی خندی می چی به-

 نیست چیزی: گفت آرام و انداخت باال ای شانه

 .کشید می خجالت هنوز بگه شوهرش به رو شون دخترانه های حرف ی همه که تونست نمی

 ردهک پر رو ماشین فضای که ای عاشقانه کالم بی آهنگ به و کردند سکوت هردو خونه، برسند تا

 .دادند گوش بود

 . بود ایستاده در جلوی که دیدند رو شخصی دور از شدند کوچه وارد وقتی

  بزرگ ی کوله یه با دختر یه...شد می تر واضح تصویر رفتند می تر نزدیک هرچی

 :غرید لب زیر آرام و کرد بسته و باز رو هاش چشم بار چند ارمیا

 میکنه؟ غلطی چه اینجا شراره-

 مانع سریع افسون اما برد در سمت رو اش دست عصبانیت با و کرد پارک ای گوشه رو ماشین

 اهر بیداد و داد میری هستی عصبانی االن شما! شده چی ببینم پایین برم من بذار آقایی-شد

  میندازی

  داد سوق افسون مهربان های چشم سمت رو اش نگاه و آورد پایین رو اش دست

 .موند خیره هاش چشم سیاهی به سکوت تو ثانیه چند

 :شد انداز طنین ماشین فضای تو اش آشفته و بم صدای

 بدم تدس از رو تو قیمتی هیچ به نمیخوام دیگه... همیشه برای!  بره اینجا از بگو دختر اون به برو-

  میخواد آرامش کمی دلم! 

  کرد نفوذ وجودش عمق تا که ای بوسه با شد زمان هم هاش پلک شدن بسته
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 ! خبره چه ببینم پایین میرم من!  باش آروم فقط تو آقایی چشم-

  داشت نگه بسته رو هاش پلک چنان هم اما شنید رو در شدن بسته صدای

 قرص اش دل... داشت می بر قدم شراره سمت لب، روی مهربان لبخند و بلند های قدم با افسون

 !بود خدا معجزه ارمیا چون.. نداره اش زندگی برای خطری هیچ دختر این که بود

  شد اش لرزان بدن و پریدگی رنگ متوجه ، گرفت قرار شراره روی به رو درست وقتی

  خوبی؟ عزیزم-

 دقیقا دونست نمی...دید رو ارمیا عالقه مورد دختر تصویر و گشود هم از رو هاش پلک آرام شراره

 ...حسی بی هم شاید یا تنفر! داره دختر این به نسبت حسی چه

 ! بزنه حرفی تونست نمی و لرزید می شدت به...بود کرده نفوذ اش استخوان مغز تا سرما

 نیاورده ارمغان به براش ناتوانی جز ای ثمره شدن شهر پیکر و در بی های خیابان ی آواره روز دو

 .بود

 .بود آورده پناه اینجا به گرسنه و تشنه روز، دو از بعد حاال

 بغل زیر سریع و شد اش حال بدی ،متوجه دید رو هاش چشم حد از بیش سفیدی وقتی افسون

  گرفت رو اش

  ؟ میلرزی انقدر چرا! خوب دختر شده چی-

 اشینم سمت و کنه تکیه بهش تا کرد اش کمک...نشنید ای دیگه چیز معنی بی آوای چند جز وقتی

  رفت ارمیا

 .شد سوار خودش هم بعد و گذاشت عقب صندلی روی کش دراز رو شراره و کرد باز رو در

 :پرسید ومتعجب کرد باز رو هاش چشم سریع صدا، شنیدن با ارمیا

 ؟!ماشین تو اش آوردی چرا افسون؟ کنی می کار چی-

 ! لرزه می داره نیست خوب اش حال! بیمارستان بریم باید-
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 رنگ صورت و شراره سفید های لب...چرخوند عقب سمت رو سرش و کرد مکث ای لحظه ارمیا

  هبیافت راه بیمارستان سمت سریع و بذاره کنار رو اش ساله چند ی کینه شد باعث اش پریده

  ضعف: بود کلمه یه فقط دکتر تشخیص

 ستهنش سالن تو درهم های اخم با ارمیا... گذشت می بود شده بستری شراره که وقتی از یکساعت

 شا بینی روی هیس ی نشانه به رو اش انگشت که کرد می نگاه دیوار روی دخترک به خیره و بود

 .بود گذاشته

 کشیده و ظریف های دست این دونست می اینکه با گرفت، قرار اش پهن های شانه رو دستی

 .نگرفت دخترک از رو اش نگاه لجبازی با اما کیه به متعلق

 کمک باید!  کنیم رها خیابون تو رو معصوم طفل این که تونستیم نمی ناراحتی؟ انقدر چرا ارمیا-

  کردیم می اش

 :غرید عصبانی صدای با اش شده کلید های دندان بین از

 کوند،ش ام رقیب پیش منو که ای عفریته همون این! کشیده گند به منو زندگی معصوم طفل این-

 زهر ام کام به رو ام زندگی شب بهترین طعم هم حاال کنه، جدا من از رو تو میخواست هم بعد

 ام بفرمایید میشه پس دادم انجام اش حق در رو بزرگی لطف نکردم شکایت ازش که همین...کرد

 دل... بزنم کتکت مفصل دست یه میخواد دلم گاهی افسون شدیم؟ االف چرا اینجا ساعته یه

 بقیه به.. کردم عوض رو خودم خیلی خاطرت به ماه چند این! ... ندارم دوست تو زیادی رحمی

 ! میده آزارم ات روی زیاده اما دادم اهمیت

 ... ارمیا-

 !  نکردم خالی سرت روی رو ام دلی و دق این از بیشتر تا باش ساکت هیس-

 کرد سکوت و زد رنگی کم لبخند افسون

 .بیاد کنار ارمیا خاص اخالق بابعضی باید عمرش آخر تا دونست می

 احساس اش دست تو که شدیدی درد با اما بزنه سری شراره به تا شد بلند آرام لحظه چند از بعد

  گفت بلندی آخ کرد
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 یم دست بهش خفیفی عصبی ی حمله گاهی هم هنوز...داد می فشار رو بازوش عصبانیت با ارمیا

 .داد

 نمیخوری جم من کنار از جات سر بشین میری؟ داری کجا-

 سمت رو اش مهربان های چشم...بگیره نادیده رو اش دست درد کرد سعی و کشید عمیقی نفس

 :برد همسرش خشمگین های چشم

 ! نه یا شد خوب شراره حال ببینم برم خونه؟ بریم زودتر نمیخواهی مگه-

 مرد این قلق...بست نقش هاش لب روی رضایتی لبخند...  شد کم اش دست روی فشار کم کم

 ور اش آبی نگاه و کرد باز رو اش بسته نیمه های چشم در، صدای شنیدن با شراره.بود اش دست

 .داد سوق روش روبه مهربان دختر سمت

 مهر از پر لبخند و مهربان نگاه این برای...  داره احساسی چه دختر این به نسبت دونست می حاال

 .نداشت معنی تنفر

 اب. داد جا اش ظریف های انگشت بین رو شراره دست و رفت تخت سمت بلند های قدم با افسون

 : داد قرار مخاطب رو اون اش ذاتی مهربانی همان

 ؟!عزیزم شدی بهتر-

 می اش دل به افسون صمیمی لحن قدر چه... بست نقش شراره های لب رو رنگی کم لبخند

 .نشست

  شدم زحمتتون باعث!  ممنون-

 .بود مون وظیفه!  عزیزم نزن رو حرف این-

 رو هاش چشم خجالت با شده، افسون و ارمیا دردسر باعث قدر چه که این آوری یاد با شراره

 برد اتاق ی رفته رو و رنگ پنجره سمت

 اخیر اتفاقات این خواستم نمی... ام شرمنده خیلی من... من-: لرزید می بغض شدت از صداش

 خودم به و خواست خدا اما...نبود خودم دست کارهام و بودم تاثیرعمو تحت واقعا! ... بیافته

 و کوچه در به در روزه دو...  بشم آب خجالت از موند کم نکردید شکایت ازم فهمیدم وقتی...اومدم
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 ... آوردم پناه شما به داشتم که رمقی ترین کم با هم آخرش... برم ندارم رو جا هیچ... ام خیابون

 ... ولی داره حق البته متنفره ازم ارمیا دونم می

 سر اش گونه رو و کردند باز راه هم سر پشت هاش اشک...کرد رها کاره نیمه رو هاش حرف

 .خوردند

 صدای بی هق هق جز رسید نمی گوش به صدایی هیچ... شد برقرار اتاق تو سکوت لحظه چند

 شراره

 .داد جا اش آغوش تو رو پناه بی دختر وجودش تمام با و کشید عمیقی نفس افسون

 .افتاد خودش تنهایی روزهایی یاد

 ...داشت غمگین دختر این با زیادی نزدیکی احساس

 چی همه دیگه عزیزم-: کرد نجوا اش زیرگوش آرام و کاشت اش خیس ی گونه رو ای بوسه

 ... کنی حساب خودت خواهر منو تونی می بعد به این از... شده تموم

 اش دریایی های چشم عمق تو...چرخوند خودش سمت رو شراره صورت و کشید عمیقی نفس

 :شد غرق

 مهربونی ی خونه به کنم تبدیل رو خونمون میخوام اش راست!  دارم ام کاری پیشنهاد یه برات-

 جااون کنی، فراموش رو گذشته حاضری!...باشه خودمون مثل پناه بی آدم کلی امید که جایی... ها

 ؟! کنی کمک گناه بی های بچه اون به من پای به پا و بمونی

 : وارگفت زمزمه لب زیر... بست نقش شراره های لب رو عمیقی لبخند

 ... ها مهربونی ی خونه-

 ونافس بگه، چیزی که این از قبل... ماسید لبش رو لبخند ارمیا خشمگین صورت آوری یاد با اما

 :زد رو اش دل حرف

 رنخو رو هیچی غصه پس بشید رو به رو باهم زیاد نیست قرارم... من با اون نباش ارمیا نگران-

 .  کنم می اعتماد ات معصوم های چشم به دارم من که طور همین کن اعتماد بهم
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 تو سرعت با ماشین بودند، داده قرار هدف رو صبح پنج ساعت های عقربه........................ 

 .بود حرکت در بزرگراه

 دریایی های چشم تو رو مهرش پر نگاه و گشت می بر شراره سمت بار یک لحظه چند افسون

 . بشه بد اش حال دوباره ترسید می...دوخت می اش غمگین

 کرد می احساس....چرخوند می ارمیا ترسناک صورت سمت رو هاش چشم سیاهی هم گاهی البته

 . انفجارند حال در خشم شدت از مردش های چشم

 میابودند،ار شده ماشین سوار وقتی از...شد خیره بیرون میش و گرگ هوای به بار این و کشید آهی

 .بود ننداخته اش سمت هم نگاهی نیم حتی

 هار خدا امون به خیابون تو رو معصوم طفل دختر این که تونستم نمی خب " کرد فکر خودش با

 " دلگیره؟ ازم و کنه نمی درک ارمیا چرا! کنم

 رفت پایین کنان لی لی اش گونه رو و خورد سر اش چشم ی گوشه از سمجی اشک قطره

 مردش دوباره کرد می احساس... نداشت رو ارمیا توجهی بی تحمل...سوخت می درون از داشت...

 !شده یخ جنس از

 ماشین زا کمی و شد پیاده سریع شراره...  ایستاد خانه در جلوی وحشتناکی ترمز با ماشین باالخره

 .بود شده خیره همسرش درهم صورت به بزنه پلک اینکه بدون افسون اما.گرفت فاصله

 :درآوردند لرزه به رو وجودش بند بند ارمیا خشم از پر و بم صدای

 !سالمت به... برس عزیزت مهمون به پایین برو! من به زدی زل مترسک عین چرا-

 کرد؟ می رفتار اینطوری ارمیا چرا...زد چنگ گلوش به بدی بغض

 :لرزان و گرفته صدای با البته بزنه رو اش حرف تونست زحمت به

  ؟!خونه نمیایی تو-

 میدی ترجیح بهم رو اون حتما فداکاری پتروس که هم شما! دختره اون جای یا منه جای یا اونجا-

 ! دارم عجله که پایین بری بهتره پس
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 بذار تو بیا! کنیم اش ول خیابون تو شبی نصف که نداری انتظار ارمیا؟ کنی می جوری این چرا-

 !  جون انیس پیش برمش می من شه صبح

 'گفت وار زمزمه حوصله بی ارمیا

 ! کن خبرم رفت وقت هر-

 !  نبودی منطق بی انقدر که تو-

 :شه مچاله خودش تو ترس از افسون شد باعث ارمیا، خشن و بلند صدای دفعه این

 کی با داری ببین کن باز چشمتو!  خشن و منطق بی!  هستم بینی می االن که همینی همیشه من-

 تا ینپای برو هم حاال! بکنی تونی می خواستی غلطی هر مون زندگی تو نکن فکر!  کنی می ازدواج

 !ندادم دستت کار

 یب باهاش بحث ارمیا روحی شرایط این تو دونست می...  شد پیاده و کرد باز رو در سریع افسون

 اما دلخوره مردش دست از کرد می احساس!...بگیره آرام کمی تا داد می اجازه باید...  فایدست

 . بیاره خودش روی به شراره پیش خواست نمی

 با و. کرد مشت رو اش دست حرص با ، بگیره قرار شراره تیزبین های چشم مقابل که این از قبل

 :گفت خودش

 نم کرده فکر!  نیستم ام حسین بابا افسون کنی عذرخواهی ازم بیایی خودت نکردم کاری اگه-

 ویر به رو!ارمیا آقا میدم نشونت! کنه بیداد و داد سرم خواست قدر چه هر مونم می مظلوم همیشه

 تو کاش آهو شکار ی لحظه دیدن با...  کرد می نگاه رو وحش حیات مستند و بود نشسته تلویزیون

 . سوخت می معصوم های طفل این برای اش دل قدر چه....زد جوانه هاش چشم

 .بندازه ساعت سمت نگاهی نیم ناخودآگاه شد باعث در صدای

 .داد می نشان رو ظهر بعداز دو

 .ردب سالن وسط بزرگ تلویزیون سمت رو اش نگاه دوباره و بست نقش هاش لب رو کجی لبخند

 .بود شده ارمیا کردن ادب درگیر اش فکرش تمام چون نبود شده شکار آهوی به اش حواس دیگه

 شدند می تر نزدیک لحظه هر که شنید، می سرش پشت از رو پا صدای
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 به ور ی سایه صاحب تا برنگشت ولی کرد احساس سرش پشت رو کسی حضور لحظه چند از بعد

 . ببینه رو روش

  اونا؟ ی خونه رفته صبح پنج همون شراره که بشنوم یونس بابا از باید-

 .موند خیره تلویزیون صفحه به همچنان و زد پوزخندی ارمیا، دلخور لحن جواب تو

 یناراحت از رو اش صورت بود، افتاده رحم بی های شکارچی دام تو که کوچولویی گنجشک دیدن با

 .کرد جمع

  میگم؟ چی میشنوی!  توام با افسون-

 دبرگردون خودش سمت و گرفت رو بازوهاش نشنید جوابی وقتی... بود شاکی ارمیا لحن بار این

 .کرد تعجب تفاوت، بی مشکی ی تیله تا دو دیدن با...

 .بود ندیده خونسرد انقدر رو اش افسون وقت هیچ

  کنی؟ می نگاه اینجوری چرا ؟!شده چی-

 وجم توش درماندگی تر بیش!... نبود اش صبح عصبانیت از خبری دیگه...لرزید می ارمیا صدای

 .زد می

 !  کنم نگاه تلویزیون خوام می کن ولم-

 این کوچولوش، عشق برسه روزی کرد نمی رو فکرش...شد تمام گران ارمیا برای اش خشن لحن

 !کنه صحبت باهاش طوری

  باشه مسلط اش اعصاب رو کرد سعی و کشید موهاش تو دستی کالفه

 بروییا خونسردی با افسون!بریزم بهم شراره دیدن با بدی حق بهم باید تو دلگیری؟ صبح بابت-

 من فهمی نمی چرا! ...نه شما اما بدم حق بهت باید همیشه من!  جالبی زندگی چه-: انداخت باال

  به خیابون تو رو دختر اون نمیتونستم

 رو دندون ساعت چند واسه اینکه جای به تو...  بگذرم کنارش از تفاوت بی و کنم رها خدا امون

 منم! شکلیه این تو اخالق باشه! ...بیرون انداختی ات ماشین از و زدی داد من سر ، بذاری جگر

 رد،ک رفتار بد باهام هرکس دارم عادت من که بدونی اینو باید هم تو اما... کنم می قبول نرم دندم
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 چون!  نپلک من بر و دور امروز کن لطف میگم اطالعت محض پس! ...کنم طی باهاش طور همون

 ! ندارم رو ات حوصله

...  لرزید می عصبانیت شدت از وجودش... شد می قبل از گشادتر لحظه هر ارمیا های چشم

 سر خواست می اش دل. ترس و خشم و بهت...بودند اومده اش سراغ مختلفی های احساس

 یوقت...  میشه بدتر اوضاع کار این با دونست می چون گرفت رو خودش جلوی اما بزنه داد افسون

 رد،ک زیاد رو گیرنده صدای حضورش، به توجه بدون و برگردوند تلویزیون سمت رو سرش افسون

 .شد آوار سرش روی دنیا

 . نداشت رو اش عشق توجهی بی تحمل

 .بود عطوفت و مهر از پر همیشه اون کوچولوی خرگوش

 آقایی... عزیزم... جان ارمیا:  بشه خطاب بازم خواست می اش دل

 راه نیمه تو و برد افسون سمت رو اش دست بار چند...نبود ها حرف این از خبری امروز انگار اما

 .کرد اش مشت

 .گرفت پیش رو ش اتاق راه و رفت ها پله سمت همیشه از امیدتر نا

 قدر چه و کرد طی رو اتاق عرض و طول بار چند نفهمید که بود حل راه کردن پیدا درگیر انقدر

 .زد پس رو مختلف افکار

 ... پشیمون هم بود شاکی هم

 :کرد زمزمه لب زیر حرص با... گرفت پیش رو خروجی راه باالخره

 ریدپ می پایین تا دو یکی رو ها پله!.باشه توجه بی بهم نمیذارم! میارم در اش دل از شده طور هر-

  کرد می ردیف هم سر پشت رو هاش حرف و

 فاوتت بی مشکی های چشم تو و ایستاد مبل جلوی وقتی اما...بزنه افسون به تا داشت حرف کلی

  رفت یادش هاش حرف.ی همه شد، خیره اش

  بود نگرفته قرار وضعیت این تو عمرش تو حاال تا.  

  ؟ کشی منت و اون!  
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  بود سخت براش کمی!  

  خوره نمی اش خونی گروه به کشی منت دید کرد فکر که یکم! 

  -ببینم مستند خوام می!  ور اون بری میشه! 

  بگه سریع کردن فکر بدون شد رسید،باعث اش گوش به که افسون عصبی صدای: 

  - ؟! نداریم نهار 

 اش توان تو این از تر بیش اما زده رو ممکن حرف ترین ربط بی شرایط این تو دونست می!!! 

  نبود

  رفت بین از سریع بود، بسته نقش هاش لب تو که رنگی کم لبخند جواب، شنیدن با: 

 نه!  تمهس بینی می که همینی همیشه من!  کنی می ازدواج کی با ببین کن باز رو هات چشم! نخیر

  خونه!  - کار نه بلدم آشپزی

 هب حاال بود زده عصبانیت اوج تو صبح که حرفی!  کنه حرکتی تونست نمی بود برده اش مات.  

  گشت برمی خودش

  شد جا به جا کمی کرد، احساس اش راست پای تو که کمی درد با. 

  -کنار برو!  

  رفت ناهارخوری میز سمت آرام آرام و گذاشت بود خورده کنترل که جایی رو اش دست!  

 گرفت هاش دست بین رو سرش درماندگی با و نشست صندلی رو... عذرخواهی تونست می نه

  داشت رو افسون توجهی بی تحمل نه...کنه.داشت بدی احساس...

 به رو کوچولوش خانم کوچک دل داشت دوست دیگه طرف از... داد می خودش به رو حق طرفی از

  کرده رفتار بد باهاش صبح دونست!می... بیاره دست

 زیاد خوشحالی از و بست نقش هاش لب رو رنگی پر لبخند اش ذهن تو ای جرقه شدن روشن با

  زد بشکنی آرام و گرفت.دندان به رو هاش لب

  -همینه ایول!  
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  دز سینک رو های لیوان به پلیدی چشمک و رفت آشپزخانه سمت پاورچین پاورچین شد بلند.  

 پای و شد خم سریع هم خودش...  انداخت زمین روی شدت به و برداشت رو ها لیوان از یکی

  کرد ناله و آه به شروع.و گرفت رو اش چپ

  - مردم آی...سوزه می داره آخ... پام آی 

 شد می لبخند از پر وجودش وتمام شنید می رو افسون تیز و تند های قدم صداهای 

  - ارمیا شد چی 

  زد می موج محبت و نگرانی صداش تو...نبود افسون عصبی لحن از خبری دیگه.  

  کرد زیاد رو اش ناله و آه صدای بده، جواب که این بدون. 

  -کنم جمع رو شیشه خرده این من تا نخور تکون. 

  کنه جلب رو اش توجه تونسته بود خوشحال... کرد می افسون عجول حرکات نگاه لبخند با. 

  نهبشی صندلی روی کرد کمک مهربانی با و اومد اش سمت... شدند جمع ها شیشه خرده باالخره!  

  -رفته پاهات کجای شیشه ببینم!باش آروم عزیزم! 

  بود پا به جشنی اش دل تو... شد شادی از پر وجودش 

  "بیاره دوام نتونست دیدی!... عزیزم گفت بهم"! 

 لبخند با کنه، توجهی دادهاش و جیغ به که این بدون... کرد بلندش و گرفت افسون کمر از.  

  رفت سالن سمت

 مبل روی رو افسون... کرد پر رو خونه فضای اش خنده صدای: زدی کلک بهم!  - ارمیا کشمت می

  بودند باران ستاره هاش چشم...زد خیمه روش و گذاشت

  -عزیزتم من دیدی ؟! داری دوسم دیدی!  باشی توجه بی بهم نتونستی دیدی!  

 سختی کار اما کنه حفظ رو اش اخم و بگیره رو هاش لب اومدن کش جلوی کرد می سعی افسون

  نبینه رو لبخندش ارمیا تا چرخوند تلویزیون سمت!رو اش صورت...بود

  -دلخورم ازت هنوزم من! 
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  بره باال اش بدن دمای شد باعث و شد کاشته اش گونه رو ای بوسه ثانیه، از کسری تو 

 شتیآ حاال -!نشکنم رو کوچولوم خانوم دل و بگیرم رو ام عصبانیت جلوی بعد به این از میدم قول

  ؟

  -آشتی!  

 اش عشق های لب رو هاش لب سریع و کرد کوتاهی ی خنده حرف این شنیدن با

 و گفت لب زیر الهی بسم شد حل چی همه اش سازنده!!!!راهکارهای با بود خوشحال...گذاشت

 بارهزارم برای و رفت گوشی سمت آویزان لوچه و لب با غذا، کردن ازمزه بعد...برد باال رو قاشق

 گرفت رو جون انیس شماره

  نشوند هاش لب رو لبخندی خانم انیس صبور صدای: 

  - شده؟ چطور غذات ؟ دخترم گل شد چی 

  داد جواب درماندگی با باالخره کنه، آنالیز کامل رو غذا مزه تا کرد مکث کمی:  

!  مونده! - گرسنه هفته ساعت که االن تا بیچاره ارمیای! کردم خراب برس دادم به جون انیس

  کنم؟ کار چی حاال

 کرد نگاه اش بدرنگ خورشت محتویات به و گرفت نفسی 

  -نداره قیمه به شباهتی هیچ خورشتم اما شده خوب برنجم!  

  نبود موفق زیاد اما بگیره رو هاش لب رو گرفته شکل ی خنده جلوی کرد سعی خانم انیس. 

 نظرم هب!  بپزی برنج تونستی باز خوبه حاال -! میکشه طول کمی بیافتی راه تا نداره عیب عزیزم

 تمرین تپیش بیام فردا از کنم می سعی منم! نمونید گرسنه تا بگیرید رستوران از رو خورشت فعال

  عزیزم کن حساب مادرت روکمک!  خانم خوشگل منی دختر تو!  کنیم

 های جوانه و شد کاشته هاش لب رو لبخند ی غنچه...اومد وجد به خانم انیس مهربانی همه این از

  گفت دل ته از...رویید:هاش چشم تو اشک

  - گیرم نمی رو وقتتون این از بیشتر... دارم دوستون خیلی 

  -عزیزم بزن زنگ داشتی کاری بازم! 
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  -خداحافظ حتما چشم 

  -خداحافظ 

 جای لبخند سوختگی بوی شنیدن با اما زد خوشحالی روی از لبخندی و گذاشت میز روی رو گوشی

  اخمداد به رو خودش

  -دیگه؟ میاد کجا از بو این!  

  کوبید اش پیشونی رو محکم رو اش دست کف میومد در برنج قابلمه از که دودی دیدن با! 

 واسه رفته خوشحالی چه با بیچاره! بدم چی رو ارمیا جواب حاال!سوخت ام برنجم سرم بر خاک

  بخره دوغ!  - من دستپخت اولین

 اارمی اومدن منتظر و بست ناراحتی سر از رو هاش چشم ورودی در شدن بسته و باز شنیدن با.  

  شد

 از بعد! بیاره در عزا از دلی زودتر تا کرد می طی بلند های قدم با رو سالن خوشحالی با ارمیا

  کرد می گرسنگی احساس شدت به االن و بود نزده غذا به لب شراره.اومدن و دیشب اتفاقات

  داره هم نعناع تازه! اش خانواده نوع از اونم خریدم دوغ بیا کجایی نمی! -خا افسون

  رندبپ باال تعجب از ابروهاش شد باعث رسید اش گوش به که افسون بغض از پر و ضعیف صدای 

  -اینجا بیا! ام آشپزخونه 

 بده یصتشخ تونست نمی ولی شنید می رو خاصی بوی یه میشد آشپزخون نزدیک بیشتر هرچی! 

  چیه بوی

  انداخت چنگ اش قلب به نگرانی شد روبه اش عشق گریان های چشم و درهم صورت با وقتی: 

  - شده چی!  ؟ ای آشفته انقدر چرا ؟ 

 از انقدر ارمیا...شکوند رو سکوت اش آرام هق هق صدای باالخره... بود افسون جواب تنها سکوت

  فتادها بدی اتفاق کرد می فکر و نبود سوختگی بوی متوجه که بود شوکه...! افسون وضعیت دیدن

 شنید می وضوح به رو اش قلب ضربان صدای 
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  -؟!شده چی بگو شدم لب به جون! دختر 

  گفت مظلومی لحن با و کرد فینی افسون:  

 -سوخت غذام!  

 از وغد سریع، حرکت یه تو!..کنه تحلیل و تجزیه رو اش حرف بتونه ارمیا تا کشید طول ثانیه چند

  افتاد آشپرخانه کف... و شد رها اش دست

 نگیگرس از بیارن واسمون بدم سفارش بخوام تا خدا وای!  بمونیم گرسنه قراره بازم یعنی!  نه!  

  -میشم هالک

  شد بلندتر افسون ی گریه صدای حرف این شنیدن با. 

 اگه! زی -ری می اشک گلوله گلوله نکردما دعوات خوبه! سرت فدای! کوچولو خانم باش آروم

  میومد سیل.حتما بودم کرده دعوات

 بگیره رو هاش اشک ریزش جلوی نتوست هم ارمیا شوخ لحن 

  -کنم... خوشحالت... استم خو می... من! 

 آرام کمی شدند باعث اش داغ های بوسه...کشید آغوش به رو اون شدت به و رفت جلو ارمیا 

 بگیره

 امن آغوش تو چون ترسید نمی اما...دید معلق آسمون و زمین بین رو خودش بعد، لحظه چند. 

  بود همسرش

  بگیرند رنگ هاش گونه شد باعث اش گوش زیر ارمیا تمنای از پر صدای: 

 روح غذای االن من!  شکم خیال بی!  کنی سیرم دیگه جور یه تونی می نشده دیر هنوزم گلم باشه

 میخوام!  شدی خوردنی قدر چه ات سرخ صورت و مظلوم های چشم اون!  - با نمیدونی...  میخوام

  کنم ات چپ لقمه یه

 اش حواس تمام و سپرد فراموشی دست به رو اش سوخته برنج و بدرنگ خورشت زود خیلی

 به رو خودش زودتر تا کرد می طی دوتا یکی رو ها پله که رفت همسرش!داغ های نفس سمت
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 اسیر داغ ی کوره یه تو کرد می احساس نبود، خودش حال تو برسونه مشترکشون اتاق

 .سوزوند می رو وجودش خورشید، حرارت مثل... بود گرم زیادی ارمیا آغوش...شده

 مهر از پر آغوش تسلیم دیگه...  شد می کمتر اش مقاومت و بیشتر اش هیجان لحظه هر

 :کرد زمزمه لب زیر! ... پرید اش حال و حس تمام و افتاد روشن گاز یاد که بود شده همسرش

 !مونده روشن برنج زیر من خدای-

 :پرسید تبدار ارمیا

 عزیزم؟ گی می چی-

 ! نبود موفق زیاد اما! کنه باز رو ارمیا دست ی حلقه و بگیره فاصله کمی کرد سعی

 روشن شعله یادآوری با که شد می خود بی خود از شوهرش، های بوسه رگبار زیر داشت دوباره

 بیرون حدقه از تعجب شدت از ارمیا های چشم شد باعث و کشید عقب رو خودش شدت با گاز

 !بزنه

 ! برسیم برنامه ادامه به میام بعد کنم اش خاموش برم مونده روشن برنج زیر ببخشید-

 .شد خارج اتاق از سریع و گفت خجالت با رو اینا

 . بود مونده خیره افسون خالی جای به بزنه پلک اینکه بدون لحظه چند تا ارمیا

 داره حسی چه دونست نمی دقیقا

 ... یا ضدحال... خشم...تعجب

 نوا بی بالشت روی رو اش خورده گره مشت و کرد رها تخت روی رو خودش عصبانیت با باالخره

 .آورد فرود

  بود انفجار معرض در خشم شدت از

 ! شم می دیوانه سر آخر دختر این دست از من!  خدا ای-

 :داد ادامه حرص با و داد تکان سری

 ! گرفتم من زنه اینم- 
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 .کشید رو اونا محکم و برد موهاش بین رو اش دست زیاد کالفگی با

 نه!  کردم می سلطنت خودم واسه! ! بود چی ام گرفتن زن بود کم ام آب بود کم ام نون آخه-

 تا حصب از خانم حاال! شه سوارم کسی میذاشتم نه... !  و گلم و عزیزم بگم کسی به بودم مجبور

 ! مونده روشن گازش اجاق افته می یادش تازه ها وقت اینجور! نعمته نازو تو شب

 غر از بهتر راهی اش خشم کردن خالی برای اما نبودند اش دل حرف ها، حرف این ای کدام هیچ

 .بود نکرده پیدا زدن

 .گرفت اش بیرون،خنده نصف و بود اتاق داخل اش نصفه که افسون سر دیدن با

 . کرد اش حواله اساسی غره چشم یه جاش به و بگیره رو هاش لب اومدن کش جلوی کرد سعی

 . انداخت پایین مظلومیت با مثل رو سرش و شد اتاق وارد پاورچین پاورچین افسون

 .تگذش می کارش توجیه برای مناسب ی کلمه دنبال و پیچید می هم تو رو هاش دست استرس با

 .ودب شده ناپذیر نفوذ و سرد اش صورت... بیاره باال رو سرش تا شد باعث ارمیا نگاه سنگینی

 :گفت آرام و کرد خیس اش زبان با رو اش لب

 ! ...من-

  ؟ چی تو-

 .کرد می بیشتر رو اش استرس موضوع این و بود خشن و خشک حد از بیش ارمیا صدای

 اگه دونست می.. شد خیره همسرش های چشم به و کرد جمع رو اش جسارت تمام لحظه یه تو

 ! نبخشه رو اون ارمیا ها حاال حاال شاید باشه مظلوم خیلی

 :گفت بلرزه صداش اینکه بدون و زد دریا به دل

 .نمیزنم حرف باهات دیگه اصال! خب کنی می نگام اونجوری که نکردم کاری من-

 !کشید آغوش به رو پاهاش و نشست تخت طرف اون رفت قهر حالت با

 .خورد بهم اش معادالت تمام چون بود کرده هنگ دوباره ارمیا
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 هتبصر و قانون کلی کردن آشتی برای اونم و کنه خواهی معذرت ازش کلی افسون داشت انتظار

 .چرخوند خودش طرف رو اون و برد افسون سمت رو اش دست. بود شده داغ نقره حاال اما بذاره

 ؟! کنم ات تنبیه جوری چه کنی؟ می قهر کردن عذرخواهی جای به!سفید چشم دختر ای-

 هبدون مناسب رو موقعیت افسون شد باعث همین. نبود اش خشن و خشک صدای از خبری دیگه

 !کنه حلقه اش گردن دور رو هاش دست و

 :گفت نازداری صدای با...ریز رو هاش چشم و کرد کج کمی رو سرش

 می ضدحال بدتر!  بودیم دنیا اون االن کردم نمی روخاموش گاز زیر اگه! جونم ارمیا ببخش-

 !خوردی

 .داشتن معنی براش عصبانیت و اخم دختر این مقابل...کرد خندیدن به شروع بلندی صدای با ارمیا

 .کشوند خودش سمت محکم رو اون کردو حلقه اش باریک کمر دور رو هاش دست

  بخشیدمت نکن شرک گربه شبیه رو هات چشم!نداره عیب-

 : گفت وجود تمام با و زد اش پیشانی رو ای بوسه محکم

 د،بو جون انیس پلو ماهی خوردن مشغول اشتها با. داد می خوشبختی طعم...بود خوشمزه چه اوم-

 . شد خشک اش دست تو قاشق ارمیا پکر صورت دیدن با که

 :پرسید بالفاصله و جوید تند تند رو بود دهانش تو که غذایی

  خوری؟ نمی چرا آقایی شده چی-

 :داد جواب اخم با و گرفت نشانه اش سمت وحشتناکی ی غره چشم ارمیا

 چمه؟ دونی نمی تو یعنی-

 ختیس به نشه ناراحت ارمیا اینکه برای اما گرفت اش خنده پیش دقیقه چند اتفاقات یادآوری با

 .خورد فرو رو اش خنده

 ! کنی فرار باز تونستی خوب! باش راحت!  بخند-
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 و کرد کج کمی رو سرش...برد ارمیا دست سمت رو اش دست و گذاشت اش بشقاب تو رو قاشق

 :داد سوق همسرش عصبانی های چشم سمت رو اش شوریده نگاه

 ! فرستاده غذا مون ازی*ب عشق وسط درست جون انیس که نیست من تقصیر عزیزم-

 و رفت چشمه سر تا دوبار امروز... برد عقب عصبانیت با رو اش دست و کشید پوفی کالفه ارمیا

 ! بود کرده اش کالفه خیلی موضوع این! ...برگشت تشنه

 اش درونی التهاب از کمی آزاد هوای شاید... رفت حیاط وسمت شد بلند میز سر از آشفته حال با

 !کرد می کم

 !کنه دعوا افسون با و بمونه خونه تو نداشت دوست

 .برد حیاط وسط سال کهن درخت رقصان های برگ سمت رو اش نگاه و نشست ها پله روی

 .بست رو هاش چشم لحظه چند از بعد

 .آوردند می شوق سر رو اون و بودند زده جوانه وجودش تو جدیدی احساسات

 !داره فاصله خیلی پیش سال یک ارمیای با دونست می خوب هم خودش

 ...شاد اون شادی با و شد می غمگین افسون غم با

 . کرد می قراری بی و تپید می شدت به اش کشید،قلب می آغوش به رو دختر اون وقتی

  کرد باز آرام رو هاش چشم و کشید آهی

  گرفت شکل هاش لب رو لبخندی روش، به رو ی صحنه دیدن با

 .کرد می نگاهش بغض با و بود نشسته حیاط کف رو اش مظلوم کوچولوی خانم

 . کرد باز طرف دو از رو هاش دست و گذاشت کنار رو دلخوری

 : شکست رو سکوت دید افسون های چشم تو رو تردید و ترس وقتی

 ! عزیزم بیا-

 کرد جا اش آغوش تو رو خودش و رفت اش سمت سرعت به افسون
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 کنه بیخو میخواست خدا بنده اون نبود جونم انیس تقصیر! آقایی که نبود من تقصیر دفعه این-

 ! ... هستیم وضعیتی چه تو ما دونست نمی

 کش فرو ام عصبانیت و کردم نگاه قضیه به تازه دید یه با من! شد تموم دیگه! خوب دختر هیس-

 ! نمیخوام ات جسم واسه رو تو من کنه ثابت هردومون به که اینه واسه اتفاقات این ی همه...کرد

 با یخیل وجودت اینکه یعنی کوچولو؟ چیه منظورم میدونی!  میخوام تو خاطر به رو ات جسم بلکه

 ! میشی خودم مال همیشه برای زود یا دیر باالخره! تره ارزش

 باورش...نشستند می اش گونه رو و میومدند پایین افسون های چشم از یکی یکی شوق اشک

  باشه شده عوض انقدر ارمیا شد نمی

 .داد نشون بهش رو اش قدرت دوباره که خدایی... کرد شکر رو خدا وجودش تمام با لب زیر

 .رسوند اوج به رو اون و کرد نوازش رو اش گوش ارمیا وار زمزمه صدای

 ذوق با! داده رخ عشق ی معجزه اینه اونم میده معنا یه رفتارم،فقط شدن خوب... من خوب حال-

 خرید برای رو مغازه کدام دونست نمی که بود تنوع انقدر... کرد می نگاه اش اطراف های مغازه به

 ! کنه انتخاب

 !  پدیده ندید عروس میگن حاال!  نیشتو ببند-

 ماا نده بروز رو اش خوشحال کرد سعی و شد جمع لبخندش وار اتوماتیک شیده، حرف شنیدن با

 یشن دوباره کرد می خودنمایی ها ویترین از یکی تو که زیبایی و پوشیده عروسی لباس دیدن با

 . رفت مزون سمت زیاد هیجان با و شد شل اش

 از یرغ به بود بسته نقش لبخند همه های لب رو...برگشت بقیه سمت و کرد پوفی حرص با شیده

 !میخوره حرص حسابی داره بود معلوم و بود اومده کش مضحکی شکل به که ارمیا های لب

 ! باشه عصبانی انقدر داد می حق ارمیا به

 !  شکوندیم رو داماد و عروس های همراه رکورد ما -:فکرکرد خودش با و انداخت باال ابرویی

  شمردن به کرد شروع راست سمت از

 یارمیا باالخره و باباش و ماما آنیا، و آرشام ، مجتبی و ایمان خانم، انیس و یونس آقا: بودند همه

  خشمگین
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 اش نز با خواد می اش دل شاید!  بکنم بدبخت ارمیای این به خدمتی یه باید نمیشه اینجوری"- 

 به حواسش آویزونه ها مغازه ویترین از میمون مثل افسونم این!...کنند عروسی خرید دوتایی

 "! نیست اش بدبخت شوهر

  رفت جلو راسخ عزم با و انداخت جمع به گذرایی نگاه

 ریدب خانم انیس و یونس آقا و بابا با بهتره شدید مرخص بیمارستان از تازه شما میگم مامان-

  کنید استراحت ماشین تو کمی

 :گفت سریع بود فهمیده رو شیده منظور که خانم انیس کنه، مخالفتی مامانش اینکه از قبل

 !  کنیم استراحت شما کمی بریم بهتره! جان شیده میگه راست-

 برد باال ابروهاش از یکی و گرفت نشانه آرشام سمت رو تیزش و تند نگاه ، بزرگترها رفتن از بعد

 خب؟-

 :داد جواب خنده با آرشام

 عزیزم؟ خب چی-

! رخیدبچ اطراف و دور این تایی سه برید گرفتید تصمیم مجتبی آقا و ایمان آقا و شما کنم فکر-

 !درسته

 برد ارمیا منتظر نگاه سمت رو نگاهش و زد نمایی دندان لبخند آرشام

 ! دیگه سیاهه نخود قضیه-

 ببره باال نمایشی حالت به رو هاش دست تا شد باعث ارمیا و شیده زمان هم ی غره چشم

 طرفا این چنده سیاه نخود ببینم بریم! ایم تسلیم ما آقا-

 .کشید خودش همراه و گرفت رو ایمان و مجتبی دست سریع بعد

. یرمم اینا آرشام با منم -:ی جمله گفتن با بود کرده گیر ایمان پیش حسابی اش دل که هم آنیا

 .رفت شون دنبال سریع

 .شد مواجه اش خندان ی چهره با و برگشت ارمیا سمت خوشحالی با شیده
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  میکنم جبران خانم شیده مرسی-

 رو افسون برید بهتره هم شما... گردم می اطراف و دور همین من.  نداشت قابل کنم می خواهش-

 ! بیاره در جاش از رو ویترین مونده کم! دریابید

 کمرش دور رو اش دست و رفت افسون سمت بلند های قدم با و داد تکان سری خنده با ارمیا

  کرد حلقه

 که این تر مهم و شیکه هم... است ساده هم!  خوشگلیه عروس لباس چه ببین ارمیا وای-

 !؟ چیه تو نظر!  پوشیدست

 عروس لباس به نگاهی اینکه بدون بود، افسون ی کودکانه ذوق پرت اش حواس تمام که ارمیا

  اش دست فشار بندازه،

 :داد جواب و کرد بیشتر رو

  قشنگه خیلی عزیزم آره-

 ! اونور برو کمی! اینا یونس بابا پیش زشته-

 ! وتاییمد خودمون فقط حاال! سیاه نخود پی فرستاد رو همه کرد لطف دوستت!  نیستیا باغ تو دختر-

  کرد نگاه رو سرش پشت و برگشت بهت با افسون

 ! نفهمیدم من رفتن کی اینا-

 رو داخل بریم بیا! گذره می چی برت و دور نمیدونی شدی ها لباس غرق شما که اونجایی از-

 ادهافت ذق ذق به پاهاش که بود رفته راه بریزمانقدر پات به رو دنیا میخوام! خانم عروس ببینیم

 .نبود ناراحت اصال بابت این از اما بودند

 ! بچشه رو شدن خسته لذت و بره راه تونست می اینکه خاطر به کرد می شکر رو خدا لحظه هر

 خرید داشت لذتی چه... داد سوق اش دست های نایلون سمت رو اش بارانی نیمه نگاه لبخند با

 !  عروسی

 خدا معجزه همش...بخوره رقم براش روزی همچین یه کرد نمی هم فکرش اصال پیش ماه چند

 .بود
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 وجودش اعماق از صدا یه... دوخت چشم سرش باال صاف و آبی سقف به و برد باال آرام رو سرش

 :شد بلند

  شکر رو کرمت خدایا-

 . کشید عمیقی نفس و بست رو هاش چشم

 آخ و کرد باز رو هاش چشم سریع پیچید سرش تو که دردی با که بود خودش هوای و حال تو

 .گفت کوتاهی

 ؟!ورپریده گردی می چی دنبال آسمونا تو-

 :داد جواب بریده بریده

 !ترکید... سرم! ...شیده... نکشتت... خدا-

 شون داخل داشت که طور همین...گرفت اش دست از رو ها نایلون و کرد کوتاهی ی خنده شیده

 :پرسید کرد می نگاه رو

 کجاست؟ پس شوهرت این-

 ! چی نگفت اما داشت خریدی یه رفت خودش و آورد ماشین پیش منو دونم نمی-

 : زد شیطونی چشمک و کرد بلند رو سرش شیده

 اسلب یا است داروخانه تو یا دنبالش بریم اگه االن! ...نبرده رو تو داشته منکراتی خرید حتما-

 ! فروشی یر*ز

!  شدی حیا بی خیلی:  گفتن به فقط!  سرت تو خاک بگه نیومد اش دل اما برد باال رو اش دست

 .کرد اکتفا

 :گفت ساختگی بغض با و کرد جمع رو هاش لب نمایشی حالت به شیده

 ! کنی دعواش میاد داره ببین.کرد درم به راه از آرشام بودم خوبی دختر من- 

 .دندمیوم سمت این داشتند بقیه و آرشام که داد نشون رو پارکینگ انتهای اش اشاره انگشت با

 :گفت شیده به رو نسی*بدج لحن با و رسوند بهشون رو خودش بقیه از تر سریع آرشام
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 قورباغه خاله سالم سالم-

  گفتی؟ چی-

 ! داد رخ لفظی اشتباه!  خودم دریایی پری به سالم بگم خواستم ببخشید ا-

 دمر این عاشق دل ته از...نبود موفق زیاد اما کنه حفظ رو خودش عصبانی حالت کرد سعی شیده

  اخم تونست نمی و بود

 ! کنه

 افسون سمت و گرفت همسرش قرار بی و قشنگ های چشم طرح از رو اش بارون ستاره نگاه

 .برد

 :داد قرار مخاطب رو آرشام اما کرد می نگاه اش دوست به

 !  داشته خرید یه رفته میگه افسون! کجاست ببین بزن ارمیا به زنگ یه-

 عزیزم چشم گفتن با و پاشید همسرش ی گرفته گر صورت به رو اش مهربان لبخند آرشام

 . شد دور ازشون

  شکوند رو سکوت که بود شیده هم باز... شد برقرار بینشون سکوت لحظه چند

 ! افسون میگم-

 :پرسید سختی به و کرد تر کمی رو اش جانم؟لب-

 ؟! هستید کشی شکایت و شکایت تو هنوز شد؟ چی ارمیا بابای و طاها مورد در اتون تصمیم-

 با!...میومد اشون سمت بلندی های قدم با داشت ارمیا که برد جایی سمت رو اش نگاه افسون

 :داد جواب ای رفته تحلیل صدای

 بزنم حرف درو رو باهاش دارم نیاز طاها مورد در اما! ...بگذره پدرش از کنم اش راضی خوام می-

!  مکن مطرح ارمیا با رو موضوع تا ام مناسب فرصت یه دنبال! ...کرد باهام کارو این چرا بپرسم و

 و کرد مرتب رو سفیدش اسپرت کت! بریزه بهم چی همه دوباره و بشه عصبانی ترسم می...

 .انداخت خودش به آینه تو رو نگاه آخرین

  سفید نوار با مشکی بلوز و سفید کت ، مشکی لی شلوار ، چرم کفش

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر* خانوم فاطمه* | یخی مرد رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

252 

 

 ! نهک ایجاد تنوع داشت دوست... پوشید می لباس مدل این کاری محیط برای بود بار اولین برای

 .برداشت قدم سالن تو استوار و محکم و شد خارج آسانسور از اخم با همیشه مثل

 .داد می جواب سر دادن تکان با اون و شد می روانه اش سمت خیر به وصبح سالم سیل

  ها دست زیر و کارمندها با خصوصا کرد برخورد جدی باید غریبه مردم با بود معتقد هم هنوز

 .شد اش مخصوص منشی اتاق وارد و کرد باز رو در

 نکرد صحبت مشغول و داد می چرخ رو اش صندلی بود، نشده ارمیا اومدن متوجه که رضایی خانم

 .بود اش موبایل با

 . داشت نگه ثابت رو صندلی و رفت جلو عصبانیت با

  ؟! خانم وضعشه چه این-

 اش کخش و بکنه حرکتی تونست نمی بدبخت منشی لحظه چند تا که بود بلند قدری به صداش

 . بود زده

 !کنه دفاع خودش از تا کرد باز لب سختی به. شد بلند ترس با و اومد خودش به باالخره

  من... من-

 خانم ترسیده های چشم تو رو اش سرخ های چشم و گذاشت جلو قدم یه قبل از تر عصبانی

 !دوخت رضایی

 :گفت شده کلید های دندون بین از

 محیط مناسب که هم لباسهاتون ؟ گرفتید اشتباه خاله خونه با رو جا این هان؟ ؟ چی شما-

 و تنگ یمانتو ؟این! بپوشید رسمی لباس باید بودم نگفته کاری شرایط تو من مگه! ... کارنیست

 برای توجیهی چه ؟! هاتون شونه رو افتاده شال این یا ؟ بذارم دلم روکجای اتون صورتی کوتاه

 ؟! دارید کارتون

 رکارس شما دیگه کردم فکر گفت می!...بگه که داشت چی!...بده جوابی تونست نمی.رضایی خانم

 !میاد آرشام نمیاییدو

 :گفت بلند و رفت اش اتاق در سمت بلند های قدم با دید رو اش سکوت وقتی
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 ! اخراجی لحظه همین از شما-

 .بست رو در و شد اتاق وارد زن اون های التماس به توجه بدون

 هی! ...میشه بلند مردک اون گور از آتیشا این همه! ...  اش کشم می برسه آرشام به دستم اگه-

 !کارمندا وضع از هم این کردیم مالی ضرر کلی نبودما مدت

  کرد پرت میز رو عصبانیت با و آورد در رو اش کت

 !بشن؟ سوارم که باشم مهربون! ...باش مهربون مردم با میگه افسون بعد-

 آرشام جز کسی دونست می چون نکرد بلند رو سرش اما شنید رو در شدن بسته و باز صدای

 .نیست

 ارتسو تا کن رفتار جدی و باش آدم نیستم من که مدتی بودم نگفته مگه بگم؟ چی تو به من-

 !نشند

 !نتونست اما بزنه رو اش حرف خواست بار چند و گذاشت جلو قدمی کالفه آرشام

 .بود عصبانی ارمیا که االن خصوصا!...کنه مطرح رو موضوع باید چطور دونست نمی

 :گفت ای خفه صدای با و زد دریا به دل لحظه چند از بعد باالخره،

 !ببینند رو تو اینجا اومدن مونا خواهرت و مامانت-

 داشت. موند خیره آرشام ی آشفته صورت به واج و هاج لحظه چند و کرد بلند رو سرش سریع

 : کرد زمزمه لب زیر بار چند. کرد می هضم رو اش حرف

 خواهر؟ مادرو-

 شها حرف شنیدن با اما گذاشت جلو قدم یه نگرانی با آرشام ، شد بلند که اش عصبی ی خنده

 .شد متوقف

 چه مادر اصطالح به اون رفته یادت!... خواهری نه!  دارم مادری نه من خواهر؟ و مادر کدوم-

 شد باعث اون... خوند زاده حروم منو اون...  کشید گند به رو ام زندگی کل ؟ آورد سرم بالهایی

 !  بدم آزار رو ام افسون شد باعث اون! ...بشه حروم ام زندگی شراره خیانت با سال چند
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 فضع خواست نمی اما نبود خوب اصال اش حال... زد موهاش به چنگی کالفگی با و کرد مکث کمی

 کدوم از-: داد ادامه قبل از تر خشن و تر محکم...اش دوست بهترین جلوی حتی بده بروز رو اش

 هچ نمیاد یادم گاهی حتی...اش دیدم شمار انگشت عمرم کل تو که کسی از زنی؟ می حرف خواهر

 برام سودی هیچ اون غیر به و کشه می یدک خواهر اسم فقط که خواهری از! ...بود شکلی

  خوبی؟ ارمیا نپرسید بار یه ام زندگی سخت لحظات تو!...نداشته

 ویجل از حالی بی با... بده ادامه این از بیشتر تونست نمی و بود انداخته چنگ گلوش به بغض

 . رفت اش صندلی وسمت کرد عبور آرشام خیس های چشم

 هم ذره یه حتی جماعت ازاین فهمید می تازه... بوده تنها ها سال این قدر چه کرد می درک تازه

 ! ندیده محبت

 :کرد زمزمه زد می آتش رو آرشام که غمگینی صدای با

 کسمه همه دختر اون... خواهرم هم و پدرم هم مادرمه هم اون!...افسونه من زندگی ی همه-

 نمی بگیر رو جماعت اون جلوی برو! ...کرده سیراب اش محبت از منو ها آدم اون ی همه جای...

 ! کنم اذیت رو افسونم بازم و شه تلخ اوقاتم اشون دیدن با خوام

 و زن اون ذاشت می نباید... رفت در سمت عجله با کشیدو اش خیس صورت به دستی آرشام

 یکاف قدر به ارمیا!...بشه بد اش رفیق حال دوباره خواست نمی...بذارند دفتر این به پا دخترش

 .نداشت ظرفیت این از بیشتر دیگه بود کشیده زجر

 دهدا تکیه عصاش به. .. شد رو به رو مونس مقتدر اما بیمارگونه صورت کردبا باز رو در که همین

 .  دبو مغرور و جذبه پر قبل مثل هنوزم اش مریضی وجود با...میومد اتاق سمت مونا کمک با و بود

 رفت نارک ناخودآگاه خورد پاش به که عصایی ی ضربه با بشه مانع و بزنه حرفی بخواد اینکه از قبل

 .کرد باز متکبر زن اون برای رو راه و

 اما! ... بشه اتاق وارد زن اون ذاشت می نباید اومد یادش تازه شد بسته بدی صدای با در وقتی

 ومدمی بر اش دست از که کاری تنها حاال!...افتاد افتاد، می نباید که اتفاقی!...بود شده دیر دیگه

 .کرد باز رو در عصبانیت با و رفت راننده کمک در سمت بلند های قدم با شیده. بود انتظار

 .کشید پایین رو افسون اش دیگه دست با و زد کمر به رو هاش دست از یکی
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 ما.! .. ترسی می ازش انقدر اژدهاست ارمیا مگه بابا!...خدا رو تو پایین بیا افسون رفت مخم وای-

 ! بزنیم گشتی یه شوهرمون شرکت اومدیم فقط! کنیم کاری نمیخواهیم که

 :کرد زمزمه آروم و برد اش دوست سمت رو اش کالفه نگاه

 که نمک کاری ارمیا از خبر بی نمیخوام فقط من!  نیست ترس بحث بهت گفتم که من جان شیده-

 ازش شرکت به اومدن واسه امشب بذار! بشه خردیش اعصاب و ناراحتی باعث نکرده خدای

 ! میاییم دوباره فردا بعد بگیرم اجازه

 .افتاد راه شرکت سمت و کرد قفل رو ماشین رو در اون، حرفای به توجه بدون شیده

  بگیری اجازه ازش میخواهی ای بچه انگار! بگیرم اجازه-

 .فتر نشانه شیده سمت اش مشکی های چشم و نشست هاش لب رو قشنگی لبخند حرف این با

 میخوام فقط. نیست من بودن بچه ی نشونه بگیرم اجازه ازش باشه قرار اگه! شوهرمه مرد اون-

 هماهنگی بدون و گرفت می اجازه حسین بابا از همیشه بیامرزم خدا مامان یادمه.  نرنجه ازم

 .  بود خوشحال بابت این از بابا قدر چه دونه می خدا... کرد نمی کاری ضروری موارد جز باهاش

 .بده ادامه رو اش حرف نتونست و انداخت چنگ گلوش به بدی بغض

 : گرفت دست تو رو اش دوست سرد های دست و عقب برگشت شیده

 !  کنه رحمتشون خدا-

 . آورد لب رو لبخندی و کرد جور و جمع رو خودش سریع نشه شیده ناراحتی باعث اینکه برای

 . نشه ناراحت ارمیا امیدوارم! داخل بریم بیا آوردی اینجا تا منو که حاال-

 کشید شرکت سمت و گرفت دوباره رو اش دست شیده

 داره امآرش بببنم میخواد دلم که داخل بریم سریع بیا!... نمیشه ناراحت نترس! خوب دختر آفرین-

 !کنه می کار چی

 های چشم و آرام های قدم با اون ولی رفت می مدیرعامل اتاق سمت بلند های قدم با شیده

 .بود جالب براش همسرش کار محیط دیدن...کرد می نگاه اش اطراف به کنجکاو

 !برده ماتت چرا!  دختر دیگه بیا-
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 .برد اش دوست سمت و گرفت زیبا و بزرگ سالن از رو اش نگاه هیجان با

 ! باشه قشنگی این به اینجا کردم نمی رو فکرش شیده وای-

 :زد کمر به رو راستش دست و انداخت باال ابرویی جانب به حق شیده

 !کردنت ذوق این به نه کردنت ناز اون به نه-

 ردندک باز رو منشی اتاق در وقتی...افتاد راه شیده دنبال و کرد نخودی ی حرف،خنده این شنیدن با

 .شدند رو به رو آرشام درهم صورت با

 .شد گچ سفیدی به صورتش رنگ و کرد تهی قالب اونا دیدن با آرشام

 : گفت سختی به و لحظه،بالکنت چند از بعد

 کنید؟ می... کار... چی... جا این...شما-

 ارمیا اتاق بسته در پرت حواسش تمام چون داد جواب چی شیده نفهمید

 .......................................بود

 :گفت التماس با و رفت سمتشون عجله با

 ! نیست مناسبی وقت االن! خونه برگردید کنم می خواهش-

 جور فکرهای...  کرد می نگاه اتاق بسته در و شوهرش به مشکوک و شده ریز های چشم با شیده

 .دادند می آرارش داشتند و بودند کرده حمله اش ذهن به واجور و

 طاهاشخ و بشه گذشته مثل آرشام بازهم ترسید می...کرد باز سر دوباره بود برده بین از که شکی

 .کنه روتکرار

 اش دوست دست و ندونست جایز رو درنگ دید رو آرشام التماس از پر های چشم وقتی افسون

  خروجی در سمت کشید رو

  میاییم بعدا جان شیده بریم بیا-

 ! نمیرم جا هیچ خبره چه اینجا نفهمم تا من-

 .کرد می آب ذره ذره رو وجودش داشت تردید و شک... بود عصبی و بلند نیمه کمی صداش
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 :گرفت دست تو رو سردش های دست و ایستاد جلوش بلند گام یه با آرشام

 استارمی به مربوط که هست ای مساله یه!  نیست کنی می فکر تو که چیزی اون خدا به عزیزدلم-

 !  کنیم می تعریف واستون میاییم شب

 که ودب اون بار این حاال... شد می شنیده وضوح به افسون قلب ضربان صدای حرف این شنیدن با

 .داشت فرق اش دوست با اش نگرانی جنس البته... نگرانی از شد پر

 . داشت اعتماد بهش چون کنه خیانت شوهرش ترسید نمی

 نیبدبی تخم کرد سعی و اومد کوتاه آرشام صداقت از پر و شفاف های چشم دیدن با باالخره شیده

 .ببره بین از

  افسون بریم-

 . اومد بیرون عصبی و زنان عصا خانم مونس و شد باز اتاق در بکنند حرکتی اینکه از قبل

 به شباهت بی که کرد می نگاه پیری زن به سردرگمی با و برداره قدم از قدم تونست نمی افسون

 ! نبود ارمیاش

 ! نه یا باشه همسرش مادر تونه می اش لب روی پوزخند با زن این که داشت تردید

 ور پسرش عشق سریع خیلی بود، داده نشون بهش طاها که هایی عکس لطف به خانم مونس اما

 .زد تلخی پوزخند و شناخت

 :انداخت بلرزه رو افسون ستون چهار بلندش و عصبی صدای

 ردمک می فکر همیشه!  افسونگری اسمت مثل که الحق! تویی کرده سحر رو ارمیا که کسی پس-

 ردنک نگاه ارزش که ای ساده انقدر تو!  کردم می اشتباه میبینم حاال اما باشی خاصی دختر باید

 چشم تو...  بده رو خودخواه زن این جواب خواست می دلش وجود همه با! ........................  نداری

 .افتاد ارمیا حق در هاش بدی ی همه یاد و شد خیره زن خالی و سرد های

 تلخ سکوت همسرش صدای بگه چیزی اینکه از قبل اما بزنه رو اش دل های حرف تا کرد باز دهن

 . شکوند رو اتاق

 :گرفت نشانه اش سمت رو اش اشاره انگشت و ایستاد مونس جلوی عصبانیت با ارمیا
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 ! کنم نمی عوض دنیا با رو افسون سادگی همین-

 خوشت اونوقت بود رنگ هزار دخترات و تو مثل اگه-: داد ادامه قبل از تر کوبنده و کرد مکثی

 میومد؟

 !نمیشدم اش عاشق من بود شماها شبیه ای ذره دختر این اگه بدون اینو

 ! نداره وجود قلبی ات سینه تو گفتید!  دادید یخی مرد لقب بهم عمر یه

 ! ...تپه می مهربونی قلب ام سینه تو کرد ثابت بهم روز چند عرض تو دختر این اما

 تو داد نشون بهم ساده دختر همین اما ام رحم بی و سنگدل کردید القا بهم که بودید شما این

 ! زنه می موج انسانیت منم وجود

 ! کنم نمی عوض شما رنگ هزار موی تار صدتا با رو دختر این موی تار یه

 . شد خیره مادرش خشم از پر های چشم تو اش طوفانی نگاه با و کرد سکوت

 .بود آورده کم حقیقت مقابل در انگار اما بده محکمی جواب همیشه مثل کرد می سعی مونس

 اش کفش پاشنه شد می باعث که بلندی های قدم با لرزه می خشم از مادرش دید وقتی مونا

 .نخورد تکون جاش از ارمیا اما زد اش سینه به ای ضربه و رفت ارمیا بشکنه،سمت رو سکوت

 !  میشی مهال و من و مامان ناراحتی باعث همیشه که!  عوضی آشغال یه تو-

 .شکوند رو سکوت و اومد فرود خواهرش صورت رو که بود ارمیا دست سنگین ی ضربه بار این

 .برد دردش از پر صورت سمت رو اش دست و انداخت مادرش به ناباوری نگاه مونا

 . بره عقب قدم چند افسون شد باعث که بود نفرت از پر و بلند قدری به خانم مونس صدای

 !کردی بلندی دست من دختر رو حقی چه به عوضی-

 .کرد حلقه کمرش دور رو اش دست و رفت اش سمت بود، شده افسون ترس متوجه که ارمیا

 از ودیدب نیومده مگه!...کنم می کبودش و سیاه بمونید اینجا دیگه لحظه چند اگه که حقی همون به-

 دمیشناسی ورودی راه حاال!  بدیم رضایت محاله گفتم منم بگیرید رو آیندتون داماد رضایت من

 .برید همیشه برای میتونید
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 قرارش بی دل... برد اش اتاق سمت و گرفت رو افسون دست ارمیا دخترش، و مونس رفتن از بعد

 .شد می آرام دختر این لمس با فقط

 دوای افسون با بودن فقط لحظه اون... بست سرش پشت رو شیده،در و آرشام به توجه بدون

 .بود دردش

 ...  کشید آغوش تو رو اون و رفت اش صندلی سمت خسته

 ...داد تکیه همسرش ستبر ی سینه به رو سرش و کرد جمع ارمیا بغل تو رو خودش افسون

 !دارم محکمی این به گاهی تکیه خوبه چه: فکرکرد خودش با

 ...همسرش حمایت از بود خوشحال... داشت خاصی رضایت احساس

 . بگیرند آرام همدیگه بوی استشمام با کردند می سعی و بودند کرده سکوت هردو

 .داره دنبال به رو معناها بهترین و کنه می عمل تر قوی کلمه هزاران از سکوت ها وقت گاهی

 یم بیشتر افسون بدن دور رو اش دست فشار افتاد، می اش گذشته پوچ زندگی یاد وقتی ارمیا

 .کرد

 ... اش سیاه ی گذشته یادآوری بود تلخ براش خیلی

 .کرد باز رو اون و برد افسون شال سمت رو اش دست و کشید آهی

 و اومدند در گردش به اش عشق موهای آبشار بین ماهرانه اش انگشت بندهای بعد، لحظه چند

 داشت التماس رنگ صداش ؟ بخونی برام میشه-. فرستادند هدیه وجودش بند بند به رو آرامش

... 

 :پرسید سوالی و کرد کج رو سرش افسون

 رو؟ چی-

 :کرد زمزمه آرام و داد سوق طالیی ی پرده سمت رو اش نگاه

 می رو اون به رو این از رو حالم و میخوندی واسم آستارا تو که عربی جادویی کلمات همون-

 .کرده باز سر ام چندساله های زخم آخه دارم نیاز بهشون خیلی...کرد
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 ادهج تو همسرش ورود برای باشه ای مقدمه میتونست این...داد زینت رو هاش لب پررنگی لبخند

  بندگی نعمت و رحمت از پر ی

 :کرد زمزمه وجودش تمام با و دل ته از...  بست رو هاش چشم

 اَسْئَلُکَ  ىاِنّ اَللّهُمَّ -

 خواهم ىم تو از خدایا

  وَآلِهِ  عَلَیْهِ اللّهُ  ىصَلَّ  مُحَمَّدٍ الرَّحْمَهِ ىِّنَبِ  بِنَبِیِّکَ اِلَیْکَ وَاَتَوَجَّهُ 

  وآله علیه اهلل] ىصل محمد رحمت پیامبر پیامبرت بوسیله کنم رو بسویت و

 تَوَجَّهْنا اِنّا وَمَوْلینا سَیِّدَنا یا الرَّحْمَهِ  اِمامَ یا اللّهِ رَسُولَ یا اَبَاالْقاسِمِ یا

  آوردیم رو ما ما سرور و ما ىآقا ىا رحمت ىپیشوا ىا خدا رسول ىا القاسم ابا ای

  حاجاتِنا ىْیَدَ بَیْنَ  وَقَدَّمْناکَ اللّهِ ىاِلَ  بِکَ وَتَوَسَّلْنا وَاسْتَشْفَعْنا

 قرار خویش ىحاجتها ىرو پیش را تو و خدا درگاه به تو بوسیله جستیم توسل و گرفتیم شفیع و

  دهیم

 ..... مِنینَؤْالْمُ اَمیرَ یا الْحَسَنِ اَبَا یا اللّهِ  عِنْدَ لَنا اِشْفَعْ  اللّهِ عِنْدَ وَجیهاً یا

 ...... منان ؤامیرم ىا اباالحسن ىا کن شفاعت خدا نزد ما ىبرا خدا نزد در آبرومند

 شد باعث ریخت اش صورت روی که اشکی قطره اما بخونه رو دعا ی ادامه تا کرد تازه نفسی

  به و کنه باز چشم ناباور

 باور دید می که رو چیزی...  بود برده اش مات لحظه چند...کنه نگاه همسرش نمناک های چشم

 .زد لبخند دل ته از و اومد خودش به باالخره...  کرد نمی

 یب با کرده سکوت افسون دید وقتی بود شده غرق خاصی حال و حس تو دعا تاثیر تحت که ارمیا

 : گفت قراری

  کنم می خواهش بده ادامه-

 ... الهی نور از شه سیراب تا خواستند می رو کلمات این وجودش تمام
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 گرم گرم که ای تپنده و سرخ قلب با بار این یخی مرد ی دوباره تولد برای شد ای مقدمه این و

 .بود

 پاک اشه لب روی از لحظه یه لبخند... رفتند می نامعلومی مقصد سمت و بودند نشسته ماشین تو

 های چشم سیاهی... کنه می سیر ها آسمون تو میکرد احساس...بود خوشحال خیلی. ..شد نمی

 .داد سوق اش دست کنار مرد سمت رو اش قشنگ

 ...داره دوست رو مرد این قدر چه دونست می خدا فقط

 . کرد شکر دل ته از رو خدا و افتاد پیش ساعت یک یاد

 پاک خاطرش از وقت هیچ که افتاد اتفاق طالیی های ،لحظه ارمیا کار اتاق تو ، پیش ساعت یک

 .شد نمی

 اش آسمونی های زمزمه و روان های اشک...همسرش عجیب هوای و حال... توسل دعای خوندن

 .بخونه توسل دعای ارمیا با نوا هم روز یه کرد نمی تصور وقت هیچ

 .برد سرش باال آبی آسمان سمت رو اش نگاه و چرخید پنجره سمت آرام

 :کرد زمزمه اش دل تو

 و بودی داشتم نه؟دوست مگه!  شدم خوشبخت من شما خیر دعای خاطر به حسین بابا-"

 ! میدی رو ام خوشبختی

 کار این از ابایی و میریخت اشک دل ته از امامم دوازده اسم شنیدن با من مرد چطور میدی

 .نداشت

 !حسین بابا بود خالی جات خیلی امروز

 دامادت و خوندم من امروز اما کردم می زمزمه باهات من و میخوندی توسل برام شما همیشه

 کوچولو؟ خانم میکنی سیر کجا- "! شدم صدا هم باهام

 . همسرش سمت برگرده و بکنه آسمون از دل تا شد باعث ارمیا مهربون صدای

 ؟!میریم کجا داریم بگی خوایی نمی! آقایی همینجام من-

 :داد جواب شیطنت با زدو ریزی چشمک
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 کشونده هجاد این تو منو که دلمه این بدون اینو اما!  میبینی رسیدیم! کوچولو خانم موقوف فضولی-

 جای نیست قرار داشت یقین... بود دل ته از خنده یه افسون جواب-! برمت نمی بدی جای پس! 

 . بره بدی

 و ادهافت اتفاقی چه گذشته تو نبود مهم براش دیگه... بست رو هاش چشم و داد تکیه صندلی به

 براشون بازم مونس نبود مهم...کنه ازدواج مونا با قراره طاها نبود مهم...کشیده سختی قدر چه

 !نه یا کشه می نقشه

 .بود اش محسوس تغییرات و...حمایتگرش و قوی های دست ارمیا، پررنگ و گرم حضور مهم

 جاده تو که نشد متوجه و سپرد خواب ی فرشته دست رو خودش و شدند گرم هاش چشم کم کم

 ! حرکته در بهشت ی

 !رسیدیم کوچولو پاشو-............... 

 .میومد اش خواب هم هنوز... کرد باز نیمه سختی به رو هاش چشم

 : پرسید پرتی حواس با

 رسیدیم؟ کجا-

 از نقطه این حادثه، از پر روز یه از بعد کرد فکر خودش با و داد اش بدن به قوسی و کش ارمیا

 بود هدید تلویزیون از فقط رو اینجا!... بکنه قبل ساعت یک از بهتر حتی رو اش حال میتونه زمین

 اینجا رو مقصدشون نزدیک و دور جاهای از روز هر آدم همه چرااون ببینه تا بود اومده حاال... 

 !شد می اون نصیب بهشت این های گنج از سهمی امروز شاید!...کنند می تعیین

 :کرد تکرار رو اش سوال دوباره نشنید جوابی وقتی افسون

  رسیدیم؟ کجا-

 نحیف بدن نگاه بارون ستاره های چشم با و کرد کج راننده کمک صندلی سمت کمی رو سرش

 :داد جواب و کرد تر زبون با رو اش لب...انداخت صندلی روی ی شده مچاله

 ! کشونده منو دلم که جایی همون اومدیم-

 .کرد باز چشم سریع و پرید افسون سر از خواب حرف، این شنیدن با
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 هیچ اما گردوند رو هاش چشم!... بودند شهر یه ورودی تو انگار... کرد نگاه اطراف به کنجکاوی با

 رو هنوشت متن بار چند...پرید سرش از برق روش روبه تابلوی دیدن با اینکه تا ندید خاصی چیز

 خوند

 !آمدید خوش قم مقدس شهر به-

 .تریخ هاش چشم تو رو تشکرش حس تمام و برگشت ارمیا سمت خوشحالی با... نمیشد باورش

 ...انداخت راه معصومه حضرت حرم سمت رو ماشین و زد رضایت سر از لبخندی ارمیا

 رشمسی هیچوقت اون اما داشت تهران با کمی ی فاصله قم اینکه وجود با چون نبود بلند رو اینجا

 .بود نیافتاده شهر این به

 کم کم هم ارمیا حاال...کردند می درک رو بانو بزرگی که بود عاشقی مردم مخصوص شهر این

  می گروه اون وارد داشت

 .داشت رو پیش زیادی راه هنوز البته...شد

 ...کردند می پرواز حرم سمت شهری تابلوهای کمک با

 شمچ ی گوشه از عشق های شبنم ناخودآگاه افتاد حرم طالیی گنبد به دور از افسون چشم وقتی

 .اومدند پایین اش

 می آرزوهاش از یکی به داشت حاال اما بود مونده اش دل تو مشهد و قم دیدن حسرت همیشه

 .بود متشکر ارمیا از مساله این بابت قدر چه و... رسید

 زبان به رو شعر بلند صدای با و دل ته از...خوند می حسین بابا همیشه که افتاد زیبایی شعر یاد

 :کرد دگرگون رو ارمیا و خودش حال و آورد

 می کجا بی بی ی النه سوی به من قلب مرغ پر زده بی بی ی خانه گدای من گدایم من گدایم

 اطراف مردم به بیسردرگم بی ی کاشانه بود غمگینم قلب رواق را او ی خانه رواق جانم ای گردی

  مختلف اجتماعی های طبقه و ها لباس با...بودند ملیتی و قوم هر از... کرد می نگاه اش

  غنی اش دستی کنار و فقیره بود معلوم ظاهرش از یکی

  جوان یکی اون و بود پیر یکی
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 دار قرض یکی اون و بود مریض یکی

 .نداشت آرامش اما داشت پول اش سری پشت و نداشت پناه سر یکی

 رو خانم ترکی زبان با هم صفایی با پیرمرد...عربی یکی اون...کرد می دعا فارسی زبان به یکی

 .بود داده قرار واسطه

 شرمنده و بودند دردمند همه

 .بودند رفته بیت اهل ی کریمه پیش ، حاجت گرفتن برای همه

 عیتجم با و بانو دست سپرد رو خودش...بخونه چی... بره کجا... کنه کار چی باید نمیدونست ارمیا

 .شد همراه

 .بود اش دل بلکه رفتند می ضریح سمت که نبودند پاهاش این

 ... ضریح به رسید اش دست کی نفهمید

 و سی برای میریخت اشک... ریخت اشک دل ته از و چسبید رو ضریح اش دست دوتا با ناخودآگاه

 .بود گذرونده بطالت تو که چهارسالی

 ... زیادش گناهای برای ریخت می اشک

 . میشه سفید اش قلب سیاهی از تکه یه اش قطره هر با نمیدونست و ریخت می اشک

 و رسوند دنجی ی گوشه به رو خودش...  گرفت آرام قرارش بی دل که گذشت قدر چه نفهمید

 .نشست ضریح روی روبه

 . گرفت می هدیه آرامش و کرد می نگاه فقط زد نمی حرف

 یم افسون یاد که همین... انداخت می پایین رو سرش خجالت از افتاد می اش اشتباهات یاد وقتی

 به خدا از کرد می تشکر داشت شاید... زد می لبخند ضریح به رو و آورد می باال رو سرش افتاد

 زمینی ی فرشته یه داشتن خاطر

 ... کنه پیدا رو خودش کمی تونست ساعت چند از بعد باالخره

 ترین مهم...بود گذاشته ها مهربونی بانوی با قرارا و قول خیلی...رفت خروجی سمت و شد بلند

 ...بود افسون کردن خوشبخت اش
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 کرد احساس... انداخت ضریح سمت رو آخرش نگاه و برگشت... بره بیرون در از اینکه از قبل

  ببینه رو خدا لبخند تونه می بار اولین برای

 زیاد و بود رفته فرو خودش الک تو ارمیا مدت این تو...گذشت می قم از شون برگشتن از روز دو

 .کرد نمی صحبت

 از توست نمی اش تالش تمام با افسون کرده، مشغول رو اش ذهن چیزی یه بودند فهمیده همه

 .دربیاره سر ماجرا

 .ودنب بقیه و مونس از خبری خوشبختانه و بودند ازدواج مراسم تدارک تکاپوی تو خانواده ی همه

 انیس.  کرد نمی غریبی احساس دیگه و بود شده صمیمی خانم انیس با هم شراره مدت، این تو

 اون!  کنه مادری دیده زخم دختر این برای خواست می اش دل اش ذاتی مهربانی اون با خانم

 ...کردند می ریزی برنامه و بودند جمع یونس آقا ی خونه تو ارمیا از غیر به همه شب

  گوشی به اش دیگه چشم و بود ساعت به افسون چشم یه

  تماس یک از دریغ اما بود ارمیا تماس منتظر عصر از

 تمام خواست می...نداشت رو همسرش از دوری تحمل...جوشید می سرکه و سیر مثل اش دل

 . باشه سهیم ارمیا با رو اش زندگی دقایق

 مبل روی از کالفگی با...نداد جواب ارمیا اما گرفت تماس خودش و شد تمام اش طاقت باالخره

 .بیاد اش پیش تا کرد اشاره مجتبی به کنه توجه جلب اینکه بدون و شد بلند

 . رفت افسون سمت و زد دور رو ها مبل آرامی های قدم با مجتبی

 ؟ آبجی شده چی-

 :گفت خجالت با و پیچید هم تو رو هاش دست استرس با

 خونمون؟ ببری منو بکشی زحمت میشه-

 طفق! برمت می نیست مشکلی اره-: داد تکون سری و کرد نگاه اش نگران های چشم به مجتبی

 شده؟ چیزی

 . شدم اش نگران نمیده جواب ارمیا فقط نه!ممنون-
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 با و کرد سریع تشکر یه افسون...وایستاد ارمیا ی خونه جلوی مجتبی ماشین بعد، ساعت نیم

 .  بود افتاده شور حسابی اش دل... رفت می باال دوتا یکی رو ها پله پله. شد پیاده عجله

 کنه حرکت توست نمی... زد اش خشک روش روبه ی صحنه دیدن با کرد باز رو اتاق در وقتی

 .شدند قاطی هم با اش گریه و خنده لحظه، چند از بعد...

 !بینه می خواب داره کرد فکر لحظه یه...بود باورش از فراتر صحنه این

 .بود واقعی چیز همه اما کرد بسته و باز رو هاش چشم بار چند

 .کرد می برآورده یکی یکی رو آرزوهاش داشت خدا انگار

 . سرخورد در کنار برداره، ارمیا از چشم اینکه بدون و شدند سست خوشحالی شدت از زانوهاش

 زینت رو هاش لب مهربونی لبخند...چرخوند افسون سمت رو سرش و داد رو نمازش سالم ارمیا

 .بودند بخشیده

 خوشحالی از شبنم های قطره این دونست می...موند ثابت افسون های اشک روی هاش چشم

 تردخ این بود تونسته اینکه خاطر به داشت خوبی احساس...میاند فرود اش عشق های گونه روی

 ! کنه خوشحال رو مهربون

 :کرد زمزمه آرامی لحن با

 زرگب تصمیم این گرفتن واسه رفتم می کلنجار خودم با دوروزه! ...نه یا خوندم درست دونم نمی-

 هتجرب رو هست تو وجود تو همیشه که آرامشی میخوام منم!...رسیدم نتیجه به امشب باالخره...

 !باشم تو مثل کمی بتونم کن دعام!...قویته ایمان خاطر به آرامشت این منشا دونم می...کنم

 !...بده ادامه رو اش حرف ارمیا نداد اجازه که بود بلند انقدر افسون هق هق صدای

 اش دست با...کشید آغوش تو رو کوچولوش بدن خشونت با و رفت اش سمت سریع و شد بلند

 .کنه اش آرام کرد می سعی و داد می اش مال رو کمرش

 !میریزی اشک اینجور که مردم من مگه!... کوچولو خانم باش آروم...خوب دختر هیس-

 :داد جواب بریده بریده اش هق هق میون افسون

  کنه... ن... خدا_

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر* خانوم فاطمه* | یخی مرد رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

267 

 

 !بیاره بند رو اش گریه نوازش و ناز با کرد می سعی... رفت تخت سمت و کرد اش بغل کامل

 صدای اب و چسبوند ارمیا به بیشتر رو خودش...  اومد بند افسون ی گریه دقیقه چند از بعد باالخره

 :گفت خشداری

 سختی تو هام صبوری خاطر به من واسه خدایی ی هدیه بهترین تو...ارمیا دارم دوست خیلی-

 مآرزو به منو که ممنون.... باشی نزدیک خدا به و بخونی نماز میخواست دلم خیلی!...زندگی های

 !رسوندی

 :کرد زمزمه گوشش دم و کاشت اش پیشونی رو طوالنی ی بوسه ارمیا

 ام ذات به منو ، ام زندگی به اومدنت با...خدایی ی هدیه تو نیستم هدیه من عزیزم-

 مبود آرامش این دنبال وقته خیلی من نه... خون نماز و شدم متحول یهو نکن فکر!...برگردوندی

 .ارمنمی کم هیچوقت تو مثل خوبی ی فرشته وجود با حاال اما...بیارم کم راه وسط ترسیدم می اما

 :داد ادامه مظلوم لحن با و کاشت افسون های لب رو ای دیگه ی بوسه

 خوندمن درست رو جاها خیلی میدونم! ...بگیری رو اشکاالم و ببینی رو خوندنم نماز بار یه میشه-

 .بود سخت برام کمی!  گرفتم یاد کتاب از آخه

 .چسبوند ارمیا به کامل رو خودش و کرد بلندی ی خنده افسون

 !عشقم کنم می کمکت حتما-

 بار این ، بشه کم اش هیجان از کمی اینکه برای...نمیشناخت پا از سر زیادش خوشحالی خاطر به

 ارمیا صورت کردن بارون بوسه به کرد شروع و شد قدم پیش خودش

 ناراحت دیگران تا داد نمی بروز وجود این با... نداشت خوبی حال اما بود، شون عروسی روز امروز

 .نشند

 وقت آرایشگر اومدن تا ساعت یک هنوز...برد اتاق دیواری ساعت سمت رو اش بارانی نیمه نگاه

 .داشت

 .کشید آغوش به رو زانوهاش و کرد کز اتاق ی گوشه

 .شد خیره اش داخل های آدم به و آورد در رو چهارنفرشون عکس
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 .چرخید می عزیزانش بین یک به یک اش نگاه

 خودش و افشین ،داداش افسانه مامان ، حسین بابا

 .گرفتند شدت هاش اشک کم کم. بودند گرفته عکس خندان لبهای با

 .کرد گریستن به شروع بلندی نیمه صدای با و چسبوند اش سینه به رو عکس

 .بودند حدش از بیش تنگی دل بیانگر ها، اشک این

 ور خطبه عاقد وقتی!...کنم؟ کار چی امروز شما بدون من!...گذاشتید تنهام چرا مامانی... بابایی"

 نقدرا من تا بودید کاش...دیدید می رو ام خوشبختی و بودید کاش...؟!بگم بله کی ی اجازه با خوند

 هقرار.. ؟! کنه خیر دعای و بکشه نوازش دست سرم رو کی قراره امشب... نباشم کس بی و غریب

 ...؟!کنم ام گوش ی آویزه کی رو مادرانه های نصیحت

 !.. .کنه پر برام امشب رو شما خالی جای تونه نمی کس هیچ

" 

 باعث اش داغ های بوسه و اش اشک های نم نم... کرد اش باران بوسه و آورد باال رو عکس

 !نبود خودش حال تو اون اما! ...بشه خیس کمی عکس تا شدند

 ینیست...کنی بزرگتری برام نیستی...ارمیا دست تو بذاری آبجیتو دست نیستی داداشی"

 "!...ببینی خوشبختیمو

 تا کرد سعی و برد اش دست کنار بالشت سمت رو سرش اتاق در شدن بسته و باز خاطر به

 !نشنوه کسی رو اش گریه صدای

 .خورد می غصه اون بد حال برای و بود نشسته اتاق در پشت وقته خیلی ارمیا دونست نمی اما

 ردک بلندش و گرفت کمرش از...رسوند افسون به رو خودش بلندی های قدم با و بست رو در ارمیا

. 

 به و کرد می پاک اش عشق ی چهره از رو اشک اش مردونه های انگشت با اما زد نمی حرفی هیچ

 . کاشت می بوسه جاش

 :کرد نجوا و برد افسون گوش سمت رو اش دهن...اومد حرف به باالخره ، دقیقه چند از بعد
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 من مادر پدرو اما مردند مادرتو و پدر که تفاوت این با... ام یتیم امشب خودت مثل منم نخور غصه-

 .نکردند بزرگتری برام شون، بودن زنده وجود با

 وناا حتی من اما داری پسرعمو و مادربزرگ و بزرگ پدر تو که تفاوت این با... تنهام خودت مثل منم

 .ندارم هم رو

 !تو نه منم بخوره غصه کسی باشه قرار اگه

 !هبش نصیبمون شادی هم با دوتایی قراره امروز از!... نداره تو و من زندگی تو جایی غصه دیگه اما

 پر مه واسه رو بقیه خالی جای!...بشیم جسم دوتا تو روح یه... بشیم یکی... بشیم ما امشب قراره

 !کنیم

 !خوشگلم عروس باش آروم کنم می خواهش ازت پس

 .کردند خوب یکباره به رو افسون بد حال...بودند آتش رو آبی مثل هاش حرف

 رو آنقر...افسون کردن خوشبخت...کرد می عمل بود بسته بی بی با که عهدی به داشت ارمیا انگار

 .آورد رو یس سوره و زد ورق آرامش با... گرفت اش دست تو و کرد باز

 افشین اش، خاله و عمو مادرش، و پدر روح شادی برای طالیی، لحظات این تو خواست می دلش

  یاسین اش پدربزرگ و

 

 !بخونه

 .خوند می رو خطبه هم عاقد باهاش همزمان...کرد سوره تالوت به شروع لب زیر آرام

 روش،چیز پیش نورانی کلمات از غیر به هاش چشم و شنیدند نمی چیزی افسون های گوش اما

 . دیدند نمی ای دیگه

 و برد باال رو سرش شتاب با و سریع... دارند حضور اونجا مادرش و پدر کرد احساس لحظه یک

 .چرخوند جمع تو رو اش نگاه

 اما... شیده مادر و پدر...آنیا و آرشام و شیده...ایمان و مجتبی...جون انیس و یونس آقا... بودند همه

 وقس قرآن سمت رو اش نگاه و زد بغضی از پر لبخند...نبود افسانه مامان و حسین بابا از خبری
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 اش دل... شدند زنده اش چشم جلوی مادرش و پدر خندان صورت آخر لحظه درست اما... داد

 خوشحال خیلی...کرد می داری خود داشت دیگران حال رعایت برای اما داشت گریه هوای حسابی

 .اند راضی وصلت این به مادرش و پدر که بود

 روح برای رو آرامش موج موج و کرد نور های آیه خواندن به شروع دوباره... شد مسلط خودش به

 .آورد ارمغان به اش دیده زخم

 که همونجا درست اش جلدقشنگ رو ای بوسه و بست رو قرآن آرامش با شد تمام یاسین وقتی

 .نشوند بود، شده حک کریم ی کلمه

 ور سرش شتاب با شد باعث ارمیا عصبی نیمه صدای...  شنید می رو اش اطراف صداهای کم کم

 .بیاره باال

 !دیگه بده رو بله شدم لب به جون دختر-

 ونش مهربانی همه این به شیرینی لبخند و افتاد مضطرب و نگران چشم جفت چند به اش چشم

 .زد

 :گفت بلند سریع

 !بله مادرم و پدر روح و عزیزم پدربزرگ زمان، امام ی اجازه با-

 . رسیدند اش گوش به هم با همزمان ارمیا ی شده حبس نفس با بقیه دست صدای

 :گفت جدی و داد جا اش مردانه و بزرگ دست تو و گرفت رو اش دست ارمیا

 ! داری من پیش تنبیه یه تاخیرت برای حتما! استرس از میردم می داشتم-

 . گرفت قرار اش خانواده های بوسه آماج کنه، پیدا دادن جواب فرصت اینکه از قبل

 .اشک از پر هاشون چشم و بود خنده از پر هاشون لب...بودند خوشحال همه

 رو شگلو به انداخته چنگ بغض کرد سعی و کشید آغوش تو رو افسون خاصی محبت با یونس آقا

 :گفت و کاشت اش نوه پیشانی روی ای بوسه!...نکنه معلوم

  اشتباهاتم تمام خاطر به جان؟ بابا بخشی می منو-

 :زد روش ای بوسه و برد اش پدربزرگ دست سمت رو سرش افسون
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  دارم دوستون خیلی!نکردید درحقم بدی هیچ شما نزنید رو حرف این-

 .چرخید ارمیا سمت و آورد لب رو داری بغض لبخند یونس آقا

 ارمیا ی ندیده محبت جسم پیشکش رو اش پدرانه محبت و کشید آغوش به دل ته از هم رو اون

 .کرد

 .بشند ملحق باغ داخل های مهمان به بود این نوبت و شد تمام عقد مراسم باالخره

 میاار...بودند خانم انیس و یونس آقا فامیل ها مهمان بیشتر...شد می برگزار جدا عروسی مجلس

 !بده بروز رو موضوع این داد نمی اجازه اش مردانه غرور اما کرد می خاصی غریبی احساس

 گل رگبز سبد یه با در چارچوب تو که شخصی دیدن با همگی برند بیرون عقد اتاق از اینکه از قبل

 بزرگ فرکیان. موند ثابت ارمیا ناپذیر نفوذ صورت روی شون نگران نگاه و کردند بود،تعجب ایستاده

 . ایستاد افسون و ارمیا مقابل و اومد جلو اش همیشگی ابهت و غرور با

 .بودند ارمیا واکنش منتظر نگرانی با همه و بود گرفته فرا رو جمع سکوت

 :گفت بمی صدای با ارمیا به رو و شکوند رو سکوت ، فر کیان باالخره

 اب خواستم می ها سال این تمام تو... داشتم دوست همیشه اما! نبودم خوبی پدر برات وقت هیچ-

 نداری دوست و شکسته من از ات دل دونم می...نشد اما کنم خوشبختت خودم سیاق و سبک

 تخوشبخ رو پسرم بگیرم قول دختر این از اومدم!...نیام امشب تونستم نمی اما! ...باشم اینجا

 :پرید پدرش حرف بین و کنه سکوت نتونست این از تر بیش ارمیا!.. کنه

 کیانفر بودیش؟ دزدیده که هست دختری همون این رفته یادت...نه؟ مگه جدیده بازی یه اینم- 

 :انداخت افسون معصوم صورت به نگاهی نیم و کشید آهی

 دام ویت تو کردم می فکر پیش وقت چند تا من!  نیست کار در ای نقشه هیچ ولی! نرفته یادم نه- 

 فهمیدم دیدم هات چشم تو رو خوشبختی برق وقتی اما!...بزنه گولت میخواد دختر این و افتادی

 خوادمی دلم بار این...کنم دیکته بهت رو آرزوهام همیشه مثل نباید!...بجنگم سرنوشت با نباید

 ور پدرش های حرف تونست نمی... نشوند لب رو پوزخندی ارمیا! کنی انتخاب رو مسیرت خودت

 .خوند می مرد اون های چشم از رو صداقت افسون اما! ...کنه باور
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 مونا قراره!... یانه داری خبر دونم نمی!...طاها هم خودم بابت هم!  دادی رضایت که ممنون راستی-

 !کنه ازدواج طاها با

 :دوخت پدرش به رو اش تفاوت بی نگاه و کرد اش کت جیب تو رو هاش دست

 و شناسم نمی هم رو نامی مونا ضمن در...کرد مجبورم افسون بدم رضایت خواستم نمی من- 

 جایز رو اونجا موندن تر بیش دیگه بزرگ فر کیان! کنه ازدواج کی با قراره نیست مهم برام

 .نداشت رو ارمیا سرد نگاه تحمل...ندونست

 .گرفت پیش رو خروجی راه و انداخت اش عروس و پسر سمت رو اش غمگین و آخر نگاه

 داد نمی اجازه جدش از بیش غرور اما بره پدرش نداره دوست که خوند ارمیا های چشم از افسون

 !بگه چیزی

 مرد اون دنبال بلند های قدم با و کرد جمع رو چادرش سریع...شد می کار به دست خودش باید

 .رفت

 :گفت ناخودآگاه اما کنه صداش کیانفر آقای خواست

 !کنید صبر بابا-

 .دوخت مهربان دخترک به رو ناباورش نگاه و برگشت عقب ها گرفته برق مثل کیانفر

 .بود نداده قرار خطاب بابا رو اون قشنگ انقدر اش زندگی تو کس هیچ

 : چید هم سر پشت رو کلمات سریع افسون

 از پر نگاه هم بعد ارمیا؟ نه مگه! باشیم مراسممون تو هم شما داریم دوست ارمیا و منو بابا- 

 .داد سوق همسرش سمت رو اش التماس

 .بودند جدال تو هم با اش دل و غرور. بود گرفته قرار بدی دوراهی تو ارمیا

 :داد جواب بشه پشیمون اینکه از قبل و کشید آهی

 !بزنه برق خوشحالی از پدرش های چشم شد باعث کوتاه جواب همین. اره- 

 پدری رسم و راه که بود خوش پدری حضور به اش دل و کرد نمی غریبی احساس ارمیا دیگه

  بعد سال شش. نبود بلد رو کردن
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 می الالیی براش اش داشتنی دوست و نازک صدای با و بود گرفته بغل رو اش عروسک هستی

 .خوند

 . رفت کوچولوش دختر تخت سمت و شد اتاق وارد لبخند با افسون

 .کاشت هستی سفید و نرم ی گونه رو ای بوسه و شد خم

 خوابیدی؟ خوب! خوشگلم دختر سالم-

 دور رو هاش دست و گذاشت کنار رو اش عروسک بود، کرده ذوق مامانش دیدن از که هستی

 .کرد حلقه افسون گردن

 مامانی بله-

 زمین رو و کرد بلندش مهربانی با و کشید هستی ی گونه آبشار موهای روی رو نوازشش دست

 !گذاشتش

 ! بخوریم صبحونه تایی سه هم بعد بشور رو ات قشنگ صورت بریم نازم دختر خب-

 .رفت روشویی سمت و گرفت رو اش مامان دست خوشحالی با هستی

 با و زد لبخندی اونا دیدن با کرد می خشک رو موهاش داشت و بود اومده در حمام از تازه که ارمیا

 . رفت سمتشون بلندی های قدم

 خوشگل کوچولوهای خانم سالم- 

 .بوسید رو افسون و شد بلند هم بعد زد، اش گونه روی ای بوسه و شد خم هستی سمت اول

 یمناسب فرصت دنبال همیشه و شد نمی سیر اش بوسیدن از هم هنوز سال شش گذشت از بعد

 .گشت می کار این برای

 .خوردند می صبحانه آرامش با و بودند نشسته میز دور تایی سه بعد لحظه چند

 .خوشبختند قدر چه بفهمه تونست می دید می رو اونا دور از هرکسی

 از بعد. دونست می افسون خوب اخالق و صبوری مدیون رو االنشون خوشبختی و آرامش ارمیا

 . رفتند ها مهربانی ی خونه سمت و شدند آماده تایی سه روز هر مثل صبحانه، صرف
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 .کردند می زندگی اش داخل سرپرست بی ی بچه کلی که جایی

 .چرخوند افسون سمت رو سرش و داشت نگه خونه در دم رو اش ماشین ارمیا

 اش عالقه از ای ذره ها سال این تمام تو...داره دوست رو دختر این قدر چه دونست می خدا فقط

 .بود نشده کم بهش نسبت

 ؟! نداری من با امری خانما خانم خب-

 :گفت بود ارمیا مخصوص فقط که نازی صدایی با افسون

 !  منتظرتم نهار! ...باش خودت مواظب آقایی نه-

 آغوشش تو محکم رو اون و نیاورد طاقت افسون ی زنانه های ظرافت مقابل معمول طبق ارمیا

 . کشید

 ! کنم کار خوب بتونم شم شارژ نهار تا بذار-

 با یزندگ اما... رسید می نظر به بعید کمی ساله چهل مرد یه از که زد می موج شیطنتی صداش تو

 .داشت می نگاه جوان رو مردی هر خوب زن یه

 ی خونه سمت و گرفت رو اش خوشگل ی ساله پنج دختر دست افسون ارمیا، رفتن از بعد

 !کنه شروع آنیا و شیده و شراره همراه رو دیگه کاری روز یه تا رفت ها مهربانی

 تسم خوشحالی با ها بچه رسید، خونه ورودی به پاش که همین...شد داخل و کرد باز رو در کلید با

 .دویدند شون

 .کردند می صدا مامان رو اون مرکز های بچه ی همه

 .داشت خوبی حس و بود خوشحال بابت این از افسون قدر چه و

 !کنه عوض رو هاش لباس افسون مامان بذارید کنار بیایید ها بچه-

 ذشتهگ غمگین و افسرده دختر به شباهتی هیچ که بود ای شراره به متعلق شاد و ظریف صدای این

 .نداشت

 شادی زندگی دو هر اما نشند رو به رو هم با کردند می سعی ارمیا و شراره هم هنوز اینکه وجود با

  تقریبا و داشتند
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 .بودند کرده فراموش هارو گذشته

 روش به رو اش گذشته خطاهای وقت هیچ که کرد می زندگی مردی کنار پیش سال سه از شراره

 .بود نیاورده

 لجباز کمی اما مهربون مرد یه

 . بود داده آبی چشم دختر این عشق گرو در دل که نبود مجتبی از غیر کسی شخص اون و

 همه برای شراره و اون حد از بیش شباهت هم هنوز...شد ملحق بهشون هم شیده بعد لحظه چند

 .بود آور تعجب

 .فشرد اش سینه به محکم و کرد بغل رو هستی شیده

 مادرشدن لذت خدا تا کرد دعا دل ته از...زد حلقه افسون های چشم تو اشک صحنه این دیدن با

 !بچشونه هم اش دوست به رو

 .بود اومده کنار اش مشکل با راحتتر کمی ها مهربونی ی خونه های بچه خاطر به شیده البته

 .رفتند بازی اتاق سمت دیگه های بچه با و گرفت رو هستی دست افسون

 .شد نمی زمان گذر متوجه که برد می لذت باهاشون، بازی و ها بچه این کنار بودن از انقدر

 .برند سالن به نهار صرف برای تا خواست همه از و شد اتاق وارد آنیا که بود یک ساعت

 طوس بزرگ میز سمت ترتیب و نظم با ، هاشون دست شست از بعد و شدند بلند سریع ها بچه

 .رفتند سالن

  ایمان سمت از ای اشاره منتظر و بود مجرد هنورم آنیا

 موضوع این...شنیده آنیا درمورد پسرش طرف از ای زمزمه گفت می خانم انیس روزها این البته

 می مرق چطور خدا رو نفر دو این سرنوشت ببینند تا بودند منتظر و بود شده همه خوشحالی باعث

 ! زنه

 .رفت حیاط وسط آالچیق سمت و پوشید رو پانچوش... سپرد شیده دست رو هستی افسون

 تجدید برای جایی... بود مشترک نهار صرف برای ارمیا و اون ی روزه هر میعادگاه که جایی

 ... پیمانشون
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 . کرد حس رو خدا لبخند و برد آسمون سمت رو سرش بشه، اون حضور متوجه ارمیا اینکه از قبل

 ور بقیه و مونس ی سایه و داشت قرار خوشبختی ریل رو اش زندگی قطار دیگه بود وقت خیلی

 .کرد نمی سنگینی اش زندگی

 هب که خبرهایی با اما کردند می زندگی باهم طاها و مونا...مرد و کرد سکته پیش سال چهار مونس

 .ندارند باهم خوبی ی رابطه زیاد رسید می نظر به اینطور بود رسیده ارمیا گوش

 ! بگیره یاد رو کردن پدری کرد می سعی و زد می سر بهشون هم هنوز بزرگ کیانفر آقای

 . قوت خدا! خانما خانم سالم-

 اطراف های آدم سرنوشت به کردن فکر از دست افسون تا شد باعث ارمیا ی ومردانه بم صدای

 !بیاره هاش لب روی خوشبختی طعم از پر لبخندی و برداره اش

 به رو اون اش عشق از پر صدای و شدند حلقه کمرش دور ارمیا قوی های دست بعد، لحظه چند

 :رسوندند اوج

 هرجا هک کنم چیکااار تو قشنگ ی هدیه این با حاالمن....عشقه هدیه ترین قشنگ دلتنگی میگن- 

 !میشم دلتنگ همش هستم اینجا غیر

 پایان
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