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 دگرم كن يچشم يگوشه  هيآن چشم س راز

 د به درم كنكن و از خو نمياز ا خودتريب

 به من از عشقت و مستم يجرعه چشماند كي

 بچشمان، مست ترم كن گريد يجرعه  كي

 وجودت يسفرم هست در اقصا شوق

 بوسه جواز سفرم كن كيتر كن و  لب

 اري يسر پرواز در آفاق تو، ا دارم

 كن و آن وسوسه را بال و پرم كن ياري

 ياما تو عبور ستميز هنر ن يعار

 هنرم كن نيو ع عشقم ده يصاف از

 ستيگل به سرم ن كيدانه به دل دارم و  صد

 من خاك شو و بارورم كن باران

 رنجم و تلخ است مذاقم يزده  ونياف

 شكرم كن نيرياز آن لب ش يبوسه ا با

 به دور افكن و سد بشكن و آن گاه زيپره

 خبرم كن ،يلذت آغوش بدان تا

 من و او را ببر از خاطر و در بر شرح

 تو، مختصرم كن يدر واژه  و بفشارم

***** 

 

 اول فصل

 

 : دميمادرم رو شن يكه صدا دميد يخوابِ بد م داشتم

 . شد ريپونه بلند شو كالست د -

 : ملتمسانه گفتم! دن؟ يم ريقدر گ نيمامانا ا نيچرا ا ايخدا! ديپر چهياز در نميا يبود جن و پر كم

 . شو مامان، بذار بخوابم اليخ يب -

  ؟ياخراج ش يترم آخر نيا يخوا يشه، م ينم رينخ -

 رهيخمارش خ يعسل يباز تو چشما يول ديد يچشمام تار م. هم برام حرامه دنيخواب يشانسِ من كه حت نيلعنت بر ا يا. شدم زيخ ميجام ن تو

 : دميشدم و پرس
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 چرا اخراج؟  -

 . يكن يم بتيكالسات رو غ يچون همه  -

 يباشه حاال كه لحافم رو جمع م. لحافم رو جمع كرد هيدر عرض دو ثان. لحاف برم كنار يداش مجبورم كرد از رومامان با لگ. دميدراز كش دوباره

 مزد كه دادم به آسمون هفت يلگد نيهمچ هوي. دميپام و دوباره خواب يبالشم گذاشتم ال هيسرم  ريبالش گذاشتم ز هي. خوابم يم نيزم يكنه رو

 : ديرس

  ؟يزن يچرا لگد م! مامان يآ -

 . شد ريگفتم بلند شو برو كالست د -

مامان . حوله به دست اومدم تو اتاق. شستم اطيح ييدست و صورتم رو تو دستشو. ييرفتم دستشو يحرص از جام بلند شدم، همون طور حرص با

 . و كنارشون نشستم رو برداشتم فميلباسام رو عوض كردم، ك. خورد ينشسته بود و صبحانه م ايسفره رو پهن كرده بود با پر

كم  هيمادرم . ده تا مادرم يبه من م يشتريعمل ب يپدرم آزاد. كنه يم يمخارج دانشگاه من رانندگ نيتام يبازنشسته است كه االن برا ريدب بابام

رسه،  يردار بوده به قتل مرو با ايخواهر دو قلوم پر يوقت ش،يسه سال پ. هم خواهر زادمه ايپر. متعصبه ياديز! كم كه چه عرض كنم هيمتعصبه 

 . خواهر منه ييجورا هياالن  ايپر. كشن يبوده م سيشوهرش هم كه پل

 : به سرش و گفتم دميرو كش دستم

 چه طوره؟  يآج يجوجو -

 . جون يخوبم آج -

. متوسط يگريج يو لبا كيكوچ ينيب د،يپوست سف ،يمشك يموها ،يدرشت قهوه ا يچشما. امرزمهيمثل من و خواهر خدا ب قايدق ايپر ي چهره

 . يشم، به سالمت يم ليماه بعد فارغ التحص شاهللايا. جانب هم كارآموز ترم آخر وكالتم نيخود ا. زنه يبا من هم كه مو نم! بچه نيا هيعجوبه ا هي

 ريزدم ز يكرده اش افتاد، پقبهش انداختم و لقمه رو گرفتم كه چشمم به لب باد  زينگاه محبت آم هي. گرفت سمتم ريلقمه نون و پن هي مامانم

 : فرار بودم گفتم يكه آماده  يدر حال. نخند يحاال بخند ك. خنده

 .جالل نشسته يلبات بوسه  يقربونت برم، دسته به دسته رو -

خونش  يرو كارد بزن مامان. كه از خنده غش كرد ايپر. دادم يرو به سمتم پرتاب كرد كه جا خال يدرِ جا نون. دمياز جام پر! بود يدنياش د چهره

 . حرفام و كارام! اميپر يبرا يبد يگه الگو يم شهيهم. اديدر نم

 : باال برد و گفت ديرو به عالمت تهد دستش

 . هيزيخجالت هم خوب چ ا،يح يب يدختره  ارم،ين رتيكه گ نيمگر ا -

 : كه سنگر گرفته بودم گفتم يپشت در، در حال از

 . كنه يهمه رو وسوسه م يدار يخوشگل يمادرِ خوشگلم آخه لبا -

. امرزمهيخوشگل تر از من و خواهر خدا ب يليمامان معصومم خ. رونيب دميبرداشت كه از در خونه پر زيبه سمتم خ. تهياوج عصبان گهياالن د يوو

 كليه ره،يت يقهوه ا يچشما. از مامانم نداره يبابام هم دست كم. يشنو يم زيچ هيگم شما  يم زيچ هياصال من  ،يعسل يروشن، چشما يموها
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 . يپر پشت و مشك يشونه، موها رچها

 . سوزن انداختن هم نداره، له و لورده شدم ياتوبوس شدم، ماشاهللا جا سوار

 : بود جواب دادم مياومد، رضا هم كالس فمياز تو ك ميگوش يصدا

 بله؟  -

 . گهيد ايب ييپونه كجا -

 . اميبا اتوبوس ب ديمن با بچه پولدار، يدار نيتو ماش. اميدارم م -

 . يدنبالت، خودت نخواست اميخب صد دفعه گفتم ب -

 كنه بال نسبت؟  سيكه مامانم دهنم رو سرو -

 . خداحافظ ؟ياريباشه حاال چرا جوش م -

اما مامانم  دنيفهم هم مهربون و يليدارن، خ يثروتمند يخانواده . پدرم معلم سرخونه اش بود. ميشه كه با هم دوست يم يو رضا دو سال من

قدرش رو  يكنه اما كس يم نيدانشگاهم رو برام تام ليكالسام و كتابا و وسا ي هيرضا كه شهر چارهيب. گه بچه سوسوله يم اد،يازش خوشش نم

 . نهدو ينم

 : اش گوش كردم ندهيگو يبه حرفا. تعجب كرده بود. رو ازش گرفتم يگوش مهيسراس. كه كنارم بود اومد يپسر ياز گوش ويراد يصدا

 شيپ يسه زنِ حامله اعالم كرد دادگاه در حال حاضر به نفع حشمت جواد يا رهيقاتل زنج ،يحشمت جواد ليوك امنشيدكتر آرشام آر يآقا -

 . دخواهند دا ليدادگاه تحو يبعد يكه تا جلسه  دهيبه دستشان رس يحشمت جواد يگناهيبر ب يمبن يداشتند كه مدارك ديتاك شانيا. رود يم

 . شدم ادهيپسر رو بهش پس دادم و از اتوبوس پ يگوش. خبر شد ريدرگ فكرم

فرسته  يزن ها رو م يقاتل سه تا زن حامله كه بعد از تجاوز كردن به اون ها و به قتل رسوندنشون جنازه ! شه؟ يداره آزاد م يجواد حشمت

هم  يليخ هيگفت آدم دختر باز يم امنشه،يآر يدختر خاله ام منش قيشقا ره؟ يم شيچه طور دادگاه داره به نفع اون قاتل پ! شوهراشون يبرا

 ! قاتل دفاع كنه هيشه از  ياما نگفته بود حاضر م زهيو ه يعوض

 : دميپرس. داخل كالس گذاشتم يدو تا تقه به در زدم و قدم. داشتم ريتاخ قهيمن ده دق يبه عبارت. شه كه شروع شده يم يا قهيده دق كالس

 هست استاد؟  اجازه -

تپل مپل و قد كوتاه با لپ ها. ميا يميبا هم صم يليخ نيهم يپدرم بود برا يميدرس، دوست قد نيا استاد نكيگل انداخته و ع شهيهم ياستاد 

 . آدم دوست داشت لپ هاش رو بكشه. يته استكان

 : سمتم و گفت برگشت

 . ينيبش يتون ياول به سوالم جواب بده بعد م يبه موقع اومد -

 : دادم جواب

 . هيمن جنجال يكه جوابا ديدون يم يام ول هيمن كه پا -

 نه؟ ايشه  ياعدام م يبه نظرت حشمت جواد ديكن يپرونده كار م نيا يكه رو) رضا(افشار  يخب شما و آقا. گفتم نيهم يبرا -
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 : جواب دادم يمعطل بدون

 . صد درصد -

 !دادم يلو م ميبود دهيكش قيرو كه با شقا يداشتم نقشه ا. كردم حيحرفم رو تصح. هم متعجب بودبا تعجب به اطرافشون نگاه كردن استاد  همه

 : گفتم

 . سه بار اعدام كنن ديرو با يبه نظر من كه حشمت جواد. بحث داره يكه، خب اعدام نشه جا نهيمنظورم ا -

 : معترض از جاش بلند شد و گفت رضا

 . كه االن تو زندانه برادر دو قلوشه ياون هيفرار ياصل يِت جوادبه نظرِ من حشم. نظرِ من متفاوته -

 : رو كردم سمت رضا و گفتم روم

 . بار اعدام بشه كيهر قتل  يبه ازا ديبا يحشمت جواد. منحرف كنن يخوان ذهن مردم رو از موضوع اصل يم ه،يهمش جو ساز نايا -

 : با خبر بود، گفت ايقتل خواهرم پر يكه از ماجرا رضا

 . ديكن يبرخورد م ياحساس ديشما دار يخانوم صوف -

 . دم يموجود نظر م نِيمن دارم براساس شواهد و قرا. هيجواد يآقا هيمدارك عل يافشار، همه  ينه آقا -

حق ورود به  يا گهيكه جز خودمون كس د ميداده بود ليسه نفره رو تشك پياك هيو رضا  اليمن، آ. دوستم اشاره كرد كه ادامه ندم نيبهتر اليآ

 بهخودم رو  يبه رضا با خبر بودم ول اليآ يالبته من از عالقه . از رفتارش معلومه به رضا عالقه منده. رضاست ي هيهمسا اليآ. گروه رو نداشت

كه  نهيا يكنم براكنه تمومش  يداره اشاره م اليكنم رضاست االن هم كه آ هيتونم بهش تك يم تيموقع نيكه تو ا يزدم چون تنها كس يم ينفهم

 . دار شه حهيترسه غرور رضا جر يم

به محض . كلمه هم باهاش حرف نزدم كي يتا آخر كالس حت. هيستيكنه تفكراتم فمن يفكر م. شده بود جوابم رو نداد يعصبان يكه حساب رضا

 دهيرس يتنگ يبه كوچه  بايتقر. هم دنبال رضا اليرضا دنبالم اومد، آ. هم پشت سرم اومدن اليرضا و آ. رونيتموم شدن كالس از دانشگاه اومدم ب

 : و گفت ديكش يقيرضا نفس عم. هم شاهد ماجرا بود اليآ. كه رضا از پشت دستم رو گرفت تو دستش و منو برگردوند مبود

 . خواستم ناراحتت كنم ينم د،يببخش -

آروم . كه محكم تر گرفت رونيب ارميم رو از تو دست رضا بخوره، خواستم دست يداره حرص م دميباشم، د اليآ يخواستم شاهد ناراحت ينم

 : گفتم

 . گهيكنه، بس كن د يداره ما رو تماشا م اليآ -

 كه دوستش دارم؟  رميرو بگ يگناهه دست كس هيتماشا كنه، چ -

 : دروغ بگممجبور شدم بهش . با رضا به هم بخوره يبه خاطر دو سال دوست اليمن و آ يده ساله  ينداشتم رابطه  دوست

 . يهمكالس هيبه تو ندارم رضا، از همون اولم گفتم تو برام فقط  يعالقه ا چيمن ه -

 . گاهم باشه، اشك هام رو پاك كنه، بهم محبت كنه هيكه تو غم ها و غصه هام تك نيعادت، عادت به ا هيكه بهش عالقه مند باشم،  نيا نه

دستم رو . ديجو يلبش رو م يو گوشه  نييسرش رو انداخته بود پا اليآ. رونيدست رضا بكشم ب بار تمام تالشم رو كردم كه دستم رو از تو نيا
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هر دوشون هم از لحاظ . طور، مثل خواهرم بود نيهم هم اليآ. برادر هيهم  ديدوست بود برام شا هيمثل . زدم به شونه اش و از كنارش رد شدم

وجه ناراحت  چيازدواج كنه به ه الريرضا بخواد با آ ياگر روز م،يكه االن من و رضا دوست نيابا . بهم كمك كردن يليخ يهم از لحاظ معنو ،يلما

 . كنم يهم م تيموفق يشم، تازه براشون آرزو ينم

 . برم ادهيگرفتم تا خونه رو پ ميتصم. نم نم گرفته بود بارون

***** 

از  يسفارش. بهم داده بود ميو سه سالگ ستيجشن تولد ب يرو رضا برالپ تاپ  نيا. پام و مشغول چت كردن شدم يتاپ رضا رو گذاشتم رو لپ

 . آورده بودن يدب

 يو مخ دخترا رو كار م نياسمم رو گذاشته بودم آرم. تونستم انجام بدم چت بود، حوصله ام سر رفته بود يم تيموقع نيكه تو ا يكار تنها

دختر  هيبا .) گفتم يجور نيهم! هيچ سميدونم مازوخ ياصال نم( گهيدارم د سميزوخما. بردم يكردم لذت م يرو اسكل م هيكه بق نياز ا. گرفتم

 : كردم كه گفت يم همكاتب

  ؟يد يچه قدر پول م -

 ! جــــــان؟ -

وم تو چت ر يعني! گفت؟ ياالن چ نيا. كردم يم ليداشتم حرفش رو تو ذهنم تحل. به االغ شدم دروغ نگفتم لياگر بگم تو اون لحظه تبد يعني

 : گفت. دادم لشيتحو يحيداخل، لپ تاپ رو بستم و لبخند مل اديتا مامان ب عيدر اومد منم تند و سر يصدا! زنن؟ يم ييحرفا نيهمچ هي

 . منتظرته رونيب الريدوستت آ -

 داخل؟  ومديچرا ن! الر؟يآ -

 . دونم ينم -

 : زدم و گفتم يلبخند. راننده اش چند متر اون ورتر منتظر بود .سرم چادر مامان رو هم سرم كردم و رفتم دم در يشال انداختم رو هي

 . طرفا جوجو نياز ا ؟يراه گم كرد -

 : گفت. هاش تو هم بود جوابم رو نداد اخم

 . كارت دارم نيتو ماش ايب -

رفتم  نيم، باهاش به سمت ماششد جيده؟ سخت گ يكه داره بهم دستور م هيفكر كرده ك. ده يشده؟ چرا جوابم رو نم يجور نيچرا امروز ا نيا

 : و گفتم

 . ميزد يخب تو خونه حرف م -

 : ابروش رو انداخت باال و گفت يتا هي

 . بذارم كيكوچ يعادت ندارم پا تو خونه ها -

ان با ما همزم. زنه؟ باهاش سوار شدم يگه؟ چرا امروز دو پهلو حرف م يم يداره جد ايكنه  يم يداره شوخ يعني. شدم رهيخ شيآب يچشما به

 : و گفتم الريروم رو كردم سمت آ. شد ادهيراننده پ
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 خب؟  -

 . دم يكه بهت تذكر م هيدست از سر رضا بردار، بار اول و آخر -

 : دميپرس الره؟يكه كنارمه آ ينيا يعني... نيا. عاشقانه شده يها لميف ياش مثل آدم بده  چهره

  ؟يگ يم يدار يچ -

 . ديشكن يو نمكدون م ديخورد يدونستم نمك م ينم. كردم يرضا معرف يبابات رو به بابا نيهم يبرا رهينم يگشنگدوستم از  نيخواستم بهتر -

 : اسمش رو صدا زدم. كردم خودم رو كنترل كنم يسع. اومد يكرد، نفسم باال نم يم ينيگرفت، تو گلوم سنگ بغضم

 )بستم يخال. (ميرو دوست دار گهيهمدما ! رضا دوست پسر منه ؟يگ يم يدار يمعلوم هست چ! الريآ -

پدرت شصت  ضه،يمادرت مر. دم دست از سرش بردار يبهت م يهر چه قدر پول بخوا. ولش كن يول يتورش كن يدونم چه طور تونست ينم -

كنم فقط رضا رو ولش  يم نيمخارجتون رو تام يهمه . بره مدرسه ديهم با ايپر ،يخوا يم هيزيتونه مخارجتون رو بده، تو جه يسالشه تا ابد نم

 . كن

همه و همه دست  ظشيغل شيآرا. مرموز شده بود شيآب يچشمش، چشما يبود رو ختهيرنگ كرده اش رو ر يموها. بهش زل زدم يناباور با

 . لحظه ازش متنفر شم هيبه دست هم دادن تا تو 

 انجام بدم؟  تيموقع نيتو ا ديبا يمقابله به مثل كنم؟ چه عكس العمل ديجا بزنم؟ با ديبا

 : دستش و گفتم يآروم دستم رو گذاشتم رو. رو دوختم به دستام چشمام

 زميحاضر بودم همه چ. بود كترياز خواهر دو قلوم بهم نزد يحت ميسال ها گذشت و ما دوست موند. كردم دايدوست پ هيچهارده سالم كه بود  -

 اونم حاضر بود؟  ؟يرو بهش بدم اما اون چ

 . كه دوستت هم داشت نبود ييزاينصف چ يكه تو داشت ييازيچون چ ديشا -

نفسم . كردم يم نيف نيبود، ف دهيهم امونم رو بر ينيب زشيآب ر. كرد جاديخط صاف رو از چشمم تا چونه ام ا هي. ختياز چشم ر ياشك قطره

 : كنم يو خالرو بهش گفتم تا حرصم ر ديبه ذهنم رس تيكه تو اون موقع يزيتنها چ رون،يرو محكم دادم ب

 . شه اما باشه پس مونده هاش مال خودت يوقت عاشقت نم چيدونم رضا ه يم -

! بود يدونم چ يرضا نم يمنظورم از پس مونده ها. شدم يم وونهيزد د يبه من م يحرف نيهمچ يكه زدم تعجب كردم اگر كس ياز حرف خودم

 . نذاشته بودم گونه ام رو ببوسه يمن تا االن حت

 . ما يده ساله  يدوست فياز تكل نميا. دلم خنك شد. ديبار يم الريآ يشمااز چ شيآت

 : سمتم برگشت و گفت به

  ؟يگفت يچ -

 : نشون دادم و گفتم اليخ يرو انداختم باال، خودم رو ب ابروهام

 . پس مونده هاش، اونا مال خودت -

 : رو آورد باال و گفت شيخنده؟ گوش يچرا داره م نيا! سرم دراومده بود يدو تا شاخ باال. ديخنده، بلندتر خند ريبود بعد زد ز يعصبان اول
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 گفت؟  يعشقت چ يديشن ؟يديآقا رضا شن -

مال اون  زيهمه چ ديقدر نامرد شده؟ چون پولداره با نيدوست منه؟ چرا ا الريآ نيبود تا منو بد جلوه بده؟ ا الريآ يهمش نقشه  يعني. رفتم وا

 باشه؟ 

 يكرد تا خوشگل شه، كالس ها يكرده؟ موهاش رو رنگ م يمدت به من حسادت م نيتمام ا. از اون بهتره زمي، زبونم، همه چام، درسم افهيق

 . شناختمش يكه من م ستين ياون نيرفت تا به من برسه، ا يم يتيتقو

و  واريچسبوندم به د. بود ياما رضا عصبان ديخند يم الريآ. رونيب ديبازوم رو گرفت و منو كش. كرد يرضا بود كه در رو باز م. كنارم باز شد در

 : ديپرس

 دور؟  يزيپس مونده هام رو بر يخوا يام كه م ييچا يمن تفاله  ياحمق جون فكر كرد الر؟يآ يمن برا يپس مونده هام؟ پس مونده ها -

شد  نيبود بعد غمگ ياول عصبان. اه كردماشكم بهش نگ ياز پشت پرده . زل زده بودم تو چشماش. ختمير يبدون صدا اشك م د،يترك بغضم

 : گفت. كه دلم رو لرزوند يطور

 . يغيمنو بت يخوا يكه م ،ياز من سوء استفاده كن يخوا يگفت كه تو م يراست م الريسال ها آ نيتمام ا. شه يباورم نم -

. دستاش در آوردم نيبازوهام رو از ب. زنه يمرو بهم  دنيغيدوستم بهم نارو زد، دوست پسرمم داره تهمت ت نيبگم، بهتر يدونستم چ ينم

 نيا دنيمامان از د. اومد ياونم دنبالم م دم،يكش يمن دستش رو م. و بردمش خونه دمشيانگشتام رو كردم تو انگشتاش و دنبال خودم كش

 . ادياخالقش خوشم م نياز ا. نزد سكوت كرد يماجرا رو بپرسه اما حرف ايمتعجب  ايباشه  يدونست عصبان ينم. دصحنه متعجب بو

بود و  دهيرو كه برام خر ييپد و لپ تاپ و لباسا يو آ ليموبا. رو به سمت اتاقم بردم، در رو باز كردم و به دنبال خودم آوردمش داخل رضا

 : سبد و گفتم هيتو  ختميدو سه سال برام گرفته بود رو ر نيكه تو ا يزيانگشترا و جواهرات هر چ

 . دم يفرصت بهت پس م نيتو اول يكرد زيرو هم كه برام وار ييها هيپول شهر. حساب يحساب ب ا،يب -

 : و گفت واريتو د ديرو از دستم گرفت، كوب سبد

 . خوام يرو نم ايتو دن يزيچ چيخوام ه ياون قدر كه تو رو م يديكه نفهم فيح -

 : و گفت زد يخم شد زل زد تو چشمام لبخند تلخ نيزم يرو. نيخوردم زم د،يلرز پاهام

 . يخوشبخت ش -

 جهيسرگ. زد يم ونيدر م يكيزد  ياگر م ايزد  يقلبم نم. ختمير ينشسته بودم و اشك م نيزم يرو. غصه تنها گذاشت ايدن هيو منو با  رفت

 : ديشونه ام و پرس يمامان اومد داخل دستش رو گذاشت رو. گرفته بودم

 بود؟  يچرا رضا عصبان! شده؟ يچ -

 : رو پاك كردم و گفتم مينيبا دستمال ب. هام بلند شد هيهق هق گر. كردم فيتعر رو براش موضوع

 ...يكردم عاشقش نشم، ول يمامان به خدا سع -

  د؟يدلت سر -

 : داد ادامه
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 . خدا بزرگه زم،ياشكال نداره عز -

تونم حال اون موقعم رو وصف  ينم. چمين من هبدون او. من، مادرم بود يايهاش دن يريبا وجود سخت گ. داد ميتو بغلش و دلدار ديكش منو

 يبهش ندارم حاال كه اون عالقه ا يگفت دوستم داره خودم رو گول زدم كه عالقه ا يدو سال كه هر روز بهم م. سخت بود يليباورش خ يكنم ول

 يهر چ. دارم يو از دست دادم احساس بدچون پشتوانه ام ر ديعادته؟ شا ايواقعا دوستش دارم  يعني. دوستش دارم دميتازه فهم ارهبه من ند

 . شد يچ ستين ادمي گهيد. سوخت چشمام گرم شده بود يگونه هام م. ستين يهست حس خوب

***** 

 ديشا! خواد منو فراموش كنه يواقعا م ديشا. هم خاموشه شيگوش اديدانشگاه كه نم. دميرضا رو هنوز ند. گذره ياز اون ماجرا م يهفته ا كي

 . دلم براش تنگ شده. شم يكه بدون اون چه قدر تنها م دميدارم تازه فهم يتونه؟ حس بد يم يعني. هفراموشم كرد

جا ختم  نيبه ا مونيكردم دوست يوقت فكر نم چيه. هر بار پشت چشمش رو برام نازك كرد و از كنارم رد شد دميرو چند بار تو دانشگاه د الريآ

 . شه

مارك  نيكنه، از بهتر يم هيرو برام ته زايچ نيبهتر شهيهم. كنه يرضا رو برام زنده م يهم خاطره  يگوش نيا يحت. بلند شد ميزنگ گوش يصدا

 . براش گرفتم يهزار تومن ستيساعت ب هيگرفته بود اما من فقط  مونيسالگرد دوست يهم برا ميگوش نيا. جنس ها نيها گرفته تا بهتر

كم هم قانع بود  يزهايبه چ يحت. ديبوس يتونست منو م يده مون رو مشخص نكرده بودم تا مقدر خوشحال شده بود كه اگر محدو نيروز ا اون

 » .كوستيهرچه از دوست رسد ن«: گفت يم

 . بود الريدرش آوردم آ فمياز تو ك ستيهم كه ول كن ن يگوش نيبابا ا يا

 : حرص جواب دادم با

 . دييبفرما -

 . سالم پونه جونم -

 !ده؟ يم هيرو رييبار داره تغ هي قهيچرا هر ده دق نيتعجب كردم ا يليخ يكه دروغ گفتم ولبگم شاخ در آوردم  اگر

  ؟يكار دار يچ -

  ؟يايب يخواستم شام دعوتت كنم، دوست ندار يم ؟يقدر عصبان نيچرا ا! وا -

 . نه -

 . ايب ا،يب ا،يب. كنم يخواهش م -

تونستم دلش رو بشكنم هر چند اون دلم رو  ينم. ميبود يجون جون يسال دوست هاما ده  ياز طرف يول! بشر رو داره؟ نيچه قدر ا ايخدا

 : ادامه داد. شكسته

 . اديرضا هم م -

تونم گول بزنم من  يگرچه خودم رو كه نم. خودمم يرم تا نشون بدم، بدون اون هنوزم رو پا يره من هم م يحاال كه رضا م. رو گرفتم مميتصم

 . خنده تنگ شده يم يو چالِ گونه اش وقت شيمشك يچشما يبرا دلم. ستمين يچيبدون رضا ه
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 : دميپرس

 كجا؟  -

 . دنبالت اديفرستم ب يراننده ام رو م -

 . باشه -

 نيا دميرو پوش ميزرشك يمانتو. از خودم ندارم زيچ چيها رو رضا برام گرفته ه نيا يحاال كدوم مانتو رو بپوشم؟ همه . رو قطع كردم تماس

 . بود كه خودم داشتم يزيچ مانتو تنها

شده  يبتياصال ه. دميهم پوش ينفت يآب نينازك و شلوار ج يشال نارنج هي. دميخر ياز پول بابام نم يزيچ گهيكرد د يم ديرضا برام خر يوقت از

 . اومد يبودم به هم نم دهيكه پوش ييكدوم از لباسا چيبودم ه

 يهمه . ليتوش جز موبا ختميرو كه تا االن رضا برام گرفته بود رو ر يليوسا ياشتم، همه رو برد يبزرگ يكادو يجعبه . زدم يگريج عيما رژ

 . پد، كفش ها و جواهرات يلپ تاپ، آ ف،يلباسا، مانتوها، شال، ك

 . نيجعبه رو ازم گرفت و گذاشت صندوق عقب ماش. منتظرم بود رونيب الريآ ي راننده

 . نيرفتم تا نخورم زم يآروم آروم راه م. جعبه رو از راننده گرفتم. دميسنبود زود ر كيحركت كرد، تراف. نشستم پشت

 ياز صحنه ا. بهم وصل كردن يتا پام رو گذاشتم داخل انگار شوك هزار ولت. و نفسم رو تازه كردم ستادميرستوران ا يكنار در ورود يا لحظه

 . كرد يم يدست رضا رو گرفته بود تو دستش و با انگشت هاش بازتو بغل رضا نشسته بود و  بايتقر الريآ. شوك زده بودم دميد يكه م

 نيبرخورد كردم و جعبه پخشِ زم يوسط رستوران خشكم زده بود كه با جسم سخت. قلبم اومد تو حلقم. زد ياصال بهتره بگم نم. زد يكند م قلبم

 . شد

داخل جعبه رو  لِيكرد تا وسا يبرخورد كردم داشت كمكم م كه بهش يپسر. شدن جعبه همانا و برگشتن رضا به سمت من همانا نيزم پخشِ

 . جمع كنم

. برام مهم نبود جلوش ضعف نشون بدم گهيد. تونستم اشك هام رو مهار كنم ينم. رو پرتاب كرد اون طرف و اومد سمت من الريآ بايتقر رضا

 . ديشدم قلبم لرز رهيه تو چشماش خلحظ هي. رو جمع كنم ليرضا كمكم كرد تا وسا. خورد يكه خون خونش رو م الريآ

 : جعبه رو گذاشتم و دادم بهش و گفتم در

 ... كه اگر يگوش هيهاتون رو پس دادم فقط مونده  يامانت يافشار همه  يآقا -

 : وسط حرفم و گفت ديپر

 . نبود يديكه تو د يپونه، اون يكن ياشتباه م يبه خدا دار -

 : بازوم رو گرفت و گفت الريشم كه آزدم و خواستم از كنارشون رد  يلبخند

 . يكجا؟ تازه اومد -

 زيبه دنبالش پشت م. شد يم ريزدم اشك هام دوباره سراز يحرف م گهيد يكلمه  هياگر . كرده بود اشك هام رو پاك كردم ريتو گلوم گ بغض

 : ديگارسون پرس. نشستم
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  ؟يدار ليم يخانوم چ -

 : من جواب داد يجا الريآ. دمكر يندادم، داشتم به رضا نگاه م جواب

 . كيغذا هم است يبرا دياريب گويغذا م شيپ يبرا. غذا نخورده يرستوران نيخانوم تا االن تو همچ -

كه فقط به فكر منافع خودشه  يآدم عوض هيدوست خوب به  هياز ! كنه اما چه قدر عوض شده يم يدونم داره حرصش رو خال يم. بر نخورد بهم

داشت؟  يحس نيهمچ هي الريانداختم دور كمر رضا، آ يهم كه من دستم رو م يپس موقع. دستش رو انداخت دور كمر رضا. هكرد دايپ رييتغ

 . روز عمرمه نيامروز بدتر. كنم يم شتازه دارم درك

 : ديپرس نهيبوز الرِيكردم كه آ يم يفقط باهاش باز. رفت ينم نيياز گلوم پا غذا

 . يرو نخورد ييغذا نيتا االن همچ نبود ادمي يآخ ؟يدوست ندار -

 : داد ادامه

 . ها ميكن يمجبورت نم ،يبر يتون ياگر سختته م -

تونم، بسه  ينم گهيد. نذاشت الريدنبالم اما آ اديرضا از جاش بلند شد ب. رونيرو برداشتم و بدون حرف از رستوران زدم ب فميجام بلند شدم ك از

 الريبه آ يزيشم؟ چرا رضا چ ريتحق ديچه قدر با يعنيكردم و جوابش رو ندادم،  يچه قدر بزرگوار بسه هر گهيهر چه قدر غرورم شكست، د

 كرد كه دوستم داره؟  يادعا نم يموقع هيمگه  فت؟نگ

 قرار بود بهم زنگ. يا رهيهمون قاتل زنج يحشمت جواد ليوك امنشيآر يمنش. دختر خالمه قيشقا. زنگ خورد ميفكر رضا بودم كه گوش تو

. اومد يكنم اما اونم بدش نم شيگذاشتم، البته سخت تونستم راض ونيدر م قينقشه من بودم، با شقا نيطراح ا. ميكن يبزنه تا نقشَمون رو عمل

 : سبز رو زدم و جواب دادم يها ول بگرده؟ دكمه  ابونيتو خ ديبا يجان هيچرا . اعدام شه، البته حقشه يكه حشمت جواد ميكن يقبول كرد كار

 شد؟  يسالم، چ -

كار  يچ يخوا يخب حاال م. به دادگاه نره يهفته ا كي ديتازه خودشم با. يارياز چنگش در ب ديرسه، با يسالم، امشب مدارك به دستش م -

  ؟يكن

 . تا حال و هوام عوض شه شتيپ اميم يما به مامانم بگو چند روز يگم بهت، فقط االن زنگ بزن خونه  يم -

 . باشه -

! رو بدزدم امنشيآر نيا ديرو به رضا برگردوندم با ليوسا يحاال كه همه ! يچه شانس مزخرف. رو جمع كردم لميوسا. بوس تا خونه رفتماتو با

 ! لباس مباس هم ندارم كه

 : گفت مامانم

 . اومد ياستراحت كن به رضا هم فكر نكن من از اولش هم از اون خوشم نم يتون يپونه جان تا م -

 . چشم -

 . نداره ياون كه گناه. زنم يكه دارم گولش م نيبودم از ا راحتنا

 يكنار زانو بيكه بهش آغشته كرده بودم رو گذاشتم تو ج يكننده و دستمال هوشيب يدارو دم،يپوش بيج شيشلوار ش هيكردم،  يحيمل شيآرا
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 ينتونست ادامه . دو سال از من بزرگتره قيشقا. نتظرم بودم نشيتو ماش قيشقا. رونيكه رفته بودم رستوران اومدم ب يبا همون مانتوا. شلوارم

خوش  كليكنه ه يكه آدم رو به خودش جلب م شيزيداره اما تنها چ يمعمول يچهره . شد امنشيدفتر آر يمنش نيهم يبده برا ليتحص

 . كرد يكرده بود كه چهره اش رو با مزه تر م يظيغل شيآرا. فرمشه

 : كردم سالم

 . سالم -

  ؟ي، حاضرسالم -

 . باشه ريتو هم گ يخوام پا ياز االن بگو، نم يترس ياگر م قيآره، شقا -

 . تا آخرش رو هستم يعنيمن حساب كن  يگم رو يم ينه وقت -

 نيد از اكر ياگر رضا تركم نم دينداره، شا يحاال كه رضا رو ندارم برام فرق. بود كه نگو ييتو دلم هول و وال. رو روشن كرد و راه افتاد نيماش

كه به چشم  نيبودم چه برسه به ا دهياسمشم نشن يشد كه تا االن حت يساعت ُنه بود وارد محله ا. اما االن مصمم تر شدم دم،يكش يكارم دست م

. رفت جيسرم گ! بودن ها ييعجب خونه ها يول. نبود ميكه رفت يتو محله ا شتريجاست؟ كال چهار تا خونه ب نيا امنشيآر يخونه . باشم دهيد

 قيشدم كه شقا يم مونيزد داشتم پش يقلبم تند تند م م؟يكن يم يها كجا زندگ نيكنن حاال ما اجاره نش يم يزندگ ييمردم تو چه خونه ها

 : ديپرس

  ؟يكار كن يچ يخوا يحاال م -

شه بعد  هوشيتا ب رميگ يدماغش م يكننده رو جلو هوشيكرد دستمال ب دايمنو پ يوقت. كشم يدراز م امنشيآر يدر خونه  يمن جلو نيبب -

 . باغ بهشت مشيبر يكمك با هم م يايم

 . خوبه -

گفت  يم قيشقا. كردم يفكر م امنشيداشتم به آر ومديگذشت و ن يا قهيچند دق دميدر دراز كش ينشست من هم جلو نيرفت تو ماش قيشقا

 ابوي نيكه ا نينه، مثل ا. ِمسحور كننده مخصوص زن هاست يره چه. رو قبول ندارم يزيچ نيهمچ هيچهره اش ِمسحور كننده ست البته من 

 يِتو دو راه. بارون گرفت! شه يچرا م يوا! شه ينم نيبدتر از ا. من اون وسط اوشگول شدم اد؟يخواد ب يواقعا نم يعني اد؟يخواد ب ينم يعلف

 : ديپرس. مرد بود اومد به سمتم. دميشن ينفر رو م هي يقدم ها يصدا. در نگهداشت يجلو ينيرفتن و موندن بودم كه ماش

 خانوم، خانوم حالتون خوبه؟  -

غلط كردم  ايخدا. جدا كرد نيكمرم انداخت و منو از زم ريدستش رو هم ز يكيپام و اون  ريدستش رو ز هيحس كردم . چشمام رو باز كنم دينبا

 ! بره؟ يم يداره منو كدوم گورستون دره ا نيخوردم ا... بال نسبت گ

دارم  يزد هيچه عطر نيكارت نكنه ا يآخه بگم خدا چ. هم سردرد گرفتم يكم. بد جور مستم كرده بود ديچيدماغم پ يعطر تندش تو يوب

داشتم من در اون  يوضع يعني. بود دهيلختش چسب ي نهيدستاش داغ شده بود گونه ام به س. تو بغلش بودم يجور نيهم. شم يم وونهيد

آروم . فكر كنم مبله، چه قدرم نرمه. با دستم آروم اطراف رو لمس كردم. گذاشت ينرم زيچ هي يكه آروم منو رو رفتمگ يداشتم ُگر م! تيموقع

لرزش داشت نفس هاش  يدستاش كم. ميشونيپ يگونه هام و بعد تكونش داد و گذاشت رو ينرم و گرمش رو گذاشت رو يدستا متيو با مال
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جا؟ دو بار  نياومدم به ا يچه كار يرفت برا ادمياصال . دادم يهزار داشتم عقلم رو از دست م يرو ودبخورد ضربان قلبم رفته  يبه لب هام م

 : گفت دهيمهربون و كش يليآروم به گونه ام زد و خ

 خانوم، خانوم؟ حالتون خوبه؟  -

از هم  سميخ يپلك ها. زده يهوشيرو به ببگه خودش  ارويآروم چشمام رو باز كردم كه كنف نشم . گلوم گذاشت ريتا از انگشت هاش رو ز دو

 . صورتم بود كيصورتش نزد. جدا شدن

. ديدرخش يكه بر اثر انعكاس نور م يدرشت طوس يچشما. كه توجه ام رو جلب كرد چشماش بود يزيچ نياول ه؟يك گهيد نيا! حضرت عباس اي

 . ام نهيبه قفسه س ديكوب يقلبم محكم م

من خم شده  يكه چون رو يبلند بايتقر يجو گندم يمرتب بود، موها رشيكه ز دهيو كش زيت يابروها ،يمشكپر پشت  يمژه ها ه؟يبتيه عجب

چالِ كوچولو  هيكه  زشينوك ت يو چونه  كهيفك چهار ت ،يبود موهاش رو هوا معلق بود، لباش كه عقل رو از سرم پرونده سرخ سرخ، گوشت

به  يخاص ليزدم م يپلك هم نم. تونم چشمام رو كنترل كنم يقدر خوشگله نم نيسوخته اپدر ! يدرست كرد يا كهيچه ت ايخدا. روش داره

 . تماشا كردنش داشتم

كه گالب به روتون روم  يدختر معمول هيو مرتبه اما من  پيپسر خوشگل، خوشت هيكنن اون  سهيكنم اگر بخوان ما رو با هم مقا يم احساس

 . ام يولدختر معم هيمن در برابر اون . زدن يتگر

چهار  كليچه ه. داد يبرنزه اش رو نشون م نهياش باز بود و س نهيتر از س نييلباساش ثابت موند دكمه هاش تا پا يتر رفت رو نييپا چشمام

ا من قدر خوشگل، پولدار و باهوشن؟ ام نيها ا يچرا بعض ا؟يخدا. شه يالبد از داشتنش ذوق زده م. هم داره خدا به داد صاحبش برسه يشونه ا

 گدا گدول، بدبخت و كودنم؟  ،يلمعمو

اونم داشت به من نگاه  يدونم چرا ول ينم. دهيبد ديدختره ند نيگه ا ياالن م. كنم يم يو بررس ليرو تحل نياحمق رو باش سه ساعت دارم ا منِ

 كنه؟  يمن نگاه م يِكنم اون به چ ياون نگاه م ييبايمن به ز. كرد يم

 ديدهنش اول تعجب كرد اما بعد كه فهم يكنه گذاشتم رو يكه بخواد حركت يارم و دستمال رو در آوردم قبل از اونشلو بيرو كردم تو ج دستم

كننده است؟  هوشيبخاطر ب يعنيزنه؟  يدونم چرا قلب اونم تند تند م ينم. افتاد روم. شده بود ريد گهيكنه اما د يخواست حركت هيبه چ يچ

 : زنگ زدم جواب داد قيكنار و به شقا نداختمشآروم ا

 شد؟  يچ -

 . نهيسنگ نيكمك ا ايب قيشقا -

 . اومدم در رو باز كن -

 . باشه -

 يپله م چينگاه به اطراف انداختم خونه، سه طبقه بود كه از داخل به صورت مارپ هي اديب قيرو زدم تا شقا فونيآ يسمت در سالن و دكمه  دميپر

 . نداشت كه فكر كنم اونم آشپزخونه است يا گهيدر، اتاق د هيجز  نييمز پهن شده بود طبقه پاقر يفرش طوالن هيپله ها هم  يخوره رو

 . كرده بود يدنيداشت، سالن رو واقعا د يكه مدل شطرنج ديو سف يچرم مشك يمبل ها. بود ديو سف يمشك نييپا يطبقه  دكور
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 يسنت يفرش ها. بلند وسط سالن پهن شده بود يها شهيفرش نو با ر. بود ديدارن؟ كف پوش ها هم به رنگ سف يپولدارا هم چه دل خوش نيا

 . وصل شده بود واريد يهم رو يكيكوچ

 : و گفت ديكش ياومد داخل و سوت قيشقا

  ه؟يعجب خونه ا يوااا -

 . آره، قشنگه -

 . خونه مال تو شه نيرو تورش كن ا امنشيآر نيا ايگم ب يم -

 . ستياهل ازدواج مزدواج ن نميب يمكه من  يدختر باز نيبرو بابا ا -

 . نداره يو بند ديبزرگ نشده ق رانيبه نظر من كه چون ا ،يكن يفكر م -

غلط نكنم ! نهيچه قدر سنگ. شونه اش يدستش رو گذاشت رو هيهم  قيشقا. رو برداشتم چشييو سو فيشونه ام ك يدستش رو انداختم رو هي

 . شه يم ييلوينود ك

 هيكه  ميدم در بود. مياز سالن خارجش كرد يبدبخت هيبا هزار و . شه يمثال دهن زنش صاف م ايدهن طرف آسفالته،  فتهينفر ب هياگر رو  نيا

 : و اومد سمتمون و گفت نييپا ديپر دشيسف يپسر جوون از كمر

 شده؟  شيزيسالم خانوم ها، آرشام چ -

 : گفتم ييو با پر رو من خودم رو جمع و جور كردم يبه من من افتاده بود ول قيشقا

  ؟يشما دكتر -

 . نه -

 دكتره؟  كانتونينزد -

 . نه -

 . نداره يپس به شما ربط -

 : زدم به شونه اش و گفتم فيشد كه با ك يم يداشت عصبان! باز موند دهنش

 . شه يخشك م رتيخودت رو ناراحت نكن ش -

 يكه برا هيباغ خانوادگ هيباغ بهشت . سمت باغ بهشت ميرفت يم ميداشت. تادراه اف. قيشقا نِيتو ماش ميرو گذاشت امنشيآر ق،يكمك شقا با

 . مهييمادرم، خاله ام و دا

 . و پرتقال يشب بو و چند تا درخت نارنج، نارنگ ،يو ارغوان يرنگ يرنگارنگ از گل سرخ، رزها يگل ها. از بهشته كهيت هي

 نيبا ماش. گذرونند ياتاق م نيشب بعد از ازدواجشون رو تو ا ليفام يروس و دامادهاگن اتاق حجله، اكثرا ع ياتاق هم ته باغه كه بهش م هي

مختلف تو باغ، نور مهتاب، همه و همه دست به دست هم دادن تا  يعطر گل ها. شب بو هم باز شدن يچون شب شده گل ها م،يوارد باغ شد

 . باغ رو هزار برابر كنند ييبايز

بستم فقط دهنش رو باز گذاشتم تا بتونه  يدست ها و پاهاش رو با چسب سه سانت. تخت يرو مشيو انداخت تو اتاق حجله مشيآورد يسخت با
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 . نفس بكشه

 : ديپرس قيشقا

 پونه جان امشب رو بمونم؟  -

  ؟يبه شوهرت گفت ؟يند يبرو، فقط مراقب باش سوت گهينه د -

 . نه -

 . خوبه -

 . واست بهت حمله كنه بزنشاگر خ ريچوبم بگ نيپس مراقب خودت باش، ا -

 . باشه -

قرار  شيپنجره هم تو ضلع غرب هيوسطش قرار داشت و  يتخت سلطنت هيبود كه  ياتاق دوازده متر هياتاق حجله . و رفت ديام رو بوس گونه

 . هم كل اتاق رو پوشونده بود يقرمز رنگ يفرش سنت. گرفته بود

  مش؟يكرده بود كه من دزد يبدبخت چه گناه نيحظه دلم به حالش سوخت آخه ال هي يبود برا دهيتخت خواب يآروم رو امنشيآر

تا االن با . داشتم يحس خاص هي. دميو دراز كش بميرو گذاشتم تو ج دشيدر رو قفل كردم، كل. نيزم يرو از كنارش برداشتم، انداختم رو بالش

 . كنم يباز احساس گناه م يبسته شده ول چارهياون ب يهر چند دست و پا. بودم دهياتاق نخواب هيتو  بهيمرد غر هي

 . كلهيخوشگل و خوش ه يليخ. داشته باشه يسال يفكر كنم س. تو ذهنمه امنشيآر نيا يفقط چهره  رونيرضا هم از ذهنم رفت ب ادي يحت

 ! كنم؟ اَه يفكر م نيمن چرا دارم به ا يوااا

 : بود كه اس ام اس داد قيشقا. روشن شد ميگوش يصفحه . رونيب از ذهنم بره الشيبار سرم رو تكون دادم تا فكر و خ چند

 . بگو يداشت ياگر كار -

 : جواب دادم منم

 . يباشه، خوب بخواب -

 . مياش عكس من و رضاست كه تو توچال انداخته بود نهيزم شيعكس پ. افتاد لميموبا يام اس رو كه فرستادم چشمم به صفحه  اس

***** 

 فيهاش رو گشتم جز ك بيتو ج. رو برداشتم و گذاشتم كنار بالشم فشيك. كردم خوابم نبرد يشدم هر كار يون پهلو مپهلو به ا نياز ا يه

 تونه باشه؟  يچند م يعني. سامسونتش رمز داشت فيرفتم سراغ ك. نبود يا گهيد زيپولش چ

 . روز و ماه تولدش رو زدم، نشد. سال تولدش رو زدم، نشد. شماره شناسنامه اش رو زدم، نشد. توش بود شيپولش رو نگاه كردم، كارت مل فيك

  ه؟ياعصابم ُخرد شد پس چ. اَه

 : سرش و گفتم يباال دميپر

 . شو داريب يه -

به  جياول گ. خودش رو تكون داد د،يآبدار زدم بهش از جاش پر يليس هي. نشد داريامتحان كردم، بازم ب گهيچند بار د. نشد داريدادم، ب تكونش
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 : ديپرس. بسته است ديكرد، بعد دست هاش رو تكون داد د يف نگاه ماطرا

 . من كجام ؟يهست يجا كجاست؟ تو ك نيا -

 . يتو هم مرد لم،ييجا جهنمه، من عزرا نيا -

  ؟يچ -

 چنده؟  فتيبگو رمز ك االي -

 . گم ينم يزيچ يديدزد يچ يو منو برا يهست يك يتا نگ -

 . دمتيدزد يچ يبرا يفهم يگو، بعدا ماول رمز رو ب ،يعلف ابوي يه -

 . تهيباباته، عفر يعلف ابوي -

 . مادرته، گوساله تهيعفر -

 . كنند هيگر يها يآسمون به حالت ها يآوردم كه مرغا يسرت م ييبال نيدستم بسته ست وگرنه همچ يشانس آورد -

 . ه حالت هر هر بخندنآسمون ب يكنم كه مرغا يم يحاال رمز رو بگو وگرنه من كار. باشه! آها -

در  بمياز تو ج كيكوچ يچاقو هي. دستاش باز شه ديچند بار خودش رو تكون داد تا شا. داد يهم فشار م يدندوناش رو، رو. قفل شده بود فكش

 : گفتم. ديآوردم، ترس

 . كنم يترسو، رمز رو بده وگرنه خونت رو حالل م يبچه ننه  -

 . باشه، باشه، چهار تا صفر -

 . خودم چرا امتحانش نكردم! ام من يب پروفسورعج -

 . دستم داغون شد بازش كن! نره خر يه -

 : و گفتم دميخند

 . تو شورتت يه -

 : ديشد و پرس ينخند، بعد جد يحاال بخند ك. خنده ريغش غش زد ز! گفتم يچ! گند زدم يوااا

  ؟يديجا كجاست چرا منو دزد نيا -

 . متيدزد نيهم يحامله بفرستمت خونتون، برا جا اتاق حجله ست، خواستم نيا -

 : كرد و گفت يعصب يخنده  هياما  تيعصبان ايدونم بخاطر خنده بود  ينم. شده بود قرمز

 . زنم يكس نم چيه ي نهيمطمئن باش من دست رد به س ،يگفت ياومد م يخب دختر خوب، اگه از من خوشت م -

 : ادامه داد. كردم يقط شوخگه؟ من ف يداره م يخورد، چ يخونم رو م خون

 . يديتا االن با چند نفر خواب -

 : برگردوندش طرفم و گفت. صورتش به سمت چپ من كج شده بود. مشت زدم تو فكش با

 . يها هست ييهر جا نياز ا دميفهم يم ديبا يزده بود يهوشيدر خونه ام خودت رو به ب ياز همون موقع كه جلو -
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 : جواب دادم ياليخ يب با

 . هييننه ات هر جا -

 : شد و گفت ليبه سمتم متما. اومد يخونش در نم ،يزد يم كارد

 . هييكجا يدستم رو باز كن تا بهت بگم ك يجرات دار -

 . كنم يفضول فتيخوام تو ك ياالن م. جرات كه ندارم، حوصله اش رو هم ندارم -

 . يبهش دست بزن يحق ندار -

 . كنم تو نگاه كن يمن بازش م -

روش . بلند شد لشيموبا يرو جستجو كردم كه صدا فيك ي هيانداختم و بق ينگاه سرسر هي. مدارك مربوط به دادگاه بود. رو وارد كردم زرم

 . نوشته بود مامان

 : گفتم امنشيبه آر رو

 مامان جونته جواب بدم؟  -

 . دونم و تو يمن م يجواب بد غمبريبه پ -

 . دم يپس جواب م -

 . كنه ياب نده هر دو تامون رو بدبخت متو رو خدا جو -

 . شد يحتم گهيپس د -

 : دود از سرش بلند شده بود با عشوه جواب دادم. بد جور سرخ شده بود امنشيآر. سبز رو زدم دكمه

  ؟يجونم مامان -

 شما؟  -

 . گهيمامان، پونه ام د -

 خاك عالم تو سرم چرا اسمم رو لو دادم؟  يا

 ... نكنه تو كدوم پونه ه؟يپونه ك -

 : دميبا عشوه پرس. و اخبار بود ويراد يها ندهيداشت مثل گو يقشنگ يليخ يصدا

 . كناميپونه ن ست؟ين ادتيمنو . گــهيمامان جون؟ من دوست دختر آرشامم د -

 . دادم رييرو تغ ميليفام

  ؟يهست يكيتهرون رو آباد كرده كدوم  يماشاهللا پسرم دخترا -

 . و بردههمون كه دلش ر يآخر -

 : ديمادرش پرس. ديجو يلبش رو م يشد، گوشه  يداشت منفجر م گهيد امنشيآر

 حاال اون جاست؟  -
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 . دينه، عشقم خسته بود خواب -

 . آها -

 : فكش قفل شده بود گفت امنشيآر. دميخند يبلند بلند م. رو قطع كرد يگوش

 . ُكشمت يم -

 . گرميج ييحرفا نيجوجه تر از ا -

 : گفتم با عشوه بعد

 باشه؟  ،يخسته شد يداشت اديز تيكنه فعال يمامانت فكر م ؟يند يعشقم، سوت -

 . دم ينشونت م ادميز تيفعال -

 . خودت ناقال يبرا يهست يگفت داف باز يمامانت م يول. ينشون بد يحاال كو تا بخوا! اوه اوه -

 . كنم يآره، مطمئن باش تو رو هم به اونا اضافه م -

 . كنم يم دايپ لتيتو موبا يچ نميرو بكش تا بب فونيفعال س! بابا خي -

 ...يه -

 . تو شلوارت من اسم دارم، اسمم پونه است يه -

 . صدات كنم يابونيمن دوست دارم خ -

عكس . هاش يگالر رفتم تو. رو نگاه كردم لشيتو موبا. خواد بخوره يم... بذار هر گ. اوردميخودم ن يكه اعصابم ُخرد شده بود اما به رو نيا با

 . زدم ديهاش رو د

 يشده بود، چشماش هم مثل چشما تيال يكه ها يبلند مشك يموها د،يتپل، سف. خانوم مسن بود، فكر كنم مادرشه هياز عكس ها با  يكي تو

 . ديكش يبود تو جاش و بلند بلند نفس م دهيهم كپ امنشيآر. عكس بودم يمشغول تماشا. بود يطوس امنشيآر

 : باباست جواب دادم. نگ خوردز ميگوش

 . كميسامو ل -

 : ديپرس. دم، خوشحاله ينشون م اليخ يكه خودم رو ب نيبود از ا معلوم

  ؟يدخترم بهتر -

 . گريبه لطف شوما ج -

 . يزن يها حرف م يابونيخ نيدختر صد دفعه گفتم درست حرف بزن چرا مثل ا -

  .هام يابونيبهم گفت مثل خ يكياتفاقا امروز  -

 . يليسرت وك ريخب حق داره دختر، تو خ -

 . زنم يبه بعد درست حرف م نينكن، از ا يبابا خودت رو عصبان -

  ؟يگرد يبر م يحاال ك. دخترم نيآفر -
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 . رتريد ديزودتر شا ديموندگارم، شا يهفته ا كي بايتقر -

 . استراحت كن يتون يدخترم تا م -

 . چشــــم -

  ؟يندار يكار. نيآفر -

 . نه خداحافظ -

 : و با تمسخر گفت دياز جاش پر امنشيآر

 . من باهاش كار دارم يگفت يبهش م ؟يبود جوجه رنگ ستيير -

 . ندارم سييم سييخود جوشم ر يروهايمن جزء ن نهينه بوز -

 . يخود جوش يها يآره جزء روان -

 . يبه تو رفتم مغز نخود -

 يعنيرو ندارم،  يا گهيحاال منِ بدبخت جز رضا كس د! چه قدر مخاطب داره نيا. گ خوردزن شيخواست جوابم رو بده كه دوباره گوش يم

نگاه  لشيموبا يزدم و به صفحه لمس يلبخند مرموز. كرد معلوم بود استرس داره يبه من نگاه م امنشيآر! رضا افتادم اديدوباره  يهـــ. نداشتم

صدام رو نازك . نوشته بود رجا يسيصفحه اش به انگل يرو. رضا باالتر بود ياز مدل گوش مدلش! هيس ياچ ت لشيقدرم با كالسه، موبا هچ. كردم

 . كردم

 : كم افه گفتم هي با

 جانم؟  -

 : بود گفت يدونم مال كدوم گورستون يكه نم يظيبا لهجه غل. ديكش يداشت، كلمات رو م ينازك و قشنگ يليخ يصدا

 . كه اشتباه گرفتم نيمثل ا ديببخش -

 : زدم و جواب دادم امنشيبه آر يدوباره تماس گرفت چشمك هيكرد، بعد از چند ثان قطع

 . جونم، بگو ناناز -

 . امنشهيآر يخط آقا نيا ديببخش -

 : جوابش رو دادم! گهيد يگفت ياز اول م يبترك يا

  ؟يشما همكارش زم،يآره عز -

  ؟يهست يراستش، نه، من دوست دخترشم، شما ك -

 . شه يبستر مارستانيرفته خارج ب ست،ين رانيآرشام جان ا زم،يعز. من خواهرشم -

 : زد و گفت يفيخف غيج دختر

 . چرا؟ آرشامم رو كجا بردن -

 . انگار به نامش زدن! آرشامم عق
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 : كرده جواب دادم بغض

 . ستيزنده ن شتريكردن، چند روز ب ديداداشم سرطان خون داره دكترا قطع ام -

بوس براش فرستادم كه بدتر  هيمحض خنده . قدر ناراحت شده بود نيكه ا اديدختره خوشش م نيزد، فكر كنم از ا يوش مبد جور ج امنشيآر

 . اخم كرد

 : شد و گفت يخودمون دختره

 . رميم يخواهر جون آخه من بدون اون م -

 . اياون دن نير يخوبه با هم م -

 . يكن يمسخره ام م يدار -

 . نه به جون ننه ات -

 : بر خورد گفت هشب

 . دروغه، كذبه يدونستم حرفاش از عشق و عاشق يم ؟يدشيجد ياز دوست دخترا يكيتو هم  -

 يزل زده بود به سقف و با حرص نفس م. شده بود ياعصابش بدتر سگ يچيآروم تر نشده بود كه ه امنشيآر! حرفه يچه با كالس هم م اوهو

 . ديكش

 : و گفتم كرد يانداختم اونم نگاه ينگاه بهش

 . آره خدا آدم رو خر بكنه گرفتار خر نكنه -

 : دميدادم پرس يطور كه فحش م نيهم. يفرهنگ، نكبت، دهات يب. قهر كرد يبدون خداحافظ دختره

 هاست؟  يدختره هم از اون اسكلت برق نيا -

 . به جهنم سوسك حموم. نداد جواب

 . آره -

 يبه قفسه  ديكوب يقلبم با تمام قدرتش م. طلسمم كرد شيطوس يكنه؟ چشما يور به من نگاه مط نيچرا ا ديقلبم لرز. برگشتم سمتش متعجب

 . ام نهيس

 . چشماش شم ميتسل ديبره؟ نبا يطور دلم رو ببره؟ دلِ همه رو با چشماش م نيشگردشه كه ا نكنه

 : داد ادامه

 . مهيكه نگو، عكسش تو گالر هييهلو هي -

 . دونه اش رو بهم نشون داد هيعكس ها  نياز ب. ردمعكس هاش رو نگاه ك يگالر تو

سبز  يچشما د،يبلند و الغر، پوست سف يپاها ده،يقد كش. خودش يبود برا يكيدختره پاناسون. گرفتم شيآت نيياز اون پا ؟يگ يمنو م يعني

 يجا م هيداشت كه دل صد تا مرد رو  يحيمل شيابروهاش بود، آرا نيخال كوچولو ب هي ز،يو تم دهيكش يابروها ،يقرمز و قلوه ا يلبا ،يشمي

خودم به هم  ي افهيحالم از ق. سرش جمع كرده بود يبود و موهاش رو هم باال دهيپف دار بود پوش نشييكه پا يصورت يلباس دكلته  هي. برد
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 ...خواد بدزدش و يم دنشيبود كه آدم با د يگريدختره ج. دختر مثل پهن گاوم نيمن در برابر ا. خورد

 : گفتم ناخوداگاه

 . ستمين نميا ي كهيمن انگشت كوچ -

 : رو داد جوابم

 . رانيتازه اومده ا ه،ياون مدل آلمان ؟يكن يم سهيخودت رو با عشقم مقا يريكبيتوئه ا -

 : گفت. دميدراز كش نيزم يهمون جا رو. اوردميخودم ن يكرد، اما به رو ريبرخورد، بغض تو گلوم گ بهم

 . بكنم يبخوا يخورم هر كار يم آزادم كن، قسم -

 : شد و گفت يعصبان. ازش بدم اومده بود يليرو ندادم، خ جوابش

  ستم؟يمگه با تو ن طهيسل -

كردم رضا رو دوست ندارم اما االن دلم براش  يچرا من فكر م يمن شد؟ راست يرضا عاشق چ ستمياگر خوشگل ن. نكردم يحرفش توجه به

 ت؟ عاد ايعشقه  يعنيتنگ شده؟ 

 !طهيگه سل يحال كردم توله سگ به من م. نيخورد زم يتاالپ. كنه يداره ورجه وورجه م دميدادم كه د يسامان م شونميبه افكار پر داشتم

 : داد زد. رفته بود رو اعصابم گهيكرد د يو اوخ م آخ

 . بره يتخت خوابم نم نيا يمن رو -

 . خت بخوابمت نيروز رو ا هيمن آرزوم بود . كپه ات رو بذار -

 . اميدوست داشتم منم ب. اتاق نيتو ا انيعروس و دامادها م دميد يبچه بودم م يوقت

 . تخت خودم باشه ديبره با يتخت خوابم نم نيا يبه من چه؟ من رو د،يو حال كن فيتخت ك نيرو ا تيتو آرزوت بود با شوهرِ جون جون -

 . اريتو درش ب نياز ا ايب -

 . يادب يب يليخ -

 . ينيا قيتو هم ال ق،يهر چه ال قيخال -

. دستاش باز شه ديزد تا شا يور و اون ور م نيداشت خودش رو به ا. برد كه دوباره سر و صداش بلند شد يتازه داشت خوابم م. نگفت يزيچ

 . زل زدم تو چشماش. تخت نشستم يكنارش رو

 : دميپرس اوردم،يخودم ن يكرد اما به رو يام م وونهيد داشت

 ! سر جات؟ ملعون ينيش يآدم نم يچرا مثل بچه  -

 : هم فشار داد و گفت يرو محكم رو چشماش

 . بذار برم -

 . هفته صبر كن، چشم هي -

 . خوام برم ياالن م -
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م خا نميا ديشا نميبب. شد ياون وقت خام م دم،يكش يبه پشت گوشش م يدست هيخواستم خرش كنم  يم. نقطه ضعف رضا پشت گوش بود ادمهي

 . شد

 يشدم اما ب مونيلحظه پش هي. تو چشماش نبود يحس. كرد يزل زده بود تو چشمام، گنگ نگاه م. تر رفتم كيتخت جا به جا شدم، نزد يرو يكم

 . نشدم اليخ

تكون  هي. دست راستم رو پشت گوشِ چپش گذاشتم. زد يتند تند م. تا قلبم آروم تر شه دميكش قينفس عم هي رون،يرو محكم دادم ب نفسم

 : خورد آروم و شمرده شمرده گفتم يفيخف

 . هفته صبر كن هي -

 : گفت. رو چرخوند و دستم از پشت گوشش افتاد صورتش

كنم به  يرغبت نم يحت. شم يكارها خر نم نيو تو بغلم بوده كه با ا دميقدر خوشگل تر از تو د نيمن ا. نكن ايمن خودم زغال فروشم، منو س -

 . نكن كيكنم، خودت رو كوچ نگاه يريكبيتوئه ا

از اعماق . ست بهيكه غر نيبه حال ا يرفتار رو كرد وا نياون كه بهتربن دوستم بود با من ا. يكثافت عوض. خوره يحالم ازش به هم م آشغال

 . كشه ينفس م زنه، تندتند يكردم اگر دستم رو به پشت گوشش بزنم اونم مثل من قلبش تند تند م يفكر م ديشا. وجودم ناراحت شدم

 . رميگ يم شيدونستم كه دارم آت ياما خودم بهتر م. دميدراز كش نيزم يشونه هام رو انداختم باال و تو جام رو يديق يب با

***** 

ب قدر زود از خوا نيبار بود ا نياول. به كمرم دادم يكش و قوس. كوفته شده بود يبدنم كم. شدم دارياز خواب ب ميبا هشدار گوش شيش ساعت

 . شدم داريب

 !يحس هيده،  يمنو به اون ربط م يزيچ هيكردم  يحس م. داشتم يحس نامفهوم هي. بود دهيراست تخت چپ يهم گوشه  امنشيآر

اون موقع حسم عوض  چم،يه دميطلسمم كرد، همون موقع كه تازه فهم شيطوس يهمون موقع كه چشمام رو باز كردم و چشما دمشيد يوقت از

 . كرده رييهم تغشد، حسم به رضا 

 . شدم رهيتخت نشستم و بهش خ يگوشه  آروم

نوك دماغش هم قرمز شده، گونه هاش هم  د،يكش ينفس نم شينيفكر كنم سرما خورده چون از ب. فاصله بود يقرمزش كم يقلوه ا يلبا نيب

 . داغ بود

نبوده  اريبرام مع ييبايوقت ز چيه. باستيردم، فوق العاده زب يلذت م دنشياز د. رفت يكردم ضربان قلبم باالتر م يبهش نگاه م شتريب يچ هر

حس رو به رضا  نيوقت ا چيه. وجود داشته باشه ييبايز نيبه ا يكردم كس يوقت فكر نم چيه... نيدارم، اما ا يمعمول يچون خودم چهره 

 . لذت ببرم دنشيكه از د نينداشتم، حس ا

 . ديكش يش نفس مبود و آروم با دهن دهيراستش خواب يپهلو يرو

داشت كه انتهاش به  يا دهيكش يناخونا. به دستش كه بسته بود نگاه كردم. تر شده يمژه هاش دو برابر و مشك. درشتش رو بسته يچشما

 . ييدستش هم طال يبدنش برنزه ست، موها. صورت حالل بود
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 . شه يخوابه مثل فرشته ها م يم يه تنش نباشه، اما وقتخواد سر ب يآدم م دارهيب يوقت. نشست با دستم دورش كردم شينيب يمگس رو هي

اون از من متنفره من ! برام قشنگ و مهمه؟ چه قدر احمقم ن،يا زِيشدم؟ چرا همه چ يطور نيمن چرا ا دم،يدفعه مثل جن زده ها از جام پر هي

 . كنم يم فيدارم ازش تعر

 يشناسمش، اصال نم يمتنفرم؟ آخه من كه نم. شد يدلم خال ريز. ه من ازش متنفرمشد يجان هي ليكه وك يكس. اديخوشم نم نيمن اصال از ا نه،

 ! ه؟يچ هيدونم ك

 . دم كنم ييبجوشه تا چا كين كيپ يآب رو گذاشتم رو يكتر. از رو تخت بلند شدم ايدن اليخ يب

اومد فكر كنم  يآخ گفتنش م يصدا. رد گرفتمگلو د دميكه تو بارون دراز كش شبياجاق تا سوپ درست كنم از د يقابلمه هم گذاشتم رو هي

 . شده باشه داريب

 : زد داد

 . دستام رو باز كن ايب -

 : و گفتم ستادميا جلوش

 . ريصبح بخ -

 . دستام رو باز كن ايتو رو خدا بدنم كوفته شده ب! باشه ريهم خ ديبا -

 مگه مغز خر خوردم كه دستات رو باز كنم؟  -

 . كنه يدستام رو باز كن، درد مدم  يتو رو خدا قسمت م -

دلم ضعف رفت، . چسبش كبود شده بود يبه دستش انداختم جا ينگاه. برام سخته دنشيانگار كه درد كش. شدم يجور هيبه حالش سوخت  دلم

 : گفتم

 . شرط هيكنم اما به  يباز م -

  ؟يچ -

 . يفرار كن دينه با -

 . باشه، باشه -

 . كه بازش كنم تا فرار كنه نهياالن منتظر اتونم بهش اعتماد كنم اون  ينم

 . تخت يها لهيبندم به م يكنم اما م يدستات رو باز م -

 . فقط زودتر. باشه، باشه -

خم شدم تا . تخت بستم ي لهيتخت نشستم و دستاش رو باز كردم و اول دست راستش رو به م يآروم سمت راستش رو! ده يدستور هم م چه

با پاهاش . زدم ينداشت دست و پا م يا دهيكردم فا يتقال م يهر چ. محكم نگهم داشت. دستش رو انداخت دور كمرمدست چپش رو بندم كه 

 . ديتپ يقلبم بود منظم م يقلبش رو. ودپاهام رو قفل كرده ب

 كار كنم؟  يكار كنم؟ چ يچ ايخدا. ديخند يداشت بهم م! كردم دستش رو باز كردم يغلط چه
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به  ديكوب يقلبم مثل پتك م. ام كرده بود وونهيمنظمش و چالِ گونه و چونه اش د ينفس ها گهياز حدمون، از طرف د شيب يكيطرف نزد هي از

 : گفت. شيطوس يزل زده بودم تو چشما. دنبال راه فرار هم بودم. ام نهيس يقفسه  ي وارهيد

 . مرد تنها كه دستاش هم بازه اعتماد نكن كوچولو هيوقت به  چيه -

 . مار زهر -

 : و گفت ديخند

 . اضافه نكنم يگفت يكه م يينامردم اگر تو رو به جمع اون داف ها يرم ول يجا م نيمن كه امروز از ا -

 . خفه شو -

چند . دهنش يدر آوردم و گذاشتم رو بميكننده داشت رو از تو ج هوشيكه ب يدستمال. زده شد يرو جلوتر آورد كه تو ذهنم جرقه ا صورتش

 . شد هوشيشده بود، ب ريكرد اما د ياول داشت تالش م. گذشت يا هيثان

 . يفتيكه به شكر خوردن ب ارميازت در ب يپدر نيهمچ سايوا ؟يكرد چ ياگر فرار م! بود ها كينزد يول

 . يغلطا نكن نياز ا گهيتا د. پاهاش رو هم محكم تر بستم. تخت بستم ي لهيرو محكم به م دستاش

 . صفحه ظاهر شد يبخورم كه تلفنم زنگ خورد عكس رضا رو تا ختمير يچا وانيل هي

 : ديپرس امنشيآر. دميكش ينفس راحت. كرده بودم كه قطع شد ريجواب دادن و ندادن گ يدو راه تو

 بود؟  يكدوم بدبخت گهيد نيا ؟يچرا جواب نداد -

 : بار جواب دادم اما سرد نيبلند شد ا ميگوش يدوباره صدا. بهش نكردم يتوجه! شد؟ دارياز خواب ب يك نيا

 بله؟  -

  ؟يهست يپونه تو كدوم گور -

 !هيهم باق مشيهر چه قدر خواست ُخردم كرد االن دو قورت و ن كهيمرت! پر رو چه

 : هم مثل خودش جواب دادم من

  ؟يفضول -

  ؟يستين قيبرم به بابات بگم خونه شقا اي يگ يم -

 : دميدونه؟ پرس ياز كجا م نيكردم ا تعجب

  ؟يدون يتو از كجا م -

  ؟ييكجا. دميپرس قياز شوهر شقا -

 . از دوستامم يكيخونه  -

 . زن ايمرده  -

 رو سننه؟  تو

 . زن، زنه ايمرده  يكار دار يتو چ -
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 . كارت دارم اميكجاست؟ بگو ب -

 . يتا برس ايب قميمست آره

 . ندارم يمن با تو كار -

 . ستميوردن نندازمت پونه نخ... حقته، تا به گ. رو قطع كردم يگوش

 . جوابش رو ندادم گهيزنگ زد د دوباره

 : گفت امنشيآر

 كه در به در دنبالته؟  يديخدا رو هم دزد يبنده  نيا ه؟يچ -

 . قدر زر زر نكن نيرو ا فونيحاال هم بكش س ؟يآره، فضول -

 . كنند هيو آسمون و فضا و همه جا به حالت زار زار گر نيزم يكه مرغا ارميسرت م ييبال نيخدا قسم، من آزاد شم همچ يبه خداوند -

 . كنن هيكه مرغا به حالم گر يكار كن ينقشه بكش چ يكه آزاد نشد يباشه حاال تا موقع -

كشه من هم ناراحت  يدرد م ايشه  يناراحت م يشم اما وقت يخوره خوشحال م يحرص م يدونم چرا وقت ينم. خورد يوضوح داشت حرص م به

 . شم يم

 : خوردم كه گفت يم ييچا داشتم

  ؟يد يبه من نم -

 . قدر مظلوم باش نيا شهيآخ ننه ات قربونت بره خب هم. مظلومانه گفت كه دلم براش ضعف رفت نيهمچ

 . خواست سر به تنم نباشه يم شيساعت پ هيتخت نشستم انگار نه انگار كه  يو كنارش رو ختميبراش ر ييچا هي

 . خورد يدادم بخوره، اونم آروم آروم م يو م يتو نعلبك ختمير يرو كم كم م يچا! بخوره؟ بدم يحاال چه جور خب

 : دميپرس. زل زده به من دميكه د يتو نعلبك ختمير يرو م يداشتم چا. پولدارا خوردنشون هم با آداب و رسوم خاصه نيا

  ؟يديآدم ند ه؟يچ -

. نيياز تخت اومدم پا. كرد يهم به من نگاه م يچا دنيدر حال نوش. كردم كيه دهنش نزدرو ب ينعلبك. مونده بود رهيطور خ نينداد هم جواب

 : گفت

 . دارم ييمن دستشو -

 . به من چه؟ تو جات بشاش -

 . ييبرم دستشو ديمن با ،يادب يب يليخ -

 . خورم ينم شيسوراخ ن هيمن دو بار از  -

 . كن دارميدوباره بكن، دستام رو از تخت باز كن به هم ببند،  هوشميب -

. دستاش رو باز كردم و جلوش بستم. دهنش خوابش برد يكننده رو گذاشتم رو هوشيدستمالِ ب. زنه يهم نم يحرف بد دميكم فكر كردم د هي

 : دارشهيگذشت صداش كردم تا ب يا قهيچند دق
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 . شـــو داريب امنشيآر. شو داريب يهو -

 : دوباره تالش كردم. نشد داريداش كردم بهر چه قدر ص! شه؟ ينم داريچرا ب نيا وا

 . آرشامم امنش،يآر -

 . صداش كنم گهيبار د هيدوست داشتم . ذوق زده شدم. كردم يبود كه به اسم صداش م يبار نيبا حال اول چه

 . شو داريآرشام ب -

***** 

 : گفتم. م شده بودم رفتم عقبصورتش خ يرو. كنه ييرو شناسا تيچند بار پلك زد تا موقع. قرمزش رو باز كرد يچشما

  ؟يبر يتون يبغله م نيا ييدستشو -

 . ديطول كش يا قهيده دق ييو رفت تو دستشو نييكه جوابم رو بده از تخت اومد پا نيا بدون

 : به در و گفتم زدم

  ؟يايچرا نم -

خجالت رو . شلوارش هم باز بود يبود ببنده دكمه شلوارش رو نتونسته  پيز. من كه منفجر شدم. افتضاح خنده دار بود تشيوضع. رونيب اومد

باالخره موفق  قهيبعد از چند دق. رو ببنده پشيكرد تا ز يحاال اون بدبخت سرخ شده بود همه تالشش رو م. دميگذاشتم كنار و غش غش خند

 : ديرو تخت نشست و پرس. ببنده ور پشيشد ز

  ؟يخوا يجا؟ پول م نيا يحداقل بگو چرا منو آورد -

 : گفتم. آروم بود لحنش

 . اعدام شه يحشمت جواد يخوام اون جان ينه، م -

 . ده يرو نشون م نيهم يان ا يد يبرگه ها فمه،يمداركش هم تو ك. برادرش عزته، برادر دو قلوشه ستياون حشمت ن -

 . شه يمن كه باورم نم -

  ؟يكن يبا من كل كل م يآدم تو خطره، تو دار هيبرم جون  ديبا من. اون جاست يپزشك قانون يگم برگه ها يم! ها يهست يعجب كله خر -

 به جاش اعدام بشه؟  گهينفر د هينكنه من باعث بشم  ؟ياگر واقعا اون برادرش باشه چ ؟ياگر راست بگه چ. گه يراست م ديشا

 : دميپرس

  ؟يخور يسوپ م -

  ؟يكن يچرا بحث رو عوض م -

 يزل زده به من، توجه تيبا عصبان دميچشمم نگاهش كردم، د رياز ز. و مشغول خوردن شدم ختميسوپ ركاسه  هي. هام رو انداختم باال شونه

 : جواب دادم. مامان بود. زنگ خورد ميقاشق رو بذارم تو دهنم كه گوش نيخواستم اول. نكردم

 جونم؟  -

  ؟ييپونه راستش رو بگو كجا -
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 . گهيمامان، خونه دخترخاله ام د -

 . ارميرو به زبون ب قيقااسم ش نخواستم

 . قميشقا يمن االن خونه  ؟يگ يدروغ م يچرا دار -

- ا ا ؟ييشما االن اون جا! ا  

  ؟ييپونه كجا -

 . رميازت اجازه بگ دميترس ميآها راستش ما از طرف دانشگاه اردو داشت... مامان راستش -

 من خرم؟  يپونه فكر كرد -

 . گم يش رو مدارم راست! مامان هيچه حرف نيا -

 . خونه يايب ديامشب با -

 . تونم مامان ينم -

 . يايب ديدونم، با يمن نم -

 نيمراقب ا اديبگم ب يبه ك. سرد شده بود گهيكار كنم؟ سوپم هم د يچ دياالن با ايخدا. گرده يوقت از حرفش بر نم چيمامانم ه. كرد قطع

 ! گزنك باشه؟

 . چرخه يآرشام رو زبون آدم م. ادياسمش رو بگم خوشم مكه  نياز ا. زد يم يلبخند مرموز آرشام

 : ديآرشام پرس. رو جمع و جورش كنم يگندكار نيبكنم كه ا يكردم چه غلط يداشتم فكر م. قاشق از سوپ رو گذاشتم تو دهنم هي

  ؟يخون يدرس م -

 . خوندم يم -

  ؟يچ -

 . كوچولو اسكلش كنم هي سايوا

  .خوندم، اخراج شدم يم يپزشك -

 : و گفت ديخند

 حاال چرا اخراجت كردن؟ . ستين دياخالقت بع نيبا ا -

گفت پس . تونم يبدم منم گفتم آقا سخته نم صيكه روش دستمال انداخته رو از پاهاش تشخ يوونيصدام كرد، گفت ح يميروز استاد ش هي -

 . اونم كه لجش در اومد اخراج كرد. بده صيخشلوارم رو زدم باال گفتم از پام تش يپاچه  ه؟ياسمت چ ديبعد ازم پرس. نيبش

 يشه باهاش آشنا شدم، انگار صد ساله م يدو روز نم. شدم يرو بهم دادن، ذوق زده م ايانگار دن ديخند يم يوقت. خنده ريغش زد ز غش

 . دمكر دايپ نيكه تو دو سال به رضا نداشتم اما تو دو روز به ا يحس! ه؟يچ يحس لعنت نيدونم ا ينم. شناسمش

 : گفت بعد

  ؟يگ يآخه چرا دروغ م -
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 . دروغ نگفتم -

 . دمتيچند بار تو دانشگاه د ،يخون يدونم حقوق م يم -

 جدا؟  -

 . سال آخر حقوق ،يخانوم پونه صوف. يگن بد جور سرتق يان، م ياستادا از دستت شاك يهمه . شناسمت يآره، از قبل م -

پس چرا ! پونه يآخ گند زد. شناخت يبودم هم منو م دهيدر خونشون دراز كش يجلو يوقت يعني! ه؟دون يمن م يرو درباره  زيچرا همه چ نيا

  دم؟يرو ند نيمن ا

 : دميرو كه تموم كردم، پرس سوپم

 . شه يآب م خچاليخوام بذارم تو  يم ؟يخور ينم يمطمئن -

 : كه گفت، از گفتن گذشته بود، داد زد خچاليبذارم تو  خواستم

 . نذارش -

 : تر گفت آروم

 . من گشنمه -

 : كنم كاسه رو گذاشتم جلوش و گفتم تشيخواستم اذ. تخت نشستم يو كنارش رو ختميكاسه سوپ ر هيزدم و  يا روزمندانهيپ لبخند

 . بخور -

 : ديپرس. نگاهم كرد متعجب

 بخورم؟  يچه طور -

 . يهر طور دوست دار -

 : و گفت رونيرو محكم داد ب نفسش

 . خوره يم، حالم ازت به هم مازت متنفر -

بدم بهش  يكه خودم رو تسل نيا يحرفش ناراحت شدم؟ چرا به دل گرفتم؟ برا نيدونم چرا؟ چرا از ا ينم. كرد ريگرفت، بغض تو گلوم گ دلم

 : گفتم

 .كه من عاشقتم، نسناس، قالتاق ستين -

 : شق رو پر از سوپ كردم و بردم سمت دهنش و گفتمكاسه رو برداشتم قا. كنه يجواب دادن بهم نم يبرا يتالش دميد يوقت

 . داخل اديداره م مايدر فرودگاه رو باز كن هواپ. آ آ آ -

 : و سوپ كه تموم شد، گفت يبعد يطور قاشق ها نيقاشق رو گذاشتم تو دهنش هم. رو بهم دادن اياالن دوباره دن ه؟يچه حس نيآقا ا. ديخند

 . برام درست كنبعدا باز . ممنون، خوشمزه بود -

 : شده بودم، گفتم فوريهم كه ك من

 . چشم -
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 : ضد حال زد و گفت دوباره

 . ادينم دنيها خجالت كش يابونيكال به خ اد،يخجالت نكش بهت نم! رو افهيق -

 . ننه گاگولته، مردك جسد يابونيخ -

 . زدم يتهوع بهم دست داده بود داشتم عق م حالت. نيشد، چون دستاش بسته بود با لگد زد تو شكمم و پرتابم كرد زم يعصبان

چون ... چون... چون. ره يكنه و م ينثار م يلگد هيرسه  ياشكم در اومد نه بخاطر ضربه اش، چون هر كس به من م. جاش بلند شد اومد سمتم از

 . ام بلند شد هيهق گرشدم؟ هق  يجور نيمن چرا ا ايشدم؟ خدا يقدر ناراحت م نيزد ا يم يا گهياون منو زده؟ اگر كس د

 . كنم يم هيگر يچ يدونستم دارم برا يكنم اما خودم بهتر م يم هيكرد بخاطر درد ضربه اش گر يفكر م آرشام

 : گفت

 . يكرد نيخب، آخه به مادرم توه ديببخش -

 : دمينمورم زل زدم تو چشماش و پرس يچشما با

  ه؟يابونيكه به مادرت گفتم خ نياز ا يناراحت شد -

 . خب معلومه -

 : ادامه دادم ختير يكه اشك از چشمام شر شر م يحال در

 ... بخوابـ يكس ريبگردم و خودم رو بفروشم؟ ز ابونيتو خ يديد ؟يديد يتو بغل كس ؟يديد يتا االن منو با كس -

مخم . لبام بود يحركت رو يب سشيخ يلبا. كردم لذت بوسه اش بود يكه حس م يزيمخم هنگ كرده بود تنها چ. لبام يرو گذاشت رو لباش

اما انگار  ديطول نكش شتريب هيچند ثان ديشا. نكردم يهم و حركت يپلك هام رو گذاشتم رو. تونستم لبام رو بكشم عقب ينم يحت. كرد يكار نم

 . عمر گذشت هي

 . ازش ناراحت نشدم. و چهار سال عمرم بهم دست داده بود ستيب نيبود كه تو ا يحس نيبهتر

 . بود يا گهيد زيچ هياون ... اون... كردم اما آرشام اون يآبدار نثارش م يليس هيگر رضا بود ا ديشا

 : گفت. لباش رو ازم جدا كرد و سرش رو برد عقب. زده بود خيدستام . اومد يزد نفسم باال نم يتند تند م قلبم

 . نداشتم يمنظور. خواستم اون حرف رو بهت بزنم يمتاسفم، من نم -

 . يليمهم بود، خ يليمن خ يمن براش مهم نباشه اما برا دنيبوس ديشا دهيرشام كه تا االن صد تا دختر رو بوسآ يبرا

***** 

 . اديبتونه ب ديجا بمونم، شا نيتونم شب ا يخبر بدم، نم قيبه شقا ديبا. گوشه نشسته بود هيآرشام هم . ُنه شده ساعت

 : جواب داد. قيرو برداشتم و زنگ زدم به شقا ميگوش. در رو از پشت قفل كردم رونياتاق اومدم ب از

 افتاده؟  يسالم اتفاق -

 . فقط دو روز. رو تنها بذارم، خطرناكه نيتونم ا ينم يداده شب برم خونه، از طرف ريمامانم گ ق،يسالم شقا -

 . گرده يتا پس فردا هم بر نم تيچون شوهرم از طرف اداره رفته مامور اميتونم ب ياگر دو روزه م -
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  ندت؟يبب امنشياگر آر يكن يكار م يصورتت رو چ -

 . كنم ياون رو درستش م -

 . ايباشه قربانت، فقط زودتر ب -

 . ياوك -

. دادم بخوره تا بخوابه ختميقرص خواب آور ر هياز شربت ها  يكيتو . شربت آلبالو درست كردم وانيرو قطع كردم و رفتم داخل دو تا ل يگوش

 . كردم يداشتم به آرشام فكر م قيتا اومدن شقا. شد نيكم كم چشماش سنگ. نزدم قيخودم و شقا ييبه جااز جا  يحرف

 يكه رو يمرد نياز ا يشناخت چيوگرنه من ه اديكنم ازش خوشم م يرضا كرده باشم، حس م نيگزينفر رو جا هيكه  نيا يبرا. چه قدر خرم من

 . ندارم دهيتخت خواب

بهش ندارم فقط چون از رضا سرتر، خوشگل تر و موفق تره، دو روز هم باهاش  ينه ندارم، مطمئنم حس. دارم دميشا. بهش ندارم يحس چيه من

كه رضا بود محبت كم نداشتم اما حاال كه تنهام  يتا موقع. محبتم يقدر تشنه  نيدونستم ا يتا االن نم. كنم دوستش دارم يتنها بودم حس م

 انياطراف يمحبت يب ياونم از رو دميحس مسخره بود كه فهم هيكه همش  نيلپ كالم ا. كنم دايرو پ گهيد يكيتا  زنم يدست و پا م دارمگذاشته 

 . نسبت به من بوده

بعد كه ولم كرد فكر كردم دوستش دارم، حاال كه خر گازم . به رضا ندارم يكردم عالقه ا يدارم، اول فكر م يضيهنوز احساسات ضد و نق اما

 . اديخوشم م نيكنم از ا يمگرفته و فكر 

من عاشق ! ديمخم ترك يوااا ست؟يهست كه عاشقش باشم؟ ن يدونم كس يشن اما من نم ينفر م هيچرا همه راحت عاشق  ه؟يچ يواقع عشق

 . كنم يراهم م ي شهيرو پ ياليخ يچپ و ب يعل يزنم تو كوچه  يبه بعد م نياز ا. نشم بهتره

 . باغ رو باز كردم كيرفتم تو باغ و در كوچ. در اومد يدادم كه صدا ير و سامون مرو س شانميداشتم افكار پر يهـــ

 . روبنده بسته بود هيگذاشته بود و صورتش رو هم با  يچادر عرب قيسقا. شدم از خنده منفجر

  ؟يخند يم يدرد به چ -

 ! ها يزد يپيعجب ت يول ،يچيه -

 : گرفت و گفت گوريتا ف چند

  اد؟يبهم م -

 . اومد زنگ بزن شيپ يشده مشكل رميواقعا د گهيمن د نيبب! جورمچه  -

 . باشه، برو به سالمت -

. دادن يم ينور كم ابونيخ يفقط چراغ ها ك،يهوا هم تار ديبار يبارون نم نم م. رفتم ادهيپ ياصل يتا جاده  رونيو اومدم ب دميرو بوس لپش

 . اومده يهم كه هزار ماشاهللا قحط نيماش

 يبود م يانساليمرد م. ستاديجلوم ا يمشك يتارايگراند و. شده بود شتريبارون شدتش ب. پاهام داغون شده بود. رفتم ادهيف راه رو پنص بايتقر

 : گفت. و سه ساله باشه يس ايو دو  يخورد س
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 . ديارينم ريگ نيخانوم برسونمتون، ماش -

 . شم ينه، مزاحم نم -

 . ديارينم ريگ نياشجا م نيشب ا 9:30خانوم، ساعت  نيبش -

 : سر كوچه گفت ميديرس يوقت. هم بهم نگاه نكرد نهياز تو آ يحت. مرد بود يليخ شيخدا. نزد يتو كل راه حرف. پشت و تشكر كردم نشستم

 . دياومد به مادرم بگ شيبراتون پ يزيچ يكنه، اگه مشكل يم يكوچه زندگ نيمادر منم تو ا -

 ماست؟  هيجالبه، مادرتون همسا -

 . خانوم قهيبله صد -

 ... يتازه چند بارم خواست منو بندازه به مادرتون كه مادرتون زرنگ. هيميصم يليبله مادرم با مادرتون خ! آها -

 . سه شد هيقض. ديخند يداشت م. كرد يبرگشته بود و به من نگاه م. زدم گند

 . بود؟ پ داشت اولش ياسمش چ. كرد ين زرنگخواست منو به مادرتون بندازه كه دختر مادرتو يبله، مادر من هم م -

باشه دكتر قلب  ادميخوشگله، اگر درست . بودمش دهيتا االن ند! نه؟يدامادم بشه ا ديداده بود با ريمدت گ هيهمون كه مامانم ! لهييكايم نيا پس

 . و عروقه

. داخل كوچه بودم كه صدام كرد بايتقر. نييپا دميپر نيشتشكر كردم و از ما. شدم يمنم كه داشتم از خجالت آب م. گهيبه همد ميزل زد دميد

 : گفت. سمتم ديدو يداشت م

 . ديرو جا گذاشت فتونيك -

 . رو ازش گرفت فيو ك ديرس بياز غ يا گهيكه دست د رميرو ازش بگ فميخواستم ك يم

 : پرتاب كرد تو بغلم و گفتگرفت،  لييكايرو از دست م فيكنه؟ ك يكار م يجا چ نيموقعِ شب ا نيرضا ا! نــــــــه

 باشن؟  يك شونيا -

 : زدم و گفتم يلبخند لييكايبه م. خدا االنه كه آبروم بره يوا

 . ديبه مادر سالم برسون ميكه رسوند ديلطف كرد -

 . حتما -

 : به رضا انداخت و خواست بره كه رضا دستش رو گرفت و گفت ينگاه

  ؟يكار داشت ين چشما با نامزد م. كار دارم باهات! كجا؟ -

 : جواب دادم لييكايم يمن جا. طرف متعجب هيكه رضا گفت نامزدشم، از  نيطرف ذوق زده بودم از ا هياز ! نامزد؟

 . لطف كردن رسوندنم دنيمنو د ابونيتو خ شونيا ومدين رميگ نيماش -

 . به سالمت يبر يتون يم گهيخب، پس د! آها -

پا زانو  هيبندازم تو قفلِ در كه رضا منو برگردوند سمت خودش با  ديخواستم كل. آبروم رو برد. اد و رفتبه عالمت تاسف تكون د يسر لييكايم

 : جعبه رو آورد باال و گفت هي نيزم يزد رو
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  ؟يكن يبا من ازدواج م -

 . زل زدم تو چشماش و گفتم. ضيو نق دوباره همون احساسات ضد. شدم جيگ... كنه؟ اما يم يرضا االن داره از من خواستگار. چهار تا شد چشمام

 ... بله -

 : ذوق زده شد بعد ضد حال زدم و گفتم اول

 . يشنو يوقت جواب بله رو از زبونم نم چيه -

 : دادم ادامه

 . يش يدوستت داره، باهاش خوشبخت م يليكه خ الريآ -

 : رو باز كردم، خواستم برم داخل كه گفت در

 . يش يباالخره مال من م -

 . باش اليخ نيه همب -

 ...شده باشه به زور يحت نيحاال بب -

دست  ارنيرو به دست ن زيچ هيدارن كه تا  يروان يمارينوع ب هيها هستند  يگن بعض يم. ترسم ياستغفراهللا دارم م... نكنه بخواد بهم دم،يترس

 ارهيرو به دست ن يزيچ هيمن دو سال با رضا بودم، اون اگر . ستيطور ن نيرضا ا. نه، نه ؟يباشه چ ياگه رضا هم اون طور ايخدا. ستنيبردار ن

 . خوره يغبطه اش رو نم

 : ديبه من نگاه كرد و پرس. رونيب اديدر باعث شد مامان ب يصدا. رو بستم در

 تا االن؟  شبيد يكجا بود -

 : جواب دادم! دادن ريدوباره شروع كرد به گ نيا

 . مامان بذار از راه برسم -

 : جلوم گذاشت و گفت ييمامانم چا. يدادم به پشت هيتك. دميتاپ و دامن پوش هيتو اتاقم مانتو و شلوارم رو عوض كردم، . داخل رفت

 . بخور دخترم -

 : قرآنش كه تموم شد گفت. خوند يبابا داشت قرآن م. دميرو سر كش مييزدم و چا يلبخند

 . يتو زودتر ازدواج كن ميگرفت ميمن و مادرت تصم -

 ! يـــــچــ -

  ؟يديخانوم رو كه امروز د قهيآره، پسر صد -

شهر مطب داره و خونه اش فالنه  ينقطه  نيدكتر قلب و عروقه، تو بهتر. زد يخانوم حرف م قهيخدا از پسر صد ي شهيهم. رو مامانم گفت نيا

 . سانهيب

 . هيدره بازعجب آدم دو . رسونه يداره م دهيمنو د يپس همش نقشه بود من فكر كردم شانس -

 . و قبول كن ايدخترم ب -
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 . شناسم يمردك رو نم نيمن اصال ا. خودم رو دبخت كنم ديآخه چرا؟ چرا با -

 : گفت بابام

 . اون قراره شوهرت بشه. درست حرف بزن -

  د؟يار دارقدر اصر نياصال چرا شما ا. ازدواج كنم يبا ك رميبگ ميتونم تصم يو چهار سالمه، خودم م ستيآخه بابا من ب -

 . يخوام بد نام ش يچون نم -

 حرف رو زد؟  نيچشماش به من اعتماد داشت ا يكه به اندازه  يبابام كس. سرم خراب شد يسقف خونه رو انگار

 . كشم يكه به حجله برسم خودم رو م نيقبل از ا ديبدون يازدواج كنم ول ينداره با ك يمن فرق يباشه، برا -

 . شده يبد يدوره و زمونه دوره  نيا ؟يكن يم يقدر لجباز نيآخه دختر تو چرا ا -

 . بهتره رميشم بم يكه من بد نام م نهيا لتونياگر دل -

  ؟يرو بدن ياصل ليدل يخوا يم -

 . آره -

رو  ايپر يحت. رنيگ ين مو دار و ندارمون رو ازمو نيخونه و ماش ينفر ازدواج نكن هيتو با  ندهيكردن كه اگر تا ماه آ دمونيمادر و پدرِ رضا تهد -

گن  يم. ازدواج كنه يشهر نييدخترِ پا هيخوان پسرشون با  يدونم اونا هم نگران پسرشونن، نم يم. رنيازمون بگ يباز يتونن با پارت يهم م

 هي نيدخترم ا. لييكاياونم با م ،يازدواج كن ندهيتا ماه آ ديخانواده ات بپاشه، با يخوا يحاال اگر نم. كنه يرو آماده م تونيرضا داره مراسم عروس

 . هيپسر خوب لييكايم. ديماه ازدواج كن كيفقط  ه،يازدواج صور

 . بار هم بخاطر شما نيچشم ا. دوباره نابود كردن خودم ،يدوباره از خود گذشتگ -

 آخه چرا؟ . دن ينواده قرار مخا يمنو سپر باال شهيهم. رهيازدواج سر بگ نيذارم ا ينم. شد ينم ياشك هامم جار يتو اتاقم، حت رفتم

***** 

I'm a big, big girl in a big 

,big world 

It's not a big 

,big thing if you leave me 

But I do, do feel that I do 

,do will miss you much 

Miss you much 

سوخت  يچشمام م. دميفورا از جام پر. مهيمد زنگ گوشاو ادميكه  ه؟يشنوم چ يكه دارم م ينيكردم ا يذهنم جستجو م يتو جستجوگرها داشتم

 : كردم كه فكر كردم يم يسپر يداريزنه؟ هنوز تو خواب و ب يساعت هفت صبح زنگ م يآخه كدوم خر. سر درد گرفتم

  قه؟ينكنه شقا -

 : جواب دادم فورا
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 . جونم -

 . سالم -

 : منم مثل خودش گفتم. ميبود يميهم صمبا  يليقبال خ. سرد سالم كرد يليخ. زد، مادر رضا بود خشكم

 . دييبفرما -

 . كافه ترنج ايامروز ساعت هفت عصر ب -

 ! فرهنگ يب. كرد قطع

 : بغلم و گفت ديپر ايپر. بابا رفته بود سر كار، مامان هم تو آشپزخونه بود. تو هال رفتم

  ؟يخونه نبود روزيجون چرا د يآج -

 . كار داشتم خوشگلم -

 : مامانم نشست و گفت. كردم يم يباز ايپر يمن هم داشتم با موها. رو پهن كردسفره  مامان

 . افته يمشكالت خانواده رو دوش تو م شهيهم. دخترم ما رو ببخش -

 . ميبخش يخدا ببخشه، ما كه نم -

 : كنم گفتم يخواستم ماست مال. كنم ناراحت شد فكر

 ... گهينفر د هي ل؟ييكايم نيگم حاال چرا ا يم -

 . ميشناس يرو نم يا گهيآخه ما كس د -

 ... لييكايم نياگر ا -

 . ستين يجور نيا لييكاينه، م -

طبق . كه برم دانشگاه دميمانتو و شلوار و مقنعه ام رو پوش. شناسمش يازدواج كنم كه نم يمونده بود كه با كس نيهم! شم يم وونهيدارم د يوا

با . بود لييكايم. سرم رو آوردم باال. توجه ام رو به خودش جلب كرد ينيماش يخلوت بود كه صدابودم،  ستادهياتوبوس ا ستگاهيمعمول تو ا

 : كم كه حركت كرد زد كنار و گفت هي. منم سوار شدم. در جلو رو باز كرد نشيرفتم سمت ماش. سبابه اش اشاره كرد برم سمتش گشتان

 . و دنبال شما فرستادمادرم من يچ يدونستم برا ينم شبيمن واقعا متاسفم، د -

 . خانواده هاست نيهست ب يهر چ ايگو. خبر بودم يبله، منم ب -

داده شده  ياگر هم قول. دارم، قصد ازدواج با شما رو ندارم يعنيفعال قصد ازدواج ندارم، . رو دوست دارم يا گهيبه هر حال، من خودم كس د -

 . مادرم داده كه از نظر من فسخه

 . ُترشم يمن دارم م ريمنو بگ ايانگار من اومدم التماس كه تو رو خدا ب. نبودم اما به غرورم بر خورد يازدواج راض نيه اكه خودمم ب نيا با

 ! جالبه -

 جالبه؟  يچ -

  .قصد ازدواجم ندارم، البته دارم با شما ندارم ادياصال از شما خوشم نم. به خانواده ام گفتم شبيمن هم د. هيكينظراتمون با هم  -
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 . فقران ريتر از ما فق يخاطرخواهاتون حساب. اون كه بعله -

 . ييشما كه ماشاهللا دارا -

 . ستياونا كه ن يبه اندازه  -

 . ديبگ ديرو به خانواده ام بگم، خودتون با نيتونم ا يدر هر صورت من نم -

 . ي، عوضخوب شد انگار من از خدا خواسته ام. بدبخت كپ كرد. نييپا دميپر نياز ماش فورا

سالم كردم، با . سرخ كردن بود ينيزم بيدر حال س شبيد پيبا همون ت قيشقا. انداختم وارد باغ شدم ديكل. شدم رفتم باغ اليخ يرو ب دانشگاه

 . آرشام خواب بود. سر جواب داد

 : شده من هم جواب دادم يكه چ ديدست پرس با

 . خوان شوهرم بدن يم يچيه -

 : گوشم آروم گفت كنار

 . بده حياز اول توض -

گرفته  ميبابا هم تصم. ارنيدار و ندارمون رو از چنگمون در م يازدواج نكنم، همه  ندهيكردن اگه تا ماه آ ديمادر و پدرِ رضا، بابا رو تهد ن،يبب -

 سقتمن هم گفتم . وست دارمرو د يا گهيگه من خودم كس د يامروز پسره به من م. دكتر قلب و عروقه لييكايم. بندازه هيمنو به پسر همسا

 . به درك ايس

 : ابروش رو انداخت باال و گفت هي قيشقا

 چه طوره؟  نيام مونييپسر دا -

 . امشب ساعت هفت با مادرِ رضا قرار دارم نيبب. ماه طالقمم بده هيتازه بعد از . كنه دييتا ديگه خودش با يدونم بابا، م ينم -

 . رفتم سمت آرشام هنوزم خواب بود .تكون داد دنيرو به عالمت فهم سرش

 : گفت داديزنگ زد با داد و ب بابا

 . يادب يگه ب يكه م يپسره گفت نيبه ا يتو چ -

 . نگفتم اون گفت قصد ازدواج با منو نداره، منم گفتم خب نداشته باش يچيبه خدا قسم ه ،يچيه -

  ؟يديفهم ،يكن يجمع و جورش م ير يخودت م -

 ...آخه -

  ؟يديفهم -

 . بله -

كردم؟ اون بود گفت  يكنم آخه من چه گناه يمونده من برم ازش عذر خواه نيخدا هم يا. ختير ياشك هام داشت م. شده بود داريب آرشام

 . رو دوست داره قصد ازدواج نداره گهينفر د هي

 : گفت. ديخند يداشت م آرشام
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 . خوان به زور شوهرت بدن يم دميشن -

 . تا چشمت درآد -

 . زرنگ بوده كه قبول نكرده باهات ازدواج كنه ارويمعلومه  يچشم من كه بعله، ول -

 : آورد گفتم يحرصم رو در م داشت

 . بد اومد يبو يببند گاله رو -

 : و گفت ديخند

 . كنم تو هم بذار برم يرو باز زتيماه نقش همسر عز هي نيدم ا يمن قول م. ميمعامله كن هي ايب -

 . يسرم بذار يخوا يكه تو م يكاله تو اون دميمن ر -

 . ميسينو يقرارداد م هي يليتو كه خودت وك ؟يادب يقدر ب نينكردن نه؟ چرا ا تتيبابا و مامانت ترب -

 . نوچ -

 . ها يخودت نخواست -

 .كچلم كرد از بس ور ور كرد. يگفت خودت نخواست يزد، همش م ينق م يه شيساعت ش تا

 : گفت قيمادرِ رضا كه شقا خواستم برم سر قرارم با يم

  ؟يكن يرو قبول نم نيا شنهاديگم، چرا پ يم -

 . كنه يقول و قرار رو فراموش م گهيد رونيجا بذاره ب نياگر پاش رو از ا نيا! ها يساده ا -

 . زنه يقولش نم ريهر چه قدر سر و گوشش بجنبه ز امنشينه، آر -

 . اميحاال بذار برم و ب -

 . باشه -

عجوزه  يدختره . الرهيسرِ آ ريز نايا يهمه  دميفهم يم ديبا. اومدن الريمادرِ رضا و آ قهيبودن بعد از ده دق ومدهيهنوز ن. شاپ شدم يكاف وارد

 !داره؟ يچرا دست از سرِ من بر نم

 ميمن داشتم بستن. نشستن. خورد به مامانش بر يانتظار داشتن به افتخارشون از جام بلند شم، ول ديشا. از جام بلند نشدم. شدن كينزد زيم به

 : مادرِ رضا گفت. برام نازك كرد يپشت چشم الريآ. جواب ندادن يسالم كردم ول. خوردم يرو م

  ؟يدار يچرا دست از سرِ رضا بر نم -

 : رو گذاشتم تو دهنم و گفتم يبعد قاشق

 . دستمه ريسرش ز شهيبه رضا ندارم، اونه كه هم يمن كار -

 : گفت. دخور يحرص م داشت

 . كنه ينامزد م الريرضا داره با آ -

 . يبه سالمت -
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 : جلو گفت ديخودش رو كش الريآ

رو  ايپر يآبرو، مدرك دانشگاه و حت ن،يخونه، ماش زت،يهمه چ. هم ندارم يتونم بدبختت كنم، شوخ يم يشناس يخوشگل، منو كه م نيبب -

كنم كه  يم يوگرنه كار ينامزد كرده باش مونه،يت منن، پس به نفعته تا ماه بعد كه ما نامزدتازه بابا جون و مامان جونِ رضا هم پش رميازتون بگ

 . ردتيتا ابد نگ يسك

 . يبكن يتون ينم يغلط چيه -

 آره؟  -

ند هم خودش، هم مادرِ رضا لبخ. رو قطع كرد يگوش. هم گفت ينامفهموم يزهايچ هيجا،  هيدر آورد زنگ زد به  فشيرو از تو ك شيگوش

 : جواب دادم. مامان بود. زنگ خورد مينگذشته بود گوش قهيدو دق. زدند يمرموز

 جونم مامان؟  -

 . به تو مربوطه زيگن همه چ يتو كوچه، م زنير يرو م هيتو خونه دارن اسباب اثاث ختنيمادر، چند نفر ر! پونه -

 . كرد يم هيگر داشت

 . كنم يباشه، االن درستش م -

 .مادرباشه، خداحافظ  -

 . رو قطع كردم تماس

 .ديبه خانواده ام نداشته باش يفقط كار. كنم ياز رضا نامزد م رينفر غ هيدست نگهدارن، من تا ماه بعد با  ديباشه، شما بگ -

 : و گفت ديخند الريآ

 . يحرف گوش كن اديخوشم م -

 . از هر دو تاتون متنفرم -

 : و گفت ديكش غيج. كردم يخال الريسر آ يرو كه االن آب شده بود رو يبستن خواستم از جام بلند شم، ظرف. رو برداشتم فميك

 . يعوض يُكشمت هرزه  يخودم م -

 . چشمك به مادرِ رضا زدم و رفتم هي

 يمعدنآب  ي شهيقلپ از ش هي. و مادرِ رضا است الريآ يبخاطر حرفا ديشا! قدر گرممه؟ نيدنم چرا من ا ياومد، هوا سرد بود اما نم يم بارون

 ادهيپ نشيكه داشت از ماش دميرو د ياكبر لييكايمردك م نيا. آخر نظرم عوض شد يخوردم و در رو باز كردم كه وارد خونه شم اما در لحظه 

 . نيبهتر از ا يكنم چه كس ينفر خال هيامروزم رو سر  يعقده ها ديبا. شد يم

 : و گفت ستاديرو كه بست جلوم ا نشيدر ماش. سمتش رفتم

  ن؟يداشت يرضع -

 . داشتم يامر -

 : سرش و گفت ريگرفت خ يابروش رو انداخت باال، ژست حق به جانب يتا هي
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 . دييخب بفرما -

 يخال كلشيه يرو، رو يآب معدن ي شهيش يهمه  هيثان كيدر عرض . به مرز جنون بكشونم ديرو با نيشه ا يفحش محش، دلم خنك نم با

 : گفتم. كردم

 . شن يبشكن بزنم صد نفر جلوم خم و راست م هيمن  يكرد اليازدواج با توام؟ هه خ يمن ُكشته مرده  يفكر كرد ال قبا، هيمردك  -

 : گفت. فكش قفل شده بود. كياومد، هوا هم سرد و تار يخونش در نم يزد يم كارد

  ؟يكرد يچه غلط -

 . چشمم يجلو هارياالنه كه پدر و مادر و جد و آبادم رو ب! من همون غلط رو كردم آقا

 . شدم يداشتم له م واريبه د ميديتا رس ميقدر رفت نيا. اومد يرفتم، اون جلو م يتا مچ دستام رو گرفت و هلم داد عقب، من عقب م دو

 : زد تو چشمام و گفت زل

 . زنم يرو به هم م زيات قبول كرده بودم، اما االن همه چ چارهيبخاطر پدر و مادر ب -

 : گفتم. سوخت يگونه هام م. خورد يورتم منفس هاش به ص بخار

 . كردم دايتازه من بهتر از تو رو پ. به جهنم ا،يبه سق س -

 . يداد يبهم جواب منف گه،يبهتر از منِ د هيقبال هم بخاطر . هه، آره برو به همون بهتر از من بچسب -

 . نبود ميتو زندگ ي كسبود كه اصال شيگفتم نه، سه سال پ نيشده بودم، اون موقع كه من به ا جيگ

 . يكن ياشتباه م يآقا دار -

 : داد و گفت هلم

 . چشمم دور شو ياز جلو -

 . به درك -

تنها  ايوسط پر نيا ياله. كرد يم هيگوشه غمباد گرفته بود، مامان هم داشت گر هيبابا . كفش هام رو در آوردم و رفتم داخل. خونه شدم وارد

 . الهيخ يكه ب هيكس

 : مقنعه ام رو زدم باال و گفتم. چهار زانو نشستم. پشت دادم ،يپشت به

 . شده يچ -

 : گفت. ديمامان ترك بغض

  ؟يكه دوستت نداره تو هم دوستش ندار يازدواج كن يبا كس ديآخه تو چرا با -

 . اومد يخوشتون م لييكايشما كه از م -

 . بود كه دوستت داشت يموقع ياون برا -

 !هه هه. تهاون منو دوست داش پس

 . كنم يم دايراه حل پ هيبا اون ازدواج كنم، دارم  ستميمجبور ن گهيد نينترس -
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 : بابا گفت. دميرو تو چشم هر دو تاشون د يشاد برق

  ؟يچه جور -

 . كنه يكمكمون م ،يكردم بدون چشم داشت داينفر رو پ هي گه،يخب د -

 مادر؟  يك -

 . تنهاست تهيشوهرش مامور قيشقا شيبرم پ ديگم، فعال با يحاال م -

 .باشه مادر، مراقب خودت باش -

 يدونم چ ينم گهيخدا د يا. ندارم يمن كه راه حل ه؟يكه به مامان و بابا گفتم چ يراه حل نيا. كار كنم يكردم چ يراه داشتم با خودم فكر م تو

 . اصال بهتره با رضا حرف بزنم. كار كنم

 . خاموشه. رضا رو گرفتم يماره در آوردم و ش فميرو از تو ك ميگوش

 ...نكنه. داد يخواست بره كه به من خبر م يرفته؟ اگر م يعنينبود  قيوارد شدم شقا. بودم به باغ دهيرس بايتقر

 !كجاست؟ قيپس شقا. فكر كردم آرشام فرار كرده دميشكر، ترس ايآه خدا. داخل اتاق دميدو

 : دميآرشام پرس از

 دوستم كجاست؟  -

 : رو پرتاب كردم سمتش و گفتم فميك. دندا جواب

 گم دوستم كجاست؟  يم ،ياالغ جون، كر يه -

 . رفت ديخجالت كش -

 خجالت؟  -

 . يدونست يدونم م يم. منه يبله، دوستت منش -

 .آره! آها -

 ريبلندم رو ز يموها. داشت ينبودم كه رنگ هاشون همخو دهيپوش يتنگ نيبلند راه راه و شلوار ج يلباس مردونه  هيرو در آوردم  مانتوم

زل زده به من از سر تا پام رو  دميكه د ،يخور يم ييبرگشتم بپرسم چا. و بخورم زميبر ييچا هيرفتم سمت سماور تا . آزاد گذاشتم يروسر

 : دميخودم رو جمع و جور كردم و پرس. داره فيتشر زيمردك، ه نينبود ا ادميآخ اصال . كنه يم يبررس

 نه؟  اي يخور يم ييمن تموم شد بگو چا يِاگر بررس -

 : گفت. منو نگاه كنه ايدونست به سوالم جواب بده  يبود، نم جيگ هنوز

 . نداره ياوم؟ فرق -

 : گفت. رو برداشت يزدم به رضا گوش زنگ

  ؟يريگ يگفتم باالخره خودت سراغم رو م يديسالم عشقم، د -

 : گفتم
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كنم دست از سرِ من  يخواهش م. الريطرف هم آ هيكنن، از  يم دميطرف مامان و بابات دارن تهد هياز . در خطره ميرضا تو رو خدا زندگ -

 . بردار

 ...اما -

 . كنم يرضا خواهش م -

 . كشم يتونم، من از تو دست نم ينم -

  ؟يفهم يبابا، من دوستت ندارم م! ؟يبدبختم كن يخوا يم -

 . زنم يمن با پدر و مادرم حرف م -

 ! گوساله. زنم يگه با بابا و مامانم حرف م يگم دوستت ندارم م يم! نفهم خرِ

 . در شرف كشف كردنه ايكشف كرده باشه  يمهم زيكرد، انگار چ يمن گوش م يآرشام با دقت به حرفا. كرد قطع

 : به صدا در اومد شماره اش ناآشنا بود، جواب دادم ميبود كه گوش دهينكش قهيدق دو

 . بله -

 پونه؟  -

 : گفتم. مرد بود هيمال  داص

 .دييبفرما -

 . من، پدرِ رضا هستم -

 : ادامه داد يعصبان

 يم ايدم به روز س يبه پدر و مادرش بگه؟ بذار دختر، دودمانت رو به باد م ادياز دهنش در م يزنگ بزنه هر چ يكن يكه پسرم رو پر م -

 . ره يبر باد م زتيرنه همه چوگ يكن يم دايخودت پ يشوهر برا هي ندهيتا ماه آ. نشونمت

 . كرد قطع

 ! بكنم؟ يكنه من چه غلط يبكنم اگر واقعا گفته اش رو عمل يچه غلط گهيمن د ايخدا

خودمم حال كل كل كردن باهاش رو . بزنه يآرشام كه اصال جرات نكرد حرف چارهيب. پاهامم توان نگهداشتنم رو نداشت ن،يزم يرو افتادم

 . نداشتم

 ديشا. رو گرفتم نيام مييپسر دا يرو در آوردم شماره  ميگوش. شه بشه يم يوجب چه صد وجب بذار هر چ هيما گذشت حاال چه  كه از سرِ آب

 : دو بار بوق خورد جواب داد. بتونه كمكم كنه

 . گرام يسالم بر دختر عمه  -

 جان چه خبر؟  نيسالم ام -

 . خواستم بهت زنگ بزنم ياتفاقا خودم م ،يچيه -

 را؟ چ -
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 . مهينامزد گهيد يهفته  -

 . ميايآها، باشه حتما م -

 : رو گرفتم ميصادق همكالس يشماره . مياومد ينم ايلخت به دن ميشانس، ما اگر شانس داشت يخشك به

 . الو سالم آقا صادق -

  ؟يخانوم صوف ديسالم، خوب -

 . داشتم يخواهش هي ديممنون ببخش -

 . دييبله بفرما -

 . ديكن يماه نقش نامزد منو باز كي... ماه، چه طور بگم هيخواستم  يم -

 : گفت! دارم يفكر كرده باهاش شوخ كهيمرت. نخند يخنده حاال بخند ك ريز زد

  د؟يكن يم يشوخ ديدار -

 . نه -

 . هيمسخره ا شنهاديپ نياما ا -

 . ممنون، خداحافظ -

 !با كدوم رو برم دانشگاه؟زدم از فردا  يبهش رو م دياصال از اولم نبا. كردم قطع

وقت  يماه كيتا اون موقع خدا بزرگه باالخره ! گهيحاال كو تا ماه د. پدر و مادرِ رضا و كوفت و زهر مار شدم ل،ييكايم ،يرضا، نامزد اليخ يب

 . ادهيز يليماه هم كه خ كي. دارم

كرد فاصله اش رو با من حفظ  يم يسع. تخت نشستم يكنارش رومال خودم رو گذاشتم سرد شه، مال آرشام روب رداشتم و . ختمير يتا چا دو

. لبش يو بردم سمت دهنش و گذاشتم رو يتو نعلبك ختميرو ر يچا. كرد يزد، فقط بهم نگاه م يهم نم يحرف. اغفال شه ديترس يالبد م. كنه

 يشيلباساش چروك شده بود ته ر. نگاه انداختم هيكه تموم شد از سر تا پاش رو  يچا. ذاره يبشر تو خوردن هم كالس م نيا آروم خورد كال

! بشه؟ يكه چ م؟يرو دزد نيا يچ يمن اصال برا. شدم مونيپش. شده يطور نيدلم براش سوخت بخاطر من ا. كمم الغر شده هيهم در آورده و 

 تونم از حقوق خودم دفاع كنم؟  يكه نم يوقت يحت! دفاع كنم؟ گهيد يمثال از حقوق زنا

  ته؟يجوون يها طنتيمثل ش نميا يزندان؟ فكر كرد يافت يچند سال م يدون يكنن م رتياگر دستگ! واهللا يل كلتو عق پونه

خاموش بود االن كه به  مشيدزد ياون موقع كه داشتم م. شد و اومد سراغم داريعذاب وجدان خاموشم ب. كردم يخودم رو سرزنش م داشتم

 . رو هم بهشون اضافه كنم نيعالمه مشكل و دردسر دارم چرا ا هيشه آزادش كنم، من كه خودم بهتر با ديشا. شده داريغلط كردن افتادم ب

 : دميپرس

 كردم چند ساله؟  ييحكم من كه آدم ربا -

  ؟يدون يخودت نم -

 . خوام از تو بشنوم يم -
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 . ندم پنج تا پانزده سال تياما اگر رضا يبدم كه آزاد تياگر رضا -

  رون؟يب اميم يو ُنه سالگ ستيزندان ب فتمياگر پنج سال ب يعني -

 . احتماال -

شكر خوردم، ماست  دم،يبابام خند شيمن بال نسبت به ر ايخدا. پنج سال ادهيز يليخ يغلط ها نكنم ول نيتا من باشم از ا گه،يحقمه د خب

 : گفتم. نماالن شروع ك نياز هم ديبا. شه ها يبده خوب م تيكنم كه رضا يخوردم اما اگر بتونم كار

 حموم؟  يبر يدوست دار -

 واقعا؟  -

 . آره آب گرمه -

 : گفت. زنم يم يكنه دارم كلك يالبد فكر م. ابروش رو انداخت باال يتا هي

 . من لباس ندارم -

  ؟يخوا يم. گرفتم ييدست لباس مردونه دارم، امروز از خشكشو هيمن  -

 . اگر اندازه ام بشه چرا كه نه -

پدر و مادرم، همه و همه رو  الر،يرضا، زندان، آ. غم هام رو فراموش كردم يلحظه همه  هي يبرا. زد ياونم لبخند مهربون. دمز يقيعم لبخند

 : گفتم. فراموش كردم

 و كلك نزن باشه؟  ايتو رو خدا ب -

 : طور كه من گفتم باشه، دلش به حالم سوخت گفت اون

  ؟يكن يآزادم م يك يباشه، ول -

 . ميرس يحموم بعد با هم به توافق محاال برو  -

 : گفت د،يخند يشد داشت م خوشحال

 . رم حموم يآخ جون بعد از سه روز باالخره م -

زد كه مطمئن شدم  يلبخند. فورا در رو بستم. جاش بلند شد، داخل حموم كه رفت لباسا رو گذاشتم تو رخت كن و دستاش رو باز كردم از

 : گفت. تونم درك كنم يرو م نيدش بود البخندش از تمام وجو. خوشحاله

 فرار كنم؟  يترس يقدر م نيا -

  ؟يآره، كه چ -

 : جواب دادم. زنگ خورد ميو ظرفا رو ُشستم كه گوش نكيتو س ختميشده بود رو ر خي خِيرو كه حاال  مييچا. دوش آب اومد يصدا. نداد جواب

 . سالم -

 آرشام شناختت؟  دميجان، شن قيسالم شقا -

 . خبر دست اول هي ال،يخ يآره اون رو ب -
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  ؟يچ -

 . نبود يكه زندان بوده حشمت جواد ياون -

 بود؟  يپس ك -

 . كنن يهم اعدامش م گهيچند روز د. كرده يبرادرش عزت بوده، امروز حشمت خودش رو معرف -

 اعدام شه؟  گناهيآدم ب هيدم كه كر يم يمن داشتم كار ايخدا. گفت، اون عزت بوده نه حشمت يراست م چارهيآرشامِ ب پس

در رو . نداره يبودن و نبودنش فرق گهيحاال د. آرشام دو بار زد به در تا بازش كنم. از دستم افتاد يگوش. بهم گفت، منِ احمق باور نكردم آرشام

 . شده بيع يصورت برنزه اش دوباره ب. كرده بود صورتش رو هم اصالح كرده دايپ يرنگ تازه ا. براش باز كردم

 . نيخوردم و افتادم زم زيپام بود كه ل ريز يدونم چ يقدم عقب رفتم نم هيبه سمتم اومد، . يطانيفكر ش هي ايكنم، فكرِ فرار به سرش زد  فكر

 : زد يبلند داد م. دادش رفت هوا. زدنش همانا اديافتادنش همانا و فر. خورد اما آرشام محكم افتاد رو پاش زياومد كمكم كنه كه ل اونم

 . پام داغون شد... پام... پام -

 ره؟يكار كنم؟ نم يچ ايخدا. ديكش يطرف هم ناراحت بودم درد م هياز  ديبدش نرس تيطرف خوشحال بودم كه به ن هياز . از جام بلند شدم فورا

آرشام . دنيرس قهيعرض ده دق در. و زنگ زدم به آمبوالنس دميتند تند لباسام رو پوش. شده بود هوشيسرش ب يكار كنم؟ رفتم باال يچ

 : ديكه مقابلم نشسته بود، پرس يدكتر. ها سوار شدم يرو برداشتم و من هم با آمبوالنس لشيوسا. برانكار يوروگذاشتن ر

 نامزدتونه؟  -

 : فتمناچار گ ؟ياگر بگم بله مدرك بخوان چ ن؟يكرد يكار م ياتاق با هم چ هيگن پس تو  يبگم اگر بگم نه كه م ياالن چ من

 . بله -

. تمام حركاتم ناخودآگاه بود. دميتو موهاش كش يدست. سهيدست آرشام رو گرفتم تو دستم، سرد بود موهاش هم هنوز خ. نزد يا گهيد حرف

 يم؟ نه نمفرار كن ديكنه؟ با تياگر ازم شكا ايشه  يم يچ فتهيبراش ب يبودم اگر اتفاق نيكرد اما من به فكر ا يطور به من نگاه م نيدكتره هم

 . كنه اما من كه پول ندارم يدگيكه بهش رس ستين ياگر تنهاش بذارم كس. تونم تنهاش بذارم

دكتر  نيا. بازم رو ببندم يموهام پخش شونه هام شده بود وقت نكردم موها. كرد يبهوش اومده بود هنوز ناله م بايكار كنم؟ تقر يچ ايخدا

 : بود، دستم رو فشار داد و گفت يآرشامم عصبان. نييپا ارميگه فكش رو ب يم طونهيش! كرد يم يمنو وارس يهمه جا زميه

 . ميما هنوز با هم كار دار ؟يوقت تنهام نذار هي زميعز -

 . وگرنه ده سال حبس رو شاخمه. فرار كنم ديبمونم با ديبودم، نبا دهيفهم ميكه با هم كار دار نيزد اما من منظورش رو از ا يلبخند دكتر

بود به من،  دهيچسب. فرار كنم ديترس يكرد، م يدست منو ول نم. بردنش يتخت و داشتن م يرو از رو برانكار برداشتن و گذاشتن رو آرشام

منو داخل راه ندادن اگر به آرشام . زد بردنش اتاق عمل يقلبم تند تند م. كنم يباشدم ول نم دهيرو كه دزد يالبته حق هم داشت، منم بودم كس

نفر از  هي يبا صدا. شد كه خوابم برد يچ دمينفهم دميدراز كش مارستانيب يها يصندل يگذشت رو يا قهيده دق. برد ين داخل هم ماو منوبود 

 : شدم داريخواب ب

 . پونه، پونه -
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 . آشنا بود، چشمام رو باز كردم صدا

  ل؟ييكايم -

  ؟يكن يكار م يجا چ نيتو ا -

 : جواب بدم كه پرستار گفت خواستم

 . خوان يخانوم، نامزدتون شما رو م -

 : ديمتعجب پرس لييكايم

  ؟يكرد داينامزد پ يزود نينامزدت؟ هه به ا -

 . ستينه به خدا نامزدم ن -

 . آره معلومه -

 وارايم بزرگ، ده يليبود خ يدو تا تقه به در زدم اتاق خصوص. كه پرستار گفته بود رفتم يبدون توجه به حرفش به اتاق. كرد يسر تا پام نگاه به

 . بودن ديبه رنگ سبز و سف

***** 

 

 دوم فصل

 

 خچالي ،يد يال س ونيزيتلو هي! هييالمصب عجب جا. خودشون يكنن برا يپولدارا هم حال م نيا. هم پشت سرِ من وارد اتاق شد لييكايم

فكرش هم . كرده بودن ياتاق بستر هي يه ده نفر رو تورفتم ك يعموم مارستانميب هيبچه بودم آبله مرغون كه گرفتم  ادمهي. بزرگ و چند تا مبل

شه كه عملش  يم يفكر كنم چند ساعت! يهــــ. دميند كيرو از نزد ييجاها نيهمچ! لميسرم وك رِيخ. هم وجود داره ييجاها نيهمچ مكرد ينم

چشماش  ريز. شده زونيطناب آو هيبود و با پاش از زانو تو گچ . كرد يتخت و داشت با حرص به من نگاه م يچون نشسته بود رو. تموم شده

خدا رو شكر پرستار كه با  ديرس يبه نظر م بايهنوز هم ز يگرفت ول يكرده بود ها آدم خنده اش م دايپ يابهت يسوخت ول مدل. هم گود افتاده

 . افتن يگن پسرا دنبال دخترا راه م يچشماش پسر مردم رو خورد، حاال م

 . بال رو سر من آورد نيعجوزه ا نيا. آدم ربا رو ببرن نيا انيب سيبه پل ديزنگ بزن -

 : ديپرس. شده بود جيبدبخت كه گ لِييكايم. كرد يآرشام بود كه داشت نق نق م يصدا نيا

  ستن؟ينامزد شما ن شونيمگه ا -

 آدم ربا نامزد منه؟  نيگفته ا يكدوم خر! نامزد؟ -

 شيداره به فرضِ خودش به ر ديخنده؟ شا يداره م تيموقع نيتو ا يچ يبرا! ها رهيدرگ منيا. دميد لييكايلب م يلبخند رو، رو يها رگه

 : رو به من گفت لييكايم. خنده يمن م ينداشته 

 . كارت دارم رونيب ايب -

كار  يده بودم چكرد من هم مون يآرشام دست از نق نق كردن برداشت و كنجكاو نگاه م! برد يقبال كه اول شخص به كار نم! شد؟ يخودمون چه
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 : دوباره گفت. كنم

 . كارت دارم رونيب ايب! پونه؟ ستميمگه با تو ن -

از اتاق  لييكايمن هم دنبال م. گذره يم يبت سنگ نيدرون ا يچ ديشه فهم يشده آرشام روش رو اون ور كرد، نم يميصم يليخ نيا گهيد نه

كال دكتر شناخته . كردن يشدن چپ چپ نگاه م يكه رد م يپرستارا و دكتر يهر از گاه. داد هيتك وارياونم به د ستادم،يكنار در ا. رونياومدم ب

 : اش و گفت نهيس ريدستاش رو زد ز. مارستانيب نيتو ا هياشده 

 . كنم يمن قبول م -

 رو؟  يچ -

 . گهيد يكه به من داد يشنهاديهمون پ -

 . شنهاديكدوم پ -

 . دارم يشتر ي نهيخب ك يكرده بودم ول يالبته من تالف. اون روز لج من رو در آوردهمون طور كه . ارميخواستم لجش رو در ب يم

 : و گفت رونيرو محكم داد ب نفسش

 . كنم يباهات ازدواج م -

 : رو خوشحال نشون دادم خودم

  ؟يگ يتو رو خدا؟ دروغ نم -

 : دادم ادامه

 كنم؟  يگفته من با تو ازدواج م يحاال ك -

 : ديو پرس ديكشرو تو هم  ابروهاش

  ؟يپسره ازدواج كن نيبا ا يخوا ينكنه م! ه؟يچ -

 . چرا كه نه -

 نيا. كه پره شوهـــر يزيچ. فضول رو بشونم سر جاش يآقا دك نيكنم اما بهتر بود از آرشام استفاده كنم تا ا يرو نم يكار نيدونستم همچ يم

 . نشه ايقدر پره، شوهر نكردم ر

 : طعنه گفت با

 . كه بخواد باهات ازدواج كنه نيكنه چه برسه به ا ياصال به تو نگاهم نم نيا نميب يطور كه من م نيا يول خوبه، -

 . ينيب يم يشما چشمات مشكل داره چپك -

 : قدم به سمتش برداشتم و گفتم هيشدم  مونيرفت كه پش يم داشت

 . هست يمشكل هي -

  ؟يچ -

 . كنه تيخواد از من شكا يم نيا -
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 : ديمتعجب پرس. چهار تا شد چشماش

  ت؟يشكا -

 : ديدوباره پرس. رو به عالمت مثبت تكون دادم سرم

  ش؟يديپس واقعا دزد -

 : گفت. سرم رو تكون دادم دوباره

 . تونم بكنم يكار م يچ نميبب ايب -

. از همون هاست نيكنه ا يم ريآدم رو ش يزيگن هرچ يم. شدم ريكه ش يهوا خورد به صورتم طور ي هيباد تهو يخنكا. ميهم وارد اتاق شد با

بخاطر  ديوقت باهام مهربون نبود شا چياما ه دميرو د شيدو بار هم شاد يكي. شناختم يرو م شيو معمول يجد گهيحاال د. شده بود يآرشام جد

 لييكايم. تره يميگفت با مجردها صم يم. كه از اخالق گندش با متاهل ها برام گفته بود قيشقا. هيطور نياخالقش ا دميشا م،يكه بد آشنا شد نيا

 : گفت

  د؟يكردن دار تيشما قصد شكا دميشن -

 : جواب داد يحق به جانب يبا چهره  آرشام

 قربونشم برم؟  يخوا يمدت تونسته ناسزا گفته، م نيتو ا يخب معلومه، منو از كارم انداخته، پام شكسته، هر چ -

 . داره ياديپونه خودش مشكالت ز .ديرو در حقش بكن يبزرگوار نيشما ا -

  د؟يكاره اش باش يشما چ -

 . ندشمينامزد آ -

 : ابروش رو انداخت باال و گفت يتا هي

- ا ا از دهنش در اومد بهش گفت؟  يجالبه همون كه هر چ! ا 

 : نگاه وحشتناكش رو به من انداخت و گفت لييكايم

 . ديلطف رو بكن نيحاال شما ا. همون نيآفر -

 . عمرا -

 . رميخودم رو بگ ينتونستم جلو گهيكرده بودم د شهيپ يكه تا اون موقع ساكت بودم و بزرگوار من

 : از دهنم در اومد بهش گفتم يهر چ وبم؟يمگه من ا! صبر و تحمل هم چه قدر آخه

 . يدزيدختر بازِ ا يِببو، روان يچالقِ بدبخت مفلوك عقب مونده  ،يد ينم تيبه جهنم كه رضا! لجن يِريكبيا يه -

راحت  شيآخ يول! ده يهلو م نيبه ا ييفحش ها نيهمچ يكنه كدوم عقل كل يالبد فكر م! پرستار كپ كرد. دفعه از دهنم در اومد هي يآخر نيا

 . كنه ياعصابم رو خط خط ارويكه  نيدم مگر ا يهجده نم يباال يمن فحش ها دينگران نباش. شدم ها

 . رشته شد ميپنبه بافته بود ياالن هر چ. يدزينفر بهم بگه ا هيشدم مخصوصا  يته اگر خودم هم بودم ناراحت مقرمز شده بود، الب آرشام

 . رهيخنده اش رو بگ يكرد جلو يهم نم يجاست كه سع نيخنده اش گرفته بود جالب ا لييكايم
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 . هيدست ك ايدن مينيب يبدم م تيرضا يالتماسم كرد يصبر كن وقت -

 : با عشوه اومد داخل و گفت گهيپرستارِ د هي

 . اديداره م سيپل -

 . پنهون شد لييكايزد اما لبخند از لب م يپوزخند آرشام

 . دميرو دزد يآرشام عوض نيكردم كه ا يچه غلط دميتازه فهم! خوان منو بندازن زندان؟ يواقعا م يعني ا؟يخدا

هر لحظه . كرد يتفاوت جلوه م يهم ناراحت بود اما آرشام باز ب لييكايم. شد خوند يمرد و زن اومدن داخل هراس رو از چشمام م سيپل هي

بود البته سرماش هم تو بدنم نفوذ  نيسنگ يدستبندش كم. زن اومد سمتم و دستبند زد به دستم سيپل. اشك هام پاره بشه يممكن بود پرده 

 يكه با دستبند از جلو يلحظه عمرم بود لحظه ا نيبدتر. ميق خارج شدزن از اتا سيبه دنبال پل. ستادنيا خيبدنمم س يشد موها ورممور م. كرد

 يتو پوستشون نم يو پدر و مادر رضا بفهمن افتادم زندان از خوشحال الريبغضم گرفته بود االن اگر آ. شدم يپرستارا و دكترا رد م مارا،يمردم، ب

 . گذره يهم م نيا. نيپشت به ز يبه پشت و گه نيز ياشكال نداره گه. گنجن

كرد سرش رو تكون داد  يبه من نگاه نهيراننده كه سرباز بود از تو آ. زن هم كنار من نشست سيمرد جلو نشست و پل سيپل. شدم نيماش سوار

 . و راه افتاد

 يال به من نگاهم نماص ديحاال شا. ان نگاه كنم گهيد يها نيماش اي ابونيكه تو خ يبه مردم دميكش يبردم، خجالت م يرو به سمت پنجره نم سرم

داشتم . گرمم شد دم،يپوش. لرزم كاپشنش رو بهم داد يدارم م ديبود، د يزن آدم خوب سيپل. كنن يكردم دارن بهم نگاه م يكردن اما من فكر م

 . افتادم كه راننده نگهداشت يم جا

هر چه . با مامور زن به سمت بازداشتگاه رفتم. ال برخورد نكنمقاتل مات نيكردم به ا يم يسع. بود يپر از مامور و بازداشت يآگاه ياداره  يراهرو

... اگر شم؟ يدزياگر ا ؟ياگر تو بازداشتگاه معتاد شم چ. نبودم اليخ ياون قدرا هم ب. استرس هم داشتم يخواد بشه، ول يم يبادا باد بذار هر چ

 ... اگر

داد ته  يهم م يبد يبو. بود و نمور كيبازداشتگاه تار. داخلش داشت يا هگيد يآهن يپنجره  هيرو باز كردن كه  يكيكوچ يزن در آهن مامور

 . خوردن يالمپ زرد هم داشت كه چند تا مگس دورش وول م هيبودند  يهم همه خط خط وارهايپهن شده بود و د دهيموكت پوس هياتاق 

 : داشت گفت يهم وضع بد يليكه خ يزن جوون. نش يم دايپ رياز جوون گرفته تا پ. شلوغ بود باينگاه به اطراف انداختم تقر هي

  ؟يهست يكوچولو دختر فرار هيچ -

 : گفت گهيد يكي

 . يريگ يچند م! لباسا رو. نه، معلومه از خودمونه وضعش رو نگاه -

 : داد زدم. زدم يقاط م داشتم

 . يروسپ كهيخفه ات كنم، زن اي يش يخفه م -

 . آورد يم نييداره وگرنه االن فك منو پا يا يمعلومه دوست منطق. لوش رو گرفتسمتم كه دوستش ج اديگرفت، خواست ب شيآت

 : گفت
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 . وللش -

 : دميكرد پرس يم هيكنارم نشسته بود و گر يدختر جوون از

 جا؟  نيچرا آوردنت ا -

 . از خونه فرار كردم -

 ! آها -

 جا؟  نيتو رو چرا آوردنت ا -

 : شن؟ گفتم يم يخوام بدونم اگر بشنون چرا، چه جور يآخ، م. دنكر يهمه به من بود، داشتن نگاه م چشم

 . دمينفر رو دزد هيمن فقط سه روز ! دونم ينم -

خواست منو كتك  يكه م يدختر. كردن يرو تكرار م يجد يچ يهاشون هم كلمه  يكه تو بازداشتگاه بودن تعجب كردن، بعض ييكسا تياكثر

 : بزنه با من من گفت

 واقعا؟  -

 . دميرو من دزد يحشمت جواد ليآره، وك -

 : ادامه دادم. شد يباورشون نم. رونيهمه از حدقه زده بود ب يچشما گهيد حاال

 . احتماال پنج تا پانزده سال مهمون شمام لميخودمم وك -

 ياش ابهت ختهيقرمز حنا ر يادرشت و موه كليه. شده بود يهمه جاش خالكوب. اتاق نشسته بود اومد جلو ينقطه  نيكه تو كورتر يزن رهيپ

 : گفت. متر از خودش جلوتر بود شيشكمش هم ش. براش ساخته بود

 . يخوشم اومد جربزه دار -

 . يشوما لوطف دار -

در بازداشتگاه باز شد و مامور  يزنه خواست جوابم رو بده كه پنجره . انگار خوشش اومد يمسخره اش كنم مثل خودش حرف زدم ول خواستم

دوباره . باز كرد به دستم دستبند زد يكم. شم، رفتم سمت در يها راحت م نيمنم از خدا خواسته كه از دست ا. و پنجره اسم منو صدا زدزن از ت

رو برام باز كرد  يدر اتاق. حداقل از ظهر خلوت تره. خلوت شده بود بايتقر سيپل ياداره . به دنبالش راه افتادم. تو بدنم نفوذ كرد رماهمون س

از  يكي يرو. يقرار داشت با دو تا صندل يآهن زيم هيچرم، وسط اتاق  يبود مثل روكش مبل ها يدر اتاق از داخل پارچه ا. واردش بشم تا

. نگاهش كردم. اومد داخل يكي ارميدهنم ب كيتا خواستم نزد ختميآب ر وانيل هي. داخل ومدين يگذشت و كس يا قهيچند دق. نشستم اه يصندل

 : گفت. از جام بلند نشدم. عالمه ستاره داشت هيساله كه شونه هاشم  يُخرده ا و يمرد س هي

 . ياز جات بلند ش نهيرسم ادب ا -

 يموها. كرايمثل غول پ بايگنده، تقر يليچهار شونه و خ كليه. با دقت بهش نگاه كردم. نميبا دست اشاره كرد كه بش. از جام بلند شدم بالجبار

 . داشت يخوب يكال چهره  ز،ينوك ت يو كلفت، چونه  دهيشك يابروها ،يكوتاه مشك

 خب تموم شد؟  -
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  ؟يچ -

 . زدنِ من ديد -

 : و گفتم دميخند. يباهاشون حرف بزن يترس يم يكه حت ستين ييكنم، مثل آدما يم ياحساس راحت نيقدر با ا نيدونم چرا ا ينم

 . قانعم نميباز من به هم يول دمتونيكامل كه ند -

 !ه؟ييچه حرفا نيا! ام من يعجب خُل. ريمنو بگ ايپر رو شم بگم ب ديشا ايكنه بهم رو داده  يحتما فكر م. شد يش جدا چهره

 . خب بگو -

 رو بگم؟  يچ -

  ؟يديرو دزد امنشيآرشام آر يچرا آقا -

 . يكاريب -

  ؟يكار رو كرد نيچرا ا يليدرست جواب بده، تو كه وك -

  شاخ و دم دارن؟ اليمگه وك -

 . خورد يحرص م داشت

  ؟يديرو دزد امنشيچرا آر. درست جواب بده تا زبونت رو كوتاه نكردم -

 . قاتل بود هي لِيچون وك -

 چند سالته؟  -

 . و چهار، مجردم هستم ستيب -

 . شدم يداشتم از خجالت آب م. گفتم يچ دميمن كه كپ كرده بودم، تازه فهم. خنده ريزد ز هوي

 . نيقزو يسنگ پا يكيكشم،  يممن خجالت  يكي آره

 : ديپرس

  ؟يچرا ازدواج نكرد -

 . يكه اونم تو مرام ما ن ميقاپ شوهر مردم رو بدزد ميبر ميشوهر كجا بود، مجبور -

  گناه؟يآدم ب هي دنيتو مرام شماست، دزد يچ -

 . ييشوما بوگو يهر چ -

 : ديپرس. ديخند ينبود برعكس م يعصبان گهيد

  ؟يكرد تشياذ يحساب دميشن -

  ؟يشما چرا مجرد يراست ز،يحقشه مردك ه -

 . گفتم مجردم يمن ك -

 . دونم يخودم م دينگفت -
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 كرد؟  يفضول يك -

 . خودتون -

  ؟يچ -

 . دونستم يتا قبل از اون نم دياالن خودتون بهم گفت نيهم -

 : گفت ديخند يكه م يدر حال. ديخند يغش غش م رهيخودش رو بگ يتونست جلو ينم گهيد

 . ديزرنگ يليخ! الياز دست شما وك -

 : اومد داخل و گفت رمردهيپ. گذاشت ياز جاش بلند شد و احترام نظام سهيپل. اومد داخل گهيد يكيزدم كه  يگل گشاد لبخند

 . كرد يخانوم داشت از شما سوال م نيا دميكه من د يياز جا. ديبش ييبازجو اي ديكن ييبازجو دياومد يمسلم يآقا -

 . قربان ديببخش -

 : گفت. پوست دست و صورتش هم پر از چروك بود. و ابروهاش هم همرنگ موهاشه ديسف يموها. نشست يمسلم يجا

 . خوره يكه اگر حكم ببرن برات از پنج تا پانزده سال حبس بهت م يدون يم يليدخترم خودت وك -

 : داد ادامه

 . يهست كه آزاد ش يراه هياما  -

 : با عجله گفتم و يمعطل بدون

  ؟يچ -

كه دوباره اشتباهاتت رو  نيآسون تره به شرط ا يليگذاشته از ده سال حبس هم خ تيآزاد يبرا يكه شاك هيراه شرط نيصبر كن دخترم، ا -

 . يتكرار نكن

 . ديشما بگ يچشم اصال هر چ -

 : گفت رمردهيپ

 . ديكن يكه پاشون خوب شه ازشون پرستار يتا موقع يماه به صورت شبانه روز كيشرط كردن كه شما  امنشيآر يآقا -

 . خوبه، قبوله قبوله! نيهم -

 . من نوكرش هم هستم نهيجون اگر فقط هم آخ

 : گفت مرد

 . هم هست كه سخت تره گهيشرط د هيعجله نكن دخترم،  -

  ؟يچ -

 . ديو دفتر وكالتشون كار كنت گانيسه سال به صورت را ديكه قرار بود حبس ش يپنج سال نيا يگفتن بجا شونيا -

 ! من درس خوندم كمك خرج پدر و مادرم باشم نه سربارشون! كار كنم گانيمن چهار سال درس نخوندم كه سه سال را! ؟يچ -

ه وكالت خوندم ك! رو قبول كنم؟ عمرا يهر خفت! كنم يبراش خرحمال گانيسه سال به صورت را. قابل هضمه ريبرام غ. شدم يم وونهيد داشتم
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 يبه من م! يفكر كرد. ارميشورتش رو به اهتزاز در م رونيب اميجا ب نياز ا سايوا. رونيباتالقِ فالكت و فقر بكشونم ب نيپدر و مادرم رو از تو ا

 . گن پونه نه برگ چغندر

 : ديسرهنگ پرس

  ؟يخب نگفت -

 . دونم ينم -

 . مقدار فكر كن هياشكال نداره  -

 . خواد از جون من يم يچ گهيد نيا. كرد يداشت به من نگاه م نهيبه سدست . افتاد يبه مسلم چشمم

***** 

 يكه تا االن كردم فكر م ييزانوهامم تو بغلم گرفتم و به كارا. بازداشتگاه خو گرفته بود يكيچشمام با تار. چپ بازداشتگاه نشسته بودم ي گوشه

كه رضا از لحاظ  نيو ا ميرضا رو دوست داره اما به خاطر منافع شخص الر،يدونستم آ يمثال م. قبولشون كنم ديداشتم، با يادياشتباهات ز. كردم

خواستم  يكه رضا رو فقط بخاطر پول هاش م نياصال هم. رضا رو از دست بدم يپول ها دميترس يم. اوردميخودم ن يكنه به رو يم نميتام يمال

 اي انحقشه كه بخواد منو بندازه زند دم؟يچرا اون رو دزد. نداشت يبدبخت گناه نش،اميآر دنيمثال دزد ايكه داشتم  هياز اشتباهات گهيد يكيهم 

زندان  انيكه م ييگن اكثر كسا يم. تاوان گناهام رو پس بدم ديبا. تو گچ باشه ديماه كامل با كيبدبختش هم كه  يپا. كار كنم يبراش مجان

 . شن من هم جز اونام يم يمتحول روح

خطرن  يب تيكبر تيبازداشتگاه اكثر نيتو ا يها يزندان. كنم يريبازداشتگاه رو اندازه گ يها يدرصد خطر زندان اميدم، بخو يگناه ها الِيخ يب

 اومد! شيكه تو كار رد و بدل كردن مواد مخدره تا االن ده دفعه گرفتنش اما بعد از آزاد شدنش دوباره رفته سراغ كار قبل يزن عوض رهيپ هيجز 

 : مقدمه گفت يو ب سمتم، جلوم نشست

  ؟يبرام بكن يكار هيبعد از آزاد شدنت  يتون يم -

 . اديبكشن بدم م يمردم رو به تباه يكه زندگ ييدونم، چون از كسا ينه م. اديخوشم نم نيدونم چرا اصال از ا ينم

 . ادينحس تو خوشم نم ي افهيمن از ق گهيد يكيبرو سراغ  -

 : كرد و گفت يعصب ي خنده

 . اديشت مبعدا خو -

 . رو آورد سمتم، دستش رو پس زدم دستش

 . به من دست نزن نكبت تو سر تا پات نجاسته -

 : زد داد

 ! من نكبتم؟ -

. كردن يمضطرب به من و اون نگاه م نيهم يبرا دنيترس يها ازش م يزندان يهمه . در آوردن يباز يجاش بلند شد و شروع كرد به كول از

 شنهاديهوس پ گهيتا د. ريرو بگ يكدو قل قل نيو حال ا ايپس ب ميخورد با خودم گفتم ما كه زندان بمون هست يبه بهم مدن نيمن هم كه حالم از ا
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مشتش رو هوا . دادم يگنده اش خواست با مشت بزنه تو دهنم كه جا خال كليبا اون ه يعلف ابوياومد به سمتم . به سرش نزنه يدادن به كس

. زدن يدست و سوت م ايگفتن هو،  يم ايها  يزندان يهمه . واريه به باسن مباركش زدم كه قل قل رفت تو دلگد جانان هياز پشت  ديچرخ

من . زنه موهام رو گرفت ريپ ه،يك نميصدام كرد برگشتم كه بب يكي. دارم فيتشر يقدر وحش نيدونستم ا ينم. تر از قبل اومد به سمتم يعصبان

انگشت سبابه ام رو كردم تو . كردم يم يغلط هي ديبا. بكنه يزنِ مردن ريپ هيمه بلندش نكردم كه ه نيبلندم حساسم ا يموها يهم كه رو

تازه االن . حال اومد گرميج. هيگر ريمثل بچه ها زد ز نيزم ينشست رو. رفت هوا، موهام ول كرد غشيج. چشمش، البته نه اون قدر كه كور بشه

 : دنيپرس. تو بازداشتگاه ختنيمامورا ر

 . با اقدس دعوا كرده يك -

بعد از رفتن مامورها . اقدس رو بردن. نگفت يزيخود اقدس هم چ يحت. قدر با معرفتند نيدونستم ا ينم. كردن ميها منو پشتشون قا يزندان

 : گفتن يم كياومدن سمتم و تبر يها م يزندان

 . به ما يداد يعجب حال ژيبابا دمت ق -

 . يديخوب دمش رو چ -

 . در حد فضا يو گرفتحالش ر -

ها هم با تعجب  يزندان ي هيبق. نگذشته بود كه مامورا اومدن داخل و منو به زور با خودشون بردن قهيپنج دق. اكتفا كردم يهم كه به لبخند من

 . البته حق هم داشت لوم بده اون همه كتك خورد. هياقدس منو لو داده؟ عجب نامرد يعني. كردن ينگاه م

. ياقدس بود، بعد چشمم افتاد به سرگرد مسلم دميرو كه د يكس نيوارد كه شدم اول. بردنم گهياتاق د هيبه  مينرفت ييون اتاق بازجوبار به ا نيا

 : گفت. يپشت داده بود به صندل

 . وردن بوده درستهاما االن متوجه شدم برات مثل آب خ يديمرد رو دزد هيكردم چه طور  يتعجب م. يديهمه جا رو به گند كش ومدهيهنوز ن -

 . نه -

 : دادم ادامه

 . بود دنيبرام مثل نفس كش -

 : گفت. تو هم ديزد، من هم كارش رو تكرار كردم كه ابروهاش رو كش يپوزخند

 . كار كنم يمن با تو چ -

 . رو بكنم ميراحت زندگ ديبذار ،يچيه -

 . ميرو بكن مونيما راحت زندگ يذار يمگه تو م -

 . و بحث باهاش رو نداشتم جر يو حوصله  حال

 . بخشمت ينم گهيد ياگر كارت رو تكرار كن -

 . تا مامور خبر كرد كه ما رو ببرن بازداشتگاه دو

 : راه اقدس گفت تو
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 . هيآدم زرنگ ديفهم يمن بهشون نگفتم، خود مسلم -

 . تاس رهيباهاش هم گناه كب يهم صحبت يحت. دهن به دهن شم فيآدم كث نينداشتم با ا دوست

***** 

و  يدزد، قاچاقچ ،يفرار يدخترا ،يابونيخ يزنا. ها بخوابم يزندان نيترسم كنار ا يدروغ چرا م دم،يهنوز نخواب. روزه كه تو بازداشتگاهم نيدوم

 . تونه بهشون اعتماد كنه يآدم نم. كالهبردار

 تونن بكنن؟  يكار م يكار كنن؟ چ يخوان چ يبدونن مجام؟ خب  نيدونن كه من ا ينم يعنيسراغم،  ومدنيدونم چرا پدر و مادرم ن ينم

  ؟ياگر اقدس وسط خوابم بخواد منو خفه كنه چ. بخوابم ديره اما نبا يخوابم، چشمام داره م جيگ

 . بازداشتگاهه ستيجا زندان ن نيالبته ا ست،ين ديبع يچيباشه اما تو زندان ه يفكر مسخره ا ديشا

بازداشتگاه  نيموندن از ا رونيب قهيحداقل ده دق. ذوق زده بودم. رو از توش صدا كردن، فورا از جام بلند شدمدر باز شد و اسمم  يآهن ي پنجره

 . متهيهم غن

 : زن گفت مامور

 . يدار يمالقات -

امان گود افتاده بود، اما م يچشما. وارد اتاق كه شدم مامان و بابا نشسته بودن. دستبند به دست دنبالش راه افتادم. بر اون دهان بوسه زد ديبا آخ

 : و گفت ديمامان دستم رو گرفت و بوس. جلوشون نشستم. افته يخط م شيشونيشه پ يم يعصبان يوقت. بود يبابا عصبان

  ؟يبه فكر پدر و مادرت نبود ؟يگروگان گرفت يچ يرو برا گناهيآخه اون ب ؟يبود كه كرد يچه كار نيدخترم ا -

گه  يفردا هم م ره،يخدا رو گروگان بگ يبنده  هيدختره امروز به خودش جرات داده . كه لوس شده ميو كردكارا ر نيولش كن خانوم، هم -

 . كنم يالعرضه خودم كارش رو تموم م يرو مفسد ف ايچون 

 ...بابا به خدا -

كه  نيا يبه جا يتو دختر. هپسرونه شد زتيو من هم جلوت رو نگرفتم طرز حرف زدنت و گشتنت و همه چ يخفه شو، از بس با رضا بود -

 . يكن يم ييآدم ربا يكم ظرافت داشته باش هي ،يدنبال شوهر باش

 : و گفتم دميكش يقيعم نفس

  ؟يبزنن؟ كه چ يبشه؟ كه حقِ ما زن ها رو بخورن؟ كه تو سر يمثل دخترا باشم كه چ -

 : داد جواب

اونم به دو تا شرط كه  يكه گذاشت آزاد ش ميقدر بهش التماس كرد نيا ه؟ينرو چه قدر ازت عصبا اي يدون يحق شما زن ها رو خورده؟ م يك -

 . يدون يخودت هم م

 . كنم يمن شرط هاش رو قبول نم -

 . يكن يغلط م -

 : گفت. دستش هم روم بلند نشده يتا االن حت. هيدواريام يبس يخواست منو بزنه؟ اما نزد، جا يم يعني. رو هوا موند دستش
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 . نه ايپدر و مادرت زنده ان  نيبب رونيب يدرخشان اومد يسابقه  هيبا  يبعد از ده سال وقت. زندانپس بمون تو  -

  د؟يپر چهيآرشامم از در نيكه ا يكم بود جن و پر يعني. مواقعِ دشوار كمكم كن نيبكنم؟ خودت تو ا ديكار با يمن چ ايخدا

با ترس و لرز از بابام . بابا معلومه هوا پسه يهم دارم؟ از چهره  يا گهيد يره كار كنم؟ مگه چا گانيسه سال تمام براش را يعنيشدم  جيگ

 : دميپرس

 . نظرش عوض شه ديخودش گفت؟ شا د؟يبابا شما باهاش حرف زد -

 : تر از قبل گفت يعصبان بابا

تازه ادعات  ،يكرد يشيدرش رو آتما ،ينثارش كرد يفحش محش تونست يهر چ ،يرو سه روز حبس كرد چارهيمرد ب! دختر ييپر رو يليخ -

 ! شه؟ يهم م

 !دم؟يآخه من كجا مادرش رو د. زده يزر نيهمچ يخر كدوم

 : دميپرس

 زده؟  يحرف نيهمچ يكردم؟ كدوم اسكل يشيمن مادرش رو آت -

  ست؟ين ادتي. يدوما، بله اون روز كه مادرش زنگ زده بود باهاش حرف زد. اوال درست حرف بزن -

 . ت بابا رو آروم كنهداش يسع مامان

اش كنه؟ چه  هيمثال مادرش تنب ايشه؟  يمن با مادرِ آرشام حرف زده بودم اما مگه اون بچه ست كه مادرش از دستش عصبان! آره. اومد ادمي هوي

 ! زا؟يحرفا چه چ

 : بودم، گفت دهيكه تا االن ازش ند يبا تحكم بابا

 . تا موهاتم رنگ دندونات شه يمون يزندان م نيوگرنه تو هم يگذاشته رو قبول كن امنشيآر يكه آقا ييشرط ها يد يامروز تعهد م نيهم -

 : گفتم ناخودآگاه

 . ديشما بگ يچشم هر چ -

دوستم، ترك  انتيخ ،يپول يب وبم؟يحضرت ا يمگه من نوه . جا برام مشكله هي يهمه سخت نيشه تحمل ا يداره منفجر م جگاهميگ ايخدا آه

 دايكوتاه تر از من پ يواريد يكس! پرستارش بودن امنش،يآر يكار كردن برا گانيخانواده اش، افتادن زندان، سه سال را ديكردن رضا، تهد

 !نكرد؟ داينكرد، جدا پ

 . افتاد ادمي يزيدفعه چ هي! زمونه يه

 . رم ها ياون نم يو چهار ساعته پرستارش باشم؟ من خونه  ستيب ديبابا به شما هم گفت من با -

 . اديمن خودمم گفتم كه دخترم خونه ات نم -

 : دميپرس.) شدم فيبهتره بگم خر ك(هم خوشحال،  يو از طرف كنجكاو

 . رو داره يريكبيا ينق نقو هياز  يحال پرستار يآخ جون، ك ه؟يمنتف شيپس پرستار -

 : و گفت ديخند مامان
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  ه؟يريكبيكجاش ا چارهيدخترم، اون ب -

 : و گفت ديهم خند بابا

 . اون ياما نه خونه  يكن يم يماه رو ازش پرستار كيتو اون  ار،يپنبه رو از تو گوشت در ب نيا -

 پس كجا؟  -

 : گفت. لبش بود يرو يتو چشمام نگاه كرد، لبخند مرموز بابا

 . خونه خودمون -

 جـــــان؟  -

 : دادم ادامه

 . ميندار يكاف يتازه ما اتاق به اندازه  اصال اون خودش قبول كرده؟! خونه خودمون از اون مراقبت كنم؟ -

 : كرد فيبا ذوق تعر مامان

 هيماه رو با  هي نيدوست داره ا. گفت از خدا خواسته است ميكن يخونه خودمون ازش مراقبت م ميگفت يوقت امنشيآر نيا هييعجب آقا -

 . كنه يخانواده زندگ

 : گفت بابا

 . اتاق هيهم تو  امنشيمن و آر د،يخواب ياتاق م هيتو  ايماه رو تو و مادرت و پر كي نيا -

 : به ذهنم خطور كرد گهيسوال د هي دوباره

عصا  هي يموس! ديبد ديند. خواد يگفت تخت خودش رو م يم يبودمش ه دهيما؟ آخه اون مدت كه دزد يخونه  ارهيخواد ب يتختش هم م -

 . تخت هيهم  نيداشت ا

 . آره تختش رو آوردن -

 . قشنگه -

 : شد ريدوباره جو گ مانما

 . خواد روش بخوابه يقدر نرمه كه آدم دلش م نيتازه من روش رو دست زدم ا! قدر بلنده نيارتفاع تخت ا. تختش نصف اتاق رو گرفته -

 . خب خوش به حال صاحبش -

 : گفت. اومد داخل يمامور

 . وقت مالقات تموم شده -

 . قدر زود گذشت چه

محكم بغلم . ميرو نگاه كرد گهيهمد يبعد از اون بابا اومد جلو چند لحظه ا ديفته بود بغلم كرد و تا تونست منو بوساش گر هيدوباره گر مامان

كه باز آرد  يگفتن چرا عاقل كند كار مياز قد. بود برام يغمناك يخداحافظ. صورتم افتاد يقطره اشكش هم رو هي د،يرو بوس ميشونيكرد پ

 من عاقلم؟ خب گفتن عاقل مگه  ؟يمانيپش
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بزرگ و راحت و لوكس رو ول  ياون خونه . گهيكنه؟ عقلش رو از دست داده؟ از بس كودنه د يخونه ما زندگ اديچرا آرشام قبول كرده ب يعني

  اطه؟يمترش هم ح ستيما كه ب يكرده اومده خونه صد متر

 نيا يچرا من سر از كارا. كنم يكنه من كه نم يرو م يكار نيهمچ هي يآخه ك. ديمخم هنگ يشده؟ وا اليخ يرو ب شيهمه تجمالت و آسا اون

افكار  نيسرم رو چند بار تكون دادم تا ا. شه يزده م گهيگره د هيكنم  يرو كه باز م يست؟ هر گره ا دهيچيچرا كاراش پ ارم؟يمرد در نم

 : مامور اومد يخارج شه كه صدا هنممشوش از ذ

 . ايب يپونه صوف ،يصوف -

آرشام و پدر و مادرم و . گذاشت يدو بار به در زد و احترام نظام. ميشد يوارد دفتر مسلم. دستبند ها عادت كردم نيار در، حاال به زدن اكن رفتم

 . نشسته بودن يمسلم

 هيكه  نيشلوار ج هيو  دهيراه راه پوش يآب راهنيپ هي. به سر تا پاش دقت كردم. به آرشام انداختم زينگاه تنفر آم هيهم كنار مامان نشستم  من

 . كنه سگ گازش گرفته ينگاه فكر م نيآدم تو اول. پاچه نداشت

 دميفهم يجمله رو نم نيا يمدت معن هيتا . دهيخروشان آرم ييايآروم در يچهره  نينگاه كردم به قول استادمون در پس ا يسرگرد مسلم به

 : گفت يمسلم. نگاه كرد يآرشامم متعجب به من، بعد به مسلم. كه بدبخت آب شد يزدم طور يلبخند گشاد. االن متوجه شدم يول

  م؟يكن يپرونده رو دادگاه اي ديكن يشروط رو قبول م د؟يكن يكار م يچ يخب خانوم صوف -

ه ك يتو روحت حشمت جواد يا. حاضره پرونده اش بره دادگاه يهم دارم؟ عقل كل، كدوم خر يا گهيد يمگه من چاره ! زنه ها يمفت م حرف

داشتم فكر . كردم ياون كار رو م دينه، گناه خودم بود، نبا. شد يتا دل من خنك م يشد يكاش ده دفعه اعدام م يا. يروز انداخت نيتو منو به ا

 : ديدوباره پرس يمسلم. جوابش رو بدم دياصال حواسم نبود كه با م،كرد يم

  د؟يبا شمام فكراتون رو كرد ،يخانوم صوف -

 . كنم يبله من قبول م. بله يعنينه، ! ها؟ -

 . خوبه -

 : مامانم دستاش رو برد باال و آروم گفت. زد يبخش تيبابا لبخند رضا. زد يپوزخند آرشامم

 . شد ادهيپ طونيشكرت، از خر ش ايخدا -

. اديبر م يزيدو دره باز هر چ نشاميآر نياز ا. توش نوشته نشده باشه يا گهيد زيتا چ. برگه ها رو به دقت خوندم. تا برگه دادن امضا كنم چند

 . ستين ديازش بع يزيچ

كه  نيذارم؟ من هم بعد از ا يقدر لقب براش م نيآخه من چرا ا. كرد و رفت يزودتر از بابا خداحافظ ابويآرشامِ . از خوندنش امضا كردم بعد

چرا  ننيبب ستادنيبابا و مامان هم ا. بودم ستادهيدر اداره ا يجلو. رونيب ميرو پس گرفتم از اداره اومد لميو وسا ميرو انجام داد يادار يكارها

 : بدون توجه به اطراف دستام رو دراز كردم، صورتم رو به سمت آسمون بردم، داد زدم. اميمن دنبالشون نم

 . يآزاد ،يآزاد -
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 : بود، گفت ستادهيكه اون ور ا يا راننده

 . يبرم آزاد يمن م ديايب -

 : رو به مامان گفتم! تو حالم يه گند زدخاك عالم تو سرت ك يا

 . مدت چه قدر تهران عوض شده نيمامان ا -

 . دادن ريياز فرصت استفاده كردن تهران رو تغ نيمسئول يخورد يدو روزه كه آب خنك م نيآره تو ا -

 جدا؟  -

***** 

 . دور موندم ميشه كه از خونه و زندگ يم يبرام تازه بود انگار چند سال زشيهمه چ. كردم يخونه نگاه م يدقت به همه جا با

 رييكنم همه جا تغ يمن دو روز بازداشتگاه بودم فكر م. انگار نه انگار رونيب انيوگرنه مردم بعد از پانزده سال حبس م! گهيشدم د ريگ جو

هر بار كه . دخترِ قُلم تنگ شده يدلم برا چه قدر. صورتش رو بوسه بارون كردم. بغلم ديسمتم و پر ديدو ايدرِ هال رو كه باز كردم، پر. كرده

 . امرزدشيخدا ب ريبخ ادشي. بوسم يانگار دارم خواهرم رو م دمشيبوس يم

 : ديپرس ايپر

 تا االن؟  يپونه جون كجا بود -

 . وقت پات توش باز نشه چيه شاهللايكه ا ييجا هي -

 كجا؟  -

اومد  قيشقا. كنم كه مثل من نشه تشيترب يباشه طور ادمي. داره يبد آموز. اه بودهخواستم بچه بدونه خواهرش بازداشتگ يرو ندادم، نم جوابش

 : به سمتم بغلم كرد و گفت

 . يش يهمكار خودم م يتازه تو شركتش كار كن ستياون قدرا هم بد ن امنشيآر! يبرداشت يخدا رو شكر دست از لجباز -

 : دميپرس ازش

 دعوات نكرد؟  -

 . شد مونيراجم كنه اما پشخواست اخ يم يچرا، حت -

 . تو هال نشسته بودن قيو بابا و شقا ايمامان و پر. رفتم داخل قيبا شقا. قدر بخشنده باشه نيكردم ا يفكر نم! عجب

 ! سرم در اومد يرو تو اتاقم گذاشتم تا لباسام رو عوض كنم كه فكر كنم چهار تا شاخِ گاو باال پام

 دهيروش دراز كش ييآرشامم با ژست مكش مرگ ما. داشت وسط اتاق قرار داده شده بود رهيبنفشِ تو  يكه روكش مشك يتخت بزرگ چوب هي

. كرده بود جاديبا شلوارش ا يكه تضاد قشنگ يچسبون مشك شرتيو ت ديسف يشلوار خونگ هي! بهش دهيبابا بزرگشه ارث رس يانگار خونه . بود

. اديبه پوست برنزه اش م يليروش به كار برده شده بود دستش بسته كه خ يو درشت زير يها روزهيدستبند چرم كه ف هي. بود دهموهاشم باال دا

 . كنم شيحال ديرفتم سمتش، با. شدم يرو فراموش كردم و دوباره عصبان ييباياون ز يهمه 

چرا تختش رو  ده؟يتاق من خوابچرا تو ا نيتختش تو اتاق منه؟ حرصم در اومد ا يبه چه جرات. ديكش ينفس م يعاد. چشماش بود يرو بازوش
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 . آورده تو اتاقِ من؟ اتاقِ بابا و مامان كه بهتر بود

 : گفتم. متعجب به من نگاه كرد. نييسرش هل دادم پا يدستش رو از رو. سمتش رفتم

 . جا اتاق منه نيا! تو اتاق من؟ يتختت رو گذاشت يتو به چه حق -

 : از ابروهاش رو انداخت باال و گفت يكي

 . نچ، از االن اتاق منه -

كار  يدونستم چ يلجم در اومده بود، نم. شدم ياالن هم همون جور. شه يهم قرمز م مينينوك ب. كشم يتند تند نفس م اد،يحرصم در م يوقت

 : بزنم گفت يكه حرف نيداشت، قبل از ا يكه االن برق خاص شيطوس يزل زدم تو چشما. كنم

 . اهللاي ار،يب شربت پرتقال برام هيفعال برو  -

 . مگه من نوكرتم خودت برو! ؟يچـــ -

 : به پاش كرد و گفت يا اشاره

 . يانجام بد ديكه بگم رو با يهر كار يماه پرستار من هيسوما تو تا . خوام برم يتونم برم دوما كه نم يپام بخوامم نم نياوال كه با ا -

 : و گفتم رونيرو محكم دادم ب نفسم

 . ستميكه نپرستارتم، حمالت  -

 : رو كج كرد، چند بار به عالمت تاسف تكون داد و گفت سرش

  ؟يدار يحرف. يهم نوكر من ،يمن زيهم كن ،يهم پرستار من ،يتو، هم حمال من -

 : ادامه داد. زد كه از صد تا فحش بدتر بود يتونم بكنم؟ لبخند يهم م يجز صبر و تحمل كار! داشته باشم ديبا يحرف چه

 . اريخوام، بدو ب يشربت خنك م هيمن  خب، حاال -

 . تيخاص يب اشِيدختربازِ ع. كردم يوگرنه آدمت م رهيكه كارم بهت گ فيح! خدا يا

من تو آشپزخونه  دنيمامان از د. گند گرفته رفتم سمت آشپزخونه يكه چند روزه تنمه و االن هم بو ييو با همون لباسا نيبه زم دميرو كوب پام

 : مامان گفت. شدم وهيمشغول آماده كردن آبم. يذاشتم مگه مواقع ناچار يپام رو تو آشپزخونه نم وقت چيتعجب كرد ه

 . يمقدار كار كن هيبده كه باعث شد تو  ريخدا، آرشام رو خ -

 : دميپرس! شد چرا همه طرف اونن؟ ميحسود

 ! مامان، من بچتم نه اون. نيشد يميچه زود صم! آرشام؟ -

 . يفتيروز ب نيكه به ا يننك يكار يخواست يم -

 : انداختم داخلش و در رو باز كردم تا برم داخل كه گفت خيچند تا قالب  وانيتو ل ختميرو ر وهيآبم! ختيبه هم ر مونيكال زندگ گهيد يچيه

 . ستيكه ن لهيطو. داخل اياول در بزن بعد ب! آ آ آ -

در رو بستم و دو ! الغوزي ي كهياش رو با انبر بكشم تا خونش پخش بشه، مرتفقط دوست دارم موهاش رو تك تك بكنم، ناخون تيموقع نيا تو

 : گفت. بار به در زدم
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 . تو ايب -

ابروش رو داد باال و . وانيرو گرفتم سمتش، دستش رو زد به ل وهيآبم. در رو پشت سرم بستم! اومدم داخل؟ يداد نم يحاال مثال اجازه نم ــشيا

 : گفت

 ! ؟يخواستم، با آب جوش درستش كرد خنك ي وهيگفتم آبم -

درست  گهيد وهيآبم هيتو آشپزخونه و  دميفورا دو. دميكش يم قيعم يآروم نفس ها. رو محكم بستم، اشكال نداره، پونه آروم باش چشمام

خُله داره  نيكنن ا يبد فكر مال. كردن يهم اول متعجب نگاه م ايو پر قيشقا. دنيخند يفقط م تيوضع نيمن تو ا دنيبابا و مامان كه از د. كردم

 يگفت كه اون هام باهاش بلند بلند م يهم به بابا و مامان م ييها زيچ هيكرد  دنيهم شروع به خند قيشقا هيكنه؟ بعد از چند ثان يم ارك يچ

 . وسط بوق نيمنم كه ا. دنيخند

 : هم و گفت تو ديُقلُپ خورد، ابروهاش رو كش هي. رو دادم دستش وهيدر زدم و آبم دوباره

 . عوضش كن نه،يريش يليخ نيا! ؟يدرست نكرد وهيتو عمرت آبم -

 : حرص گفتم با

 . چشم -

 : گفت. درست كردم گرفتم سمتش گهيد ي وهيآبم هي

 . شيآورد يم ديببر همون موقع با گه،يخورم د ينم -

 نيتا االن بابا و مامانم هم ا. دنيخند يبودن و هر هر به من م تادهسيبابا و مامان دم در اتاق ا. اومد يخونم در نم يزد يكارد م يگ يمنو م حاال

 . قدر به من دستور نداده بودن

متر باز مونده بود، نفسش بند  شيدهنش ش. افتادن روش خي يقالب ها. كردم يخال كلشيه يسرش و همه رو، رو يرو گرفتم باال وهيآبم وانيل

 : و گفتم دميكش ينفس راحت. اومد

 . شدم يم يكردم عقده ا يكار رو نم نيلم خنك شد، اد شيآخ -

 : كرد و گفت يبا دستش به آرشام اشاره ا. اومد سمتم يعصبان بابا

 . كن يفورا عذر خواه ؟يبود كرد يچه كار نيا -

 . كرد يپدر جون، اشكال نداره بچگ ستيالزم ن -

حاال منِ بدبخت . ريهم جو گ ياز طرف. تاپ داده باشن ذوق زده شد يهش تبابا هم كه انگار ب. كرد يم ينيريآرشام بود كه داشت خود ش نيا

بابا، رو به . رنيگ يكه طرف اون رو م اديدر م نيحرصم از ا! جا كرده نايروزه خودش رو تو دل ا هيآرشامم كه  نيا. افتاده بودم رياون وسط گ

 : گفت نم

 . معذرت بخواد دينه، با -

 : هم اعتراض كردم من

- ا ؟ امزه ست، داغه يب نه،يريش وهيگفت آبم يم يه. كرد نه من اونو تيبابا اون منو اذ! ا . 
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 . كن يپونه عذر خواه -

 . گهيشد بگو د يچ يعنيآرشام ابروهاش رو برد باال . كردم سيتو جمله اش به كار برد كه بال نسبت خودم رو خ يتحكم چنان

 : رو منقبض كردم و گفتم فكم

 . ديببخش -

 : گفت اباب

 . بلندتر -

 : زدم داد

 خوب شد؟ . ديببخش -

 : و گفت نييآرشام از تخت اومد پا. رونيو مامان از اتاق رفتند ب بابا

 . يش يبا مزه م يخور يحرص م -

 . فعال دور، دورِ توئه. رسه يموقع حرص خوردنِ تو هم م -

 : تا لباس انداخت رو تخت و گفت چند

 . رو قبول ندارم ييلباسشو نيدر ضمن با دست بشور من ماش. تو كنها رو بشور، خوب ا نيا -

 . دم مامان بشوره يم -

 : گه يرو برگشته به من م پر

 . يبشور ديخودت با خوديب -

 : نداشتم مجبورا گفتم يهم كه چاره ا من

 . شورم يچشم، خودم م -

 . رو آزار بده رانگيد اديخوشش م يسميساد. رو بهش داده باشن ذوق زده شد ايدن انگار

 . رونيرو برداشتم و از اتاق اومدم ب لباس

نمودم، البته  يم يطور خال نيحرصم رو ا. و شروع به مشت زدن به لباسا كردم ختميرو هم ر ديآب و تا. تو لگن و رفتم حموم ختميرو ر لباساش

 : زدم يدر حال شستن با خودم حرف م

بزنم تا  يچك افسر هيگفت  طونهيتو اون لحظه ش م؟يدار ييلباس شو نيكه ما ماش نيحاال نه ا. نشور ييلباسشو نيگه تو ماش ياسكل به من م -

 . صورتش بمونه يهفته جا انگشتام رو هي

 يچه قدر هنرمند بودم و نم. هزاران هزار ماشاهللا. هستم من يا قهيبه به عجب با سل. طناب پهن كردم يو رو دميرو شستم چند بار آب كش لباسا

. رميگ يم ليباره چه قدرم خودم رو تحو يهنر م هياز هر انگشتم . هزار ماشاهللا صديهزار، س ستيماشاهللا هزار ماشاهللا صد هزار، دو. دونستم

 . برام باز كنه يدونه پپس هي ،يكي

 هيمامان . خوردن بودن يمان مشغول چاكارم كه تموم شد رفتم تو هال بابا و ما. رو هم آوردم و شستم ايبابا و مامان و پر يشدم لباسا ريگ جو
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 : من آورد، گفت يهم برا ييچا

 . خودش يشده برا يقربونت برم، دخترم عجب خانوم -

 : ديزد به كنار خودش اشاره كرد و پرس يتمنديلبخند رضا بابا

  ؟ينيش ينم ييبابا شيپ -

كنارش . البته همه جوره دوستش دارم اما كمتر ا،يدن يهمه  يدوستش دارم به اندازه  يطور نيا. مهربون گذشته شد يهمون بابا دوباره

 . شونه ام ينشستم، دستش رو انداخت رو

 : گوشم گفت دم

 . خوام يتو رو م يخوب ،يتو اون هلفدون يفتيخوام دوباره ب يمنو ببخش، نم رميگ ياگر طرف آرشام رو م ييبابا -

  :گفتم دم،يزدم گونه اش رو بوس يبخش نانياطم لبخند

 . چشم -

 : ديمعترضانه پرس مامان

  د؟يكن يپچ پچ م يچ يدم گوش! يا يا يا -

 : جواب داد بابا

 . رهيدختر ترگل ورگل بگ هيمن  يپونه جون هم برا م،يكن ستتيسر به ن ميخوا يم م،ينيچ يتوطئه م ميدار -

 . هوس دختر ترگل ورگل به سرتون نزنهكنم تو حلقِ تو و اون پونه جونت تا  ياستكان رو م نيكه دختر ترگل آره؟ ا -

 . داد يشنهاديپ نيهمچ هي ديباباش خند شيخب پونه به ر... خب -

 : گفتم يبا دست پاچگ. ارميمامان كم م يدونم چرا جلو يمن من كردم، نم. مامان مواجه شدم يمنِ بدبخت با چشم غره  حاال

- ا ا دم يكنم، قول زنونه م ينم انتيمادرم خوقت به  چيگه، من ه يمامان داره دروغ م! ا . 

 . شن يآخر هم منصرف م. ارنيرو در ب گهيخوان لج همد يم اد،يبابا و مامان خوشم م ياز دعوا. خنده ريز ميزد ييتا سه

 : بابا گفت. آرشام چپ بابا نشست، من هم راست بابا نشسته بودم. هم به جمع ما اضافه شدن ايو پر آرشام

 كه؟  يفهم يم. هر سه تاتون سخته يبرا ،يجا دو تا زن هستن كه تو نامحرمشون نيخب ا يول يجان، تو مثل پسر خودم راستش آرشام -

 . ديشما بگ يهر چ -

 : بابا ادامه داد! دن يهم، به هم قرض م يچه نون نايا. كردم يدقت به حرفاشون توجه م با

 . خونده شه يزيچ يا غهيص هي مير يفردا صبح محضر سر كوچمون بازه، م -

 : كم كالس گذاشتم گفتم هي يكه نخواد زن آرشام باشه، ول هيكردن ها وگرنه ك يداشتند قند تو دلم آب م حاال

 تنِ منِ بدبخت؟  ديپوشون يم يخودتون هم دار د،يخودتون دوخت د،يديخودتون بر ؟يچ -

 : ديپرس بابا

  ؟يستين يچرا آخه؟ راض -
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 شم؟  يمحو م نياورانگوتان محرم شم از زم نيمن با ا ديگ يشما نم -

 . پونه درست حرف بزن -

 . با كالسه يليخ گهيد يدرخت مونيچه طوره؟ م ليباشه گور -

 . يطور باهام صحبت كن نيدم ا يمن اجازه نم -

 : گفت. حرف رو زد نيآرشام بود، اخم هاش رفته بود تو هم، زل زد تو چشمام و ا نيا

 . كارت كنم يدونستم چ يت رو نگهداشتم، وگرنه ماحترامِ پدر و مادر -

 : تكون داد و گفت يبابا سر) فكر كردنش كجا بود؟ گه،يناراحت شد د! ام من يچه منگل. (فكر كنم ناراحت شد. جاش بلند شد و رفت تو اتاق از

كه  يرفت يتو به ك ؟يگ يبهش م اديز دهنت در ما ياالنم هر چ ،يپاش رو داغون كرد ،يديهفته پسره رو دزد هي! ؟يكش يتو واقعا خجالت نم -

 .كن يبرو عذر خواه! دختر؟ ييايح يقدر ب نيا

وارد . ومدين ييدو بار به در زدم اما صدا. ستادميبا اكراه از جام بلند شدم و پشت در ا. كنم يخوام معذرت خواه يكه م هيبار نيدوم نيا امروز

رفتم جلو، چمدون . كردم يخواد بره؟ آخه من شوخ يواقعا م. شد لشيمشغول جمع كردن وسا تخت و يچمدون بزرگ گذاشته بود رو هيشدم، 

 : دميو پرس رونيب دميدستش كش ريرو از ز

  ؟يكن يم يكار دار يچ -

  ؟يرياتاقت رو پس بگ يخوا يجا برم؟ مگه نم نياز ا يخوا يكنم، مگه نم يدارم خوشحالت م -

هم در آورده  يشيصورتش پخش شده، ته ر يموهاش نامنظم رو! چه قدر از من بلندتره. ا سر شونه هاشمت. شدم خيبود، منم س ستادهيا صاف

فورا چشمام رو . شدم يجور هي. شيطوس يزل زدم تو چشما. كرد يصورتم كاوش م ياونم داشت تو اجزا. لباش هنوز قرمز و خوشگله يول

 : گفتم. بود يز جدكردم، هنو ينگاه م شرتشيت يو به نقاش نييانداختم پا

 . يبر شميدوست ندارم تو از پ يول رميدوست دارم اتاقم رو پس بگ -

 : ديمرموزانه پرس. گذره يتو ذهن پوكش م يچ ايكنه  يطور نگاه م نيا يچ يكرد، نتونستم بفهمم برا ينگاه م يجور خاص هي

 برم؟  يچرا دوست ندار -

 : جوابش رو بدم؟ با من من گفتم يچ االن

تو و مهم تر،  يكردن ها ديهم زدنمون، تهد ي، دعوا، تو سر و كله !)شدن يم فيجمله ها پشت سر هم رد(كل كل كردن باهات ... به... چون -

 . حضورت كنارم عادت كردم

بود؟ واقعا به  يكه بهش گفتم واقع ييزهايچ. رو سر جاش گذاشتم ليوسا. من هم از فرصت استفاده كردم و چمدونش رو باز كردم. زد يلبخند

رفت واقعا  يمونه خوشحالم، اگر م يكه م نياز ا. من دوست ندارم بره! يباالخره هر چ داش؟يحضورش عادت كردم؟ به كل كل ها و تهد

 . سرم رو به سمت مچ دستم چرخوندم. مچ دستم حس كردم يرو رو يزيچ يغرق در افكارم بودم كه داغ. شدم يناراحت م

 : ديآرشام پرس. كنه يانگار كنترلم م. تونستم تكون بخورم ينم. من هم اون وسط خشكم زد. دمچم بو يآرشام رو دست

 آخه چرا؟  م؟يمحرم ش يخوا يتو واقعا نم يول ستمين يمعتقد اديمن كه آدم ز -
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بابا بود كه داشت با  يصدا .اومد رونياز ب ييخواستم جوابش رو بدم كه سر و صدا يم. مظلومانه نگاه كرد كه دلم به حالش سوخت نيهمچ يآخ

 : زبونم گفتم ريمرد آشنا بود، ز يصدا. دستم هنوز تو دست آرشامه. كرد يدعوا م يكي

 رضا؟  -

 شيتونستم پ ياما خب نم رونيب اميخواستم از آغوشش ب ينم. از آرشام جدا شم كه دستم رو محكم تر گرفت و منو انداخت تو بغلش خواستم

خواستم  دم،يكه توش قرار داشتم خجالت كش يتياز موقع. رضا تو چهار چوب در ظاهر شد. باز شد يوحشتناك يدر با صداكه . بابا و رضا هم نرم

 : ديرضا پرس. كه نذاشت رونيب اميب آرشاماز بغل 

- ا ا يآدم َشل نامزد ش هيكردم با  يهستن؟ فكر نم شونيا دينامزد جد! ا . 

 : ديپرس آرشام

  ؟يباش يشما ك -

 . سابق همسرتون درِيل -

 : زدم داد

 . رو بهت پس دادم زتيمن كه همه چ -

 : گفت. كنه يدوباره مهربون شد، فكر كنم فقط با آرشام بد صحبت م رضا

 . رونيب ميبر ايباهات حرف بزنم، ب ديدلم با زيپونه، عز -

 : داد زد. شد ياما عصبان آرشام

 . ا بزنج نينداره، حرفت رو هم يزنِ من با تو حرف -

 : تو دهن رضا زد و گفت يرضا دوباره تالش كرد آرشام مشت. دستم پس زد يكه آرشام دستش رو از رو رهياومد جلو تا دستم رو بگ رضا

 . آشغال يبه زن من دست بزن يحق ندار -

 : زدم و گفتم يليبه رضا س. نثار آرشام كرد كه دادم رفت هوا يهم مشت رضا

 . شوهر دارم گهيمن د رون،يگم شو ب مياز خونه و زندگ ؟يشوهرم بلند كن يخودم دست رو يخونه  تو يكن يچه طور جرات م -

 : گفت يلرزون يو با صدا ديگذاشت، دستش رو بوس شيليس يجا يرضا دستش رو، رو. افتاده بود نيزم يرو آرشام

  ؟يخوا يرو م نيتو ا -

 . آره -

 . مراقب خودت باش زميباشه، عز -

 . دميآرشام كش يو دست به لب باد كرده  نيزم ينشستم رو. يوحش د،يهم با خشم به هم كوب در رو. رفت

لبش خون رو پاك كنم كه  يگوشه  دميدستم رو كش. هينشسته بود، معلومه عصبان نيزم يشده بود، همون طور رو يلبش جار ياز گوشه  خون

 ياز تو آشپزخونه الكل و پنبه آوردم و پنبه رو گذاشتم رو. اش ضعف رفتدلِ من هم بر. فكر كنم دردش گرفت. ديابروهاش رو تو هم كش

 : كنه، گفتم خوديب يزهايدوباره هوس چ دميترس. اونم زل زده به لبم دميچشمام رو آوردم باال د. زل زده بودم به لبش. لبش
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 . كن شيقالتاق چشمت رو درو يه -

 : گفت. ديدرخش يم شيطوس يچشما. شمامزد و چشماش رو از لبام گرفت و زل زد تو چ يلبخند

  ؟يندار يخاص زيتو كه چ اد؟يتو خوشش م يِاون از چ -

شونه ام و  ينكرد و دستش رو گذاشت رو ياونم نامرد. كنم پنبه رو فشار دادم كه دادش رفت هوا يم تيندارم؟ حال يخاص زيمن چ! كله آشغال

 . رو فشار داد شيقسمت غضروف

با لگد  ره؟يگ يكارا زهر چشم ازم م نيكنم شاسگول َشل فكر كرده با ا تشياز اول ترب ديرو با نيا گه،ينه د. فشار دادمهم  يرو، رو دندونام

دستم رو  عيزدم و خواستم از جام بلند شم كه سر يلبخند. كنه ينگاه م نانهيداره خشمگ يووو. هيگر ريواقعا زد ز گهيآروم زدم به پاش كه د

 . تخت ي لهيو مو با مخ رفتم ت ديكش

 . يخب خودت شروع كرد! يروان يآ -

 : گفت. به لبام انداخت يزيپهلوهام بود، نگاه ه يرو دستش

 . آدم دوست داره درسته قورتت بده يش يم يعصبان -

 : گفتم. اوردميكم ن يشدم ول ييهوا نيهمچ

 . نكنم ريمواظب باش تو گلوت گ -

 . نگران خودت باش نه من م،يشد يافع ميقدر مار خورد نيما ا! يهـــ -

 : اش هلش دادم عقب و با ترس گفتم نهيس يقفسه  يدستم رو گذاشتم رو. شد كينزد يبهم انداخت، كم يبار طنتيش نگاه

 . برو عقب -

  ؟يترس يم هيچ -

 ! من و ترس -

 . يكن يسكته م ياز چشمات معلومه، دار -

 . يكه به من نگاهم نكن يگل دارقدر دوست دخترِ خوش نيبترسم تو ا ديبا ياز چ -

 : جواب داد. حرف دلم بود باالخره بهش گفتم نيا

 . دارم اما مثل تو تا االن نداشتم اديز هيدرسته دوست دخترِ خوشگل و پولدار و پا -

 مگه من چه طورم؟  -

 . عاشق رام كردنم منم كه. يو رام نشدن يوحش ل،يزن، محجبه، وك غيت ت،يترب يعنق، كنس، ضد حال، بد دهن، ب -

 . عمرا! هه -

 عمرا؟  يچ -

 . شم يمن عمرا رام نم -

 . يش يم -
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 . شم يرام تو نم يشم ول يشدن كه م -

 نايفهمم ا يواقعا من نم. زد يجوش تو رو م مارستانيب يهمون آقا دكتر كه تو لييكايآقا م اي. داتيعاشق و ش. آقا رضا ؟يش يم يپس رام ك -

  اد؟يمتو خوششون  يِاز چ

 : حرصم رو در آورده بود، گفتم گهيد

از  كلت؟يچونه ات؟ از پوالت؟ از ه ت؟ياز لبات قلوه ا ت؟يگندم ياز موها ت؟يطوس ياز چشما اد؟يخوششون م تيتو از چ يدوست دخترا -

كه درباره  نينفر بدونِ ا هيعاشق جمله هات بشن؟ شده  اد؟يخوششون ب تتياز مدرك هارواردت؟ شده از شخص ؟يليكه وك نيخونه ات؟ از ا

 چت روم؟ پشت تلفن؟  يايباشدت عاشقت بشه؟ مثال تو دن دهيكه د نيا بدونِبدونه،  يزيات چ

 : ادامه دادم. و پوالش شدن كليكس عاشق خودش نبوده همه عاشق چهره و ه چيه. تا االن تو اشتباه بوده ديفهم. نگاهش عوض شد رنگ

چهره بعد از . ندارن اجيمن احت يان به چهره  افهيندارن خودشون خوش ق ياجيبه پولِ من احت نايا. لييكايور مط نيرضا پولداره، خوشگله، هم -

 . مونه يده اما اخالقِ خوب نه، اون م يرو از دست م تشيمشترك جذاب يسال زندگ كي

 : گفت. نميمجبور شدم بش. دياز جام بلند شم دستم رو كش خواستم

 . رونيچشمات از كاسه زده بود ب. بود يدنيات د افهيق يديبار منو د نياول يخود تو وقت نيهم !كنه يچه ادعا هم م -

 . جو معرفت هياز  غيكنم اما در يانكار نم يدار يِمسحور كننده ا يچهره . دمتيد يبار بود م نيبله، چون اول -

 : گفت. مامان اومد سمتم. حرفا رو بهش بزنم نياستم اخو ينم. رونيو از اتاق اومدم ب رونيب دميرو محكم از تو دستش كش دستم

 . دوستت مهسا پشت تلفنه -

 . امياالن م -

 : رو برداشتم تلفن

  ؟يسالم مهسا جان، چه طور -

 . يواحدت رو افتاد هيپونه . ممنون -

 چرا؟ ! ؟يچــــ -

 . انداختت امنشياستاد آر -

 . شناسمش يمن نم! گه؟يد هيك امنشياستاد آر -

 . يبود بيكالساش رو غا يتو هم كه ماشاهللا همه . استاد فرح پور اومد يترم جا يوسط ها ده،ياستاد جد -

 . بهم نگفت يآخه كس -

 . اومده ديگفتم بهت بگه استاد جد الريمن به آ! شه؟ يمگه م -

 : دميپرس. از من داشته يهم معلومه دلِ پر الريآ يول! فتههم گ يرفته به چه كس. خرابه انيكه خانه از بن نينه، مثل ا! رونيرو محكم دادم ب نفسم

 كار كنم؟  يخب االن چ -

 .يواحد رو پاس كن نيا ديدوباره با ،يچيه -
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 . اون موقع بچه ها بودن. تونم يتنها كه نم! نه يوا -

 . دارم يگرفته بودم، منم واحدم رو با تو بر م يمرخص ميمنم هستم، به خاطر باردار -

 . بچه ات چند ماهشه يراست. ستمين، تنها نآخ جو -

 : و گفت ديكش يآه

 . شد يماهه م كياگر زنده بود االن  -

 . يخواستم ناراحت ش يمتاسفم نم -

 . نمتيب يخب پونه جان فردا دانشگاه م. بوده رينه تقد -

 . باشه، سالم برسون -

 . چشم، خداحافظ -

***** 

 

 سوم فصل

 

 . زهير يخود ملعونشه، داره كرم م! بله درسته. چه خبره نميچشمام رو به زور باز كردم تا بب. كردم راستم يدرد تو پهلو احساس

 . ظهر شده گهيبلند شو د -

 . رونيتو رو سننه؟ برو ب -

 : با عصاش زد به كمرم و گفت دوباره

 . ميبلند شو بر ميوقت محضر دار -

 . گوليبابا، ژ ريبم -

 !شه يپر رو چه بدون اجازه هم وارد اتاق م. شم يم فيبرم خر ك يصفت هاش رو نام م ايبرم،  يمات رو بكار مكل نيا يدونم چرا وقت ينم

كرده  ريآرشام قوزنك ذهنم رو درگ نيگذشت اما فكر محرم شدن با ا يا قهيچند دق. رونياز اتاق رفت ب. شدم مونيباز پش يآخ. شد ناراحت

 : بابا بود، گفت. برخورد كردم يبودم كه با جسم سخت يداريب تو خواب و رونياز اتاق اومدم ب. بود

 . يكه امروز كالس هم دار ميزود آماده شو بر. پونه خواب آلو ريصبح بخ -

 كالس دارم؟  يدون يشما از كجا م يچشم ول. ريصبحِ شما هم بخ -

 . واحد ردت كرده هي ياسكل هي يگفت شبيخودت د -

 : تمكرد، گف يچپ چپ نگاه م آرشام

 . شاهللايسقط شه ا. دمشيتا االن ند دهيآره، استاد جد -

 : بود كيپ. در رو باز كردم. در اومد يمشغول شستن دست و صورتم بودم كه صدا اط،يح ييتو دستشو. و از كنارش رد شدم دميكش ازهيخم هي

  ؟يسالم، خانوم صوف -
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 . بله -

 . ديبسته دار هي -

  ؟ياز طرف ك -

 . افشار يآقا -

 . ديفضول خان به موقع رس. شد اطيآرشام هم وارد ح. تونه باشه يم يچ يعني! طرف رضا؟ از

 لم،يوسا ؟يچ يعني. بسته رو باز كردم. آرشام هم كنارم نشست. نشستم اطيح زِيرو م. دفترش رو هم امضا كردم رفت. بسته رو داد بهم يپستچ

 !ن رو پس دادمكه رضا برام گرفته بود و من همشو يلياون وسا يهمه 

 : فورا بازش كردم. نامه داخل بسته بود هي. كار رو كرده نيدونستم چرا ا يهم نم يخوشحال بودم، از طرف يطرف از

 سالم،  -

 . ينگه دار يتون يهم م يدور، خواست زشونيبر. من نبودن ياز اولشم برا. خورن يبه درد من نم ليوسا نيا

 . رو بخورم درسته گرتيخ رضا جونم، من جدور؟ آ زميخب مگه خُلم بر! ن؟يهم -

داره،  ياز چهره اش كه معلوم نبود چه حس. آرشام نامه رو گرفت و خوند. خورن يدارن وول وول م گهيكرم دارم د. رو از قصد بلند گفتم نيا

 : ديبابا پرس. ستيخوشحال ن دميفقط فهم

  ه؟ياونا چ -

 . بود دهيهمونا كه رضا برام خر لم،يوسا -

 . دور زشونيبر -

 . دارم اجياحت هيو بق ريپل يد يو يپد، د يمن به لپ تاپ، آ. تو رو خدا. من دوستشون دارم! چرا؟ -

 بعدا سرت منت بذاره؟  يخوا يم -

 . سرم نذاشته يوقت منت چيمهربونه ه يليآخه رضا خ -

 . نداره يبه من ربط -

 : آرشام گفت. تكون داد و رفت داخل يسر

 رضا برات گرفته؟  تو هم يگوش -

 .)معلوم بود اعصاب نداره يرو بپرسم ول نيخواستم ا يدلم م ؟يفضول(

 . دارم از رضا دارم يمن هر چ -

 : با حرص گفت. دميكش يآه

 . رو بده تيگوش -

 : دميپرس. چپ نگاهش كردم چپ

 چرا؟  -
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 . كار دارم بده -

 : برداشت و رفت دم در داد به راننده اش و گفت جعبه رو. رو انداخت داخل جعبه يگوش. رو دادم بهش ميگوش

 . دور زيرو بر نايا -

 : سمتش جعبه رو از راننده اش گرفتم و گفتم دميدو

 . به تو چه ؟يخل شد -

 . شد ديراننده هم مثل فرفره ناپد. از دستم گرفت و داد به راننده دوباره

 : زدم داد

 . كنم يم يتالف سايوا ؟يكاره ا ياصال تو چ! تو نبود كه ليمن بود، وسا ليسااونا و. ييپر رو يليخ ؟يكار رو كرد نيچرا ا -

لباسام رو عوض ! آخه به تو چه فضول. رهيگ يم ميمن شده كه برام تصم يانگار همه كاره . كشه يرو به گند م ميداره زندگ يعوض. تو اتاقم رفتم

و  اباب. رونيرفتم ب. زدم يرژ كمرنگ. دميسركوچمون برام گرفته بود رو پوش يفروشاز لباس  روزيكه مامان د ديمانتو و شلوار و شال سف. كردم

 . ره يور و اون ور م نيكنه با راننده ا يتونست رانندگ يچون آرشام نم. منتظرِ من بودن نيمامان و آرشام تو ماش

 نيلباس كرم و شلوار ج ،يمشك يكت ساده . ا هم پشتآرشام جلو نشسته بود و م. با اكراه سوار شدم. هيام و مشك يب هيهم االن  نشيماش

 يمرد نسبتا جوون. ميما هم وارد دفتر عاقد شد قهيبعد از چند دق. هم تو سالن بودن گهيو چند نفر د يمنش ميوارد محضر شد. بود دهيپوش يزغال

دونم  ينم. رنيگ يم يدارن جد نايا ايخدا! ه؟يكارا چ نيدونم ا يداد تا بپوشم آخه نم ديچادر سف هيمامان . نه سال ايو هشت  يس بايتقربود 

دفعه و بدون مقدمه وارد  هيچون آرشام ... چون ديخودم هم هنوز باورم نشده شا يحت. گفتم يليتما چيبله رو بدون ه. به دلم نبود يچرا؟ ول

 : و گفت ديمامان گونه ام رو بوس. شد ميزندگ

 . ديخوشبخت ش -

 : جواب دادم. ميبد يدست ديهم با زيچ هيتازه  اديخواست ن يم. جا نيا مشيانگار به زور آورد. ه من ننداختب ينگاه نيكوچكتر آرشام

 . ميش يماه خوشبخت م هي يبرا شاهللايا -

 . دست خداست ريدخترم، تقد -

 : گفتم. شد يقطره اشك از چشمش جار هي. ديرو بوس ميشونيپ بابا

 گهيد بيبرن كشورِ غر يكنن كه انگار دخترشون رو دارن م يم يعزادار نيهمچ. گهيماهه د هي! رو؟ غهيص نيا ديگرفت يحاال چرا جد! بابا يا -

 . گرده يبر نم

 : گفتم. جام بلند شدم از

 . من كالس دارم م،يبر. ييكذا ي غهيص نيتموم شد ا گه،يخب د -

 كيحاال هم كه در عرض . دشمنم شد نيدوستم بود، بدتر نيه بهترك الريآ. چشم بر هم زدن رضا رو از دست دادم هيتو . يراحت نيبه هم هه

 ! دارم من؟ يچه زندگ. هفته شوهر دار شدم

***** 
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 : جواب دادم. رضا بود. بودم دهيبه دانشگاه رس بايتقر. بلند شد فمياز تو ك ميزنگ گوش يصدا. راه دانشگاه بودم تو

  ؟يكار دار يچ ه؟يچ -

  ؟ييكجا -

 . دانشگاهم يسم، جلورم كال يدارم م -

 . شاپ جلو دانشگاه يبرو كاف. كارت دارم اميمن ب سايوا -

 . ياوك -

 : گفت. رضا بود اومد جلو يميشاپ دوست صم يكاف سييمحمود ر. شاپ شدم يكاف وارد

  د؟يهم زدبه . جا نيا اديسابقه نداشت بدون شما ب اد،يتنها م دايرضا كه جد نيا ؟يپونه خانوم راه گم كرد! به به -

 : رو تكون دادم و گفتم سرم

 . اوهوم -

 . تو رو نداشت اقتيچه بهتر، رضا ل -

 . گم شو اون ور -

 : محمود با تته پته گفت. كرد يرضا بود كه با فك قفل شده جمله اش رو ادا م يصدا

 ... قصد -

 . گفتم گم شو -

 : د رو جلوم گذاشت و گفتآورده بو كيرو كه صبح پ يجعبه ا. رضا هم مقابل من نشست. رفت

 بشه؟  يكه چ ش؟يپس چرا برگردوند. بنداز دور يبردار، نخواست يگفتم اگر خواست -

 من برگردوندمش؟  -

 . نامزد جونت برگردوند يبله راننده  -

 . دونستم يمن نم يول -

 . دخترم داره هي يحت. ه؟ آمارش رو در آوردمچند تا دوست دختر دار يدونست يم. ره يم يآب ريكه داره ز ستيپس معلومه ازت مطمئن ن -

 : دميپرس. اون دختر داره. يآب طالب وانيافتاد تو ل رونياز كاسه زد ب چشمام

 دوباره بنال؟  ؟يچـــــ -

  ؟يدونست يدختر دو ساله داره نم هي -

 . نه -

بگو ... فقط بگو. حاضرم بخاطرت با پدر و مادرم مقابله كنم. تخوام ينشده پونه، من هنوزم م ريهنوز هم د. ره يم يآب ريگفتم كه، داره ز! هه -

 . يمون يباهام م

مادرِ دخترش  ايخدا ه؟يدختر داره؟ دخترِ خودشه؟ پس دختر ك هيچرا بهم نگفت . آرشام بود شيتمام حواسم پ. دميشن مهيرو نصفه و ن حرفاش
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  ه؟يك

 : گفت. از جاش بلند شد رضا

 كالس؟  ياينم -

  ؟يتو هم افتاد مگه! ها؟ -

 . بهبود و مهسا الر،يترم قبل افتادن، من، تو، آ يپنج تا از بچه ها. گهيآره د -

 : دميپرس. شده بود الريآ رِيدرگ ذهنم

  ؟يگ يبگم راستش رو م زيچ هي -

 .بگو ؟يچ -

  ؟يرو دوست دار الريتو واقعا آ -

 : زد و جواب داد ينيريش لبخند

 . ميتا دوباره با هم باش. يبهم بد گهيفرصت د هيكشتم تا  يرو دوست داشتم كه خودم رو نم الريآخه دختر خوب، اگر آ -

 . رفت يدور كمرش و اونم قربون صدقه ات م يدستت رو انداخت ؟يبود يميصم الريقدر با آ نيپس چرا تو رستوران ا -

 . كرده بود دميچون تهد -

 . متعجب شدم باز

  ؟يچ ديتهد د؟يتهد -

 . كنه يگفت تو رو نابود م... گفت -

 ... طرفم هياز  اره،يخانواده ات بهم فشار م ست،ين ياالنم كمتر از نابود تيوضع -

 : رضا گفت. دادن نداشتم حيتوض يندادم، حوصله  ادامه

 . تونم كمكت كنم يم -

 . يكه دست از سرم بردار نهيخوام ا يكه االن ازت م يزيتنها چ -

 . شاپ رفت يكون داد و از كافُخرد شد سرش رو ت اعصابش

 .) شه يبلند م. (كنه يگرم پرواز م ينفسش از جا! ؟يچ يعنيدونه نون خشك سق زدن  يكرده نم يناز و نعمت زندگ يآقا تو. درك به

استاد در حال نوشتن . مدو بار به در زدم و در رو باز كرد. برد، كالس و اسم استاد رو خوندم و رفتم باال ياز رو. كنم كالس شروع شده باشه فكر

 : دميپرس. درس بود

 اجازه هست؟  -

 اينردبونه  اي اروي. بلند يليمتوسط، قد خ كليه ره،يت يپر پشت، چشما يكوتاه، ابروها يمشك يجوون بود، موها. شد بهم رهيسمتم و خ برگشت

 : گفت. اومد تنش بود يدانشگاه هم م طيبه محو ساده كه  كيكت و شلوار ش.) خودمونه الديبرج م الد،يمنظور از م! (الدهيپسر م

 . من كار دارم د؟يكار دار يچ دياگر برانداز كردنتون تموم شد بگ -
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 چه طرز حرف زدنه؟  نيچه پر رو ا! كردم؟ ينگاهش م عيقدر ضا نيا يعني

 : گرفتم و گفتم يحق به جانب حالت

- ا ا د؟يمنو رد كرد يحرفا رو نداره شما به چه حق نيكه ا بتيهشت تا جلسه غ ديانداخت يآقا منو از كار و زندگ د؟يشما فقط كار دار! ا  

 : استاده گفت. دانشجو ها زل زده بودن به من ي همه

 . شناسم يخانوم، من اصال شما رو نم -

 . تو دانشگاهم يسرشناس يمنو نشناسه؟ من چهره  يشه كس يمگه م -

 : و گفت دياستاد خند. شناختن يهمه منو تو دانشگاه م گهيبودم د ياز بس دختر جنجال. نكرد قيتا از دانشجوها حرفم رو تصد چند

  د؟ياصال شما با كدوم استاد كار دار. نداختمتون يحتما م ديمن بود ياگر دانشجو يدر هر صورت، من شما رو ننداختم ول -

 . امنشيآر -

استاد بعد از . كردم يبودم و نگاه م ستادهيابوالهول ا يكرد من هم مثل مجسمه  يم شونياستاد هم همراه. دنيخند يهمه به من م د،يترك كالس

 : گفت هيچند ثان

 . نييپا يطبقه  ديبر. تو گچ بود كالسشون رو با من جا به جا كردن امنشياستاد آر يچون پا -

. حقوق و استادشون كنف نشه يتا دانشجو ستيب راه بره جلو ابونيآدم بدون شلوار تو خ. رسما كنف شدم گهيد. تا بناگوش باز شد شمين

 : كنم گفتم ستشيخواستم راست و ر

 . هه هه هه، درسته با اجازه -

 تو گچه؟  امنشياستاد آر يپا! نميبب سايوا. نييپا يو رفتم طبقه  رونيب دمياز كالس پر فورا

 . ونم تو گچها يهمون آرشامِ َشل خودمونه؟ آخه پا امنشيخاك عالم، نكنه استاد آر يا -

 مونياز اومدنم پش الريآ دنيبا د. بودن شيترم پ يچند تا از بچه ها. به در زدم و وارد كالس شدم. داخل هر چه بادا باد مير ينرم؟ حاال م برم؟

. دبو يكيالس كوچبه كالس انداختم ك ينگاه هي. كرد شتريبستم استرسم رو ب يخال... بهم داد كه يبخش رضا قوت قلب نانيشدم اما لبخند اطم

 . فيرد هيتو  ديجد ينشسته بودن و بچه ها فيرد هي يترم قبل تو يبچه ها

 . شه قسمتا رو جدا نكردن يكالس به زور پانزده نفر م تيرضا و بهبود قسمت پسرا البته چون جمع. و مهسا قسمت دخترا الريآ

 : گفت آرشام

  د؟يد يبچه ها رو با نگاهتون قورت م يسالم كردن دار يكالس به جا ديساعت اومد ميبعد از ن يخانوم صوف -

 . اونم كنار بهبوده ستين شتريب يصندل هي دميكه د. نميكجا جا هست بش نميكردم بب ياز بچه ها، رضا و بهبود بود چون داشتم نگاه م منظورش

 : دادم جواب

 شده؟  يخدا بد نده استاد پاتون چ. ديسالم، ببخش -

 . رو پام داغون شد ديپر يخرس وحش هي -

 ! ؟يرو تو، دست و پا چلفت دميآخه من كجا پر. يگه خرس وحش يبه من م لنگيش ي كهيمرت
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 . ديدونسته از زهر مارم بدتر يگرفته نم يحتما شما رو با عسل عوض ،يآخ -

عصاش رو تكون داد، اومد جلو . رفت رو هوا كل كالس چ،يه دياون كه شن نهيآخر رو آروم گفتم تا نشنوه، اما چشمتون روز بد نب يتا كلمه  چند

 : با حرص گفت

 . درست حرف بزن خانوم -

 : رو جمع كنم كه بدتر گند زدم ميخواستم گند كار. جنبه يبس پسته ب از

 . شفتالو يبه هلو شد يسور زد هيشما ماشاهللا  د؟يكردم، چرا ناراحت شد ياستاد شوخ -

 : بهبود گفت. كرد ياون با اخم نگاه م... اما رضا ديترك يت از حسادت مداش الريآ. الريجز آ دنيهمه خند بازم

 . كنه فيشه به جز آقا رضا، پونه بانو ازش تعر يم دايپ يباال چون كمتر كس ديكالهتون رو بنداز دياستاد با -

- ا ا خانوم رونيب دييتونن به پونه بانو نمره بدن؟ بفرما يآقا رضا م نميبب! ا . 

 ... ناما م -

 : تحكم گفت با

 . رونيب -

 . شن يم دايپ يبد اخالق يچه استادا! زمونه يهــ. نكنن طشيبزنن خ يآدم تگر يرو. رونيهم دوباره كنف شدم و از كالس اومدم ب من

به سمت . هش ينم ينكنم حرصم خال ياگر تالف يخودت ببخش ول ايخدا. ديبه ذهنم رس يطانيشدم كه فكر ش ياز دانشگاه خارج م داشتم

 . بود نيماش ي شهيكردن ش زيآرشام مشغول تم يراننده . رفتم نگيپارك

 . سالم خانوم -

 . سالم -

 : گفتم

 . بهم يرو بد نيآرشام گفته ماش -

 . به من نگفته يزيچ امنشيآر ياما آقا -

 . حاال كه من بهت گفتم -

 ... اما -

 ه؟ دار يزنگ بزنم بهش بگم چه راننده قابل اي يد يم -

 .)آره جون خودم. (ميرو هم در حد فرمول وان استاد يسوار شدم به لطف رضا جونم رانندگ. رو با حرص داد بهم چييسو

 شد؟  يم يچ ميها داشت نيدونه از ا هيالمصب، ما هم  هيزيعجب چ دميفرمون كش يرو رو دستم

 ريآژ يصدا. ورش قر شده هيبود كه االن  گريج يكمر هي! گند زدم. يبغل نيماش يرو روشن كردم، خواستم دنده عقب برم كه رفتم تو نيماش

 : راننده گفت. ديچيپ نگيتو كل پارك نيماش

  د؟يستيبلد ن يمگه رانندگ! خانوم؟ ديكار كرد يچ -
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 !چرا به خدا -

 ريگ نياَه تو ا. ه به آرشام زنگ زدرانند. رو بده نيماش نيقدر پول داره خسارت ا نيآرشام ا نيا! شده يحاال مگه چ. زد بدبخت يزار م داشت

 : جواب دادم يبا لحن بد. خوره مامان بود يزنگ م يه يرو دارم گوش

 الو؟  -

  ؟يمنو كجا برد ليپونه، موبا -

 . تونم ببرم، خب اومدم دانشگاه اونم آوردم يكجا م -

 آخه چرا بدون اجازه؟  -

  ؟يدستمه به رضا داد رو كه يليموبا يتو شماره  يراست. نداشتم يچون گوش -

 . يخوشحال ش ديگفتم شا يرو دوست دار لياون وسا يليخ دميمن هم د. رو برگردونه لتيخواد وسا يآره، گفت م -

 . كنه يم يدونم اون چرا تو كارام فضول يآخه من نم. همشون رو پس فرستاده بود يممنون، آرشام عوض -

 . و برگردونه به رضا رهيرو بگ ليپس بفرسته، بابات بهش اشاره كرد وسا رو لتيخواست وسا يفحش نده دخترم، آرشام نم -

 بابا؟  -

. آزادم گذاشته يليخ دهيچون فهم ديشا. ذاشت يآزادم م شهياون هم. كرد يمن دخالت نم يوقت تو كارا چيبابا ه. كردم يفكرش رو هم نم اصال

نگو آقا از پدرِ من . دلِ خوشِ ما رو باش! باطل اليخ يزه. رو ازم گرفته لميشده وسا شيكردم آرشام چون حسود يهه منو باش كه فكر م

 : گفت تيآرشام بود منو برگردوند سمت خودش، با عصبان. بازوهام احساس كردم يرو، رو يكردم كه درد يداشتم بهش فكر م. فتهدستور گر

  ؟يبود كرد يچه كار نيا -

قدر  نيا ن،يذاره حرف بزنم؟ از خودم دفاع كنم؟ پس سكوت كنم؟ چرا ا يبگم مگه مهم  يزياصال چ. بگم ديبا يچ. بودم جيگ هنوزم

 !)گايدر حد الل يريخود درگ(آبش كنم؟ اصال به من چه؟ منو سننه؟  ديگم؟ چرا با يدارم م يمن چ. تونم آبش كنم يسرسخته؟ چرا نم

 : ديپرس دوباره

  ستم؟يمگه با تو ن -

و ُنه  ستياالن حداقل ب! چه قدر جوون مونده. ترم اولم بود ياز استادا يكيآها . چه قدر چهره اش آشناست. بود هستاديكنار آرشام ا گهيزنِ د هي

 : زنه آروم گفت. نبود نگيتو پارك يا گهيجز ما چهار نفر كس د. سالش هست يس اي

 . سرت يآرشام جون، خودت رو ناراحت نكن فدا -

 : آرشام گفت. حالم به هم خورد عـــق

 . بهش بدم يدرس درست حساب هي ديبا. شه يكنم درست شه نم يم يهر كار. ستيدختر آدم بشو ن نيا لو،ينه ن -

 . ستيپات خوب ن يآخه آرشام جون برا -

 : خنده، گفتم ريزدم ز يپق. ارميكه لج آرشام رو در ب نيا يبرا. دن يبه هم قرض م يچه نون شيا

 سقط شه؟  يترس يكنه كه م يم دايداره رشد پ نيمگه تو پاش جن -
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 . اومد يا گهيد يتا خواست دهن وا كنه صدا. تر شد يعصبان آرشام

 . من حساب كنم ديشه بگ يخسارتتون چند م -

سرخ شده اش هم كه نشون از حرص  يچشما. هم پشتش بود الريآ. ديرس يبه دادم م يمواقع سخت شهيهم. بغضم گرفت، باالخره اومد. بود رضا

 : ديجلوتر اومد و پرس. داد يمخوردنش 

 . شه يچند م نتونيخسارت ماش ياستاد بهرام -

 : اومد و گفت يعشوه ا يبهرام

 . كنم يمن با آرشام جون حساب م -

 : گفت آرشامم

 . دميبله، زنِ من تصادف كرده من هم خسارتش رو م -

 : ديتو هم و پرس ديابروهاش رو كش يگفت زنِ من، بهرام تا

 زنته؟  نيآرشام، ا -

  ؟يفكر كرد يبله، پس چ -

 : و گفت هيگر ريزد ز هوي

 . يليخ ،ينامرد يليآرشام خ -

 » .يليخ ،ينامرد يليآرشام خ«! يا شهيكل يچه جمله . دميخند يهر هر م يگ يحاال منو م. شد و رفت نيماش سوار

 گهيد يكيبهبود مشغول حرف زدن با . بهبود كه كنارم بود نياشتو م دمياومد سمتم كه چند قدم رفتم عقب و پر. شده بود يبد جور جوش آرشام

 : از اون هزاران دوست دخترش بود، گفتم

 . برو، برو كه جونم تو خطــــره -

داره رفتن  دميد. پشتم رو نگاه كردم. دميكش ينفس راحت. بهبود هم گازش رو گرفت و رفت. اومد سمتمون يَشلش داشت م يبا اون پا آرشام

 : ديبهبود پرس. تهران رو آباد كرده يبه قول مادرش كل دخترا! ميشوهره ما دار نيبابا ا. كنه يتماشا مما رو 

  ش؟يشناس يم -

 رو؟  يك -

 . رو امنشيآر -

 . كهينزد يالياز فام يكيآره،  -

 ج كنه؟ مثل تو رو اخرا يجرات داره خانوم خوشگل يك يكرد، ول ياون بود اخراجت م يجا يا گهيهر استاد د -

  ؟يريگ يم يازشون سوار ،يكن يخر م يجور نيات رو ا گهيد يدوست دخترا -

 نداره؟  ريتو تاث ياَه چرا رو -

 . چون من، خودم دستگاه خر كنم -
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 . اون كه بله -

 : داد ادامه

 . كرد ينگاه م شيگوش يو، توفقط داشت به عكس ت. كل كالس حواسم بهش بود. ينبود شهيمثل هم يعني يخوب نبود اديامروز با رضا ز -

 ! آها -

  الره؟يكار آ. حرفاست نيتر از ا قيكردم رابطتون عم يفكر م! آها؟! ن؟يهم -

 دونه؟  ياون از كجا م. بهش نگاه كردم متعجب

***** 

  ؟يدون يتو از كجا م -

  ؟يمحبوب بچه ها و كالس يكن يچرا فكر م -

  ؟يچ -

 . يگفت باز دوستش بود يهم كه پشتت بد م يمواقع يچون حت -

 . گفت يبد م يزايدونستم پشت سرم چ يمن نم -

وارد  ينداشتم تا مراقبش باشم اما از وقت يبرادر ايكه تك فرزندم، خواهر  يدون يم. رضا دوستت داره، منم دوستت دارم اما نه مثل رضا -

 . يش مونينكن كه پش يركا. هم مراقبتم شهيهم ،يمون يمثل خواهرم م. دميدانشگاه شدم و تو رو د

 . چشم -

 دونستم؟  يتو شد، نم كينزد ليفام ياز ك امنشيآرشام آر نم،يخب بگو بب -

 . يدونست يم ديمگه با -

 شناسم؟  يشوهرِ سابقِ دختر خاله ام رو نم يعني -

 بهبود زن آرشام بوده؟  يدختر خاله  يعني! سابقِ دختر خاله اش؟ نـــــه؟ شوهرِ

 . كن فياز اول تعر -

 ... و يرياز زندان و گروگان گ. الريرضا و آ يكردن خانواده  دياز تهد. كردم فيرو براش تعر زيچ همه

 : كرد و گفت يزيتموم كه شد اخم ر. فقط به حرفام گوش كرد. برادر بود هيمثل . شد ينه، عصبان ديخند نه،

خودم باهاش حرف  يول ينامزدش بايكنه چه برسه به تو كه تقر يهم رحم نماون به دوست دختراش . يبا آرشام نامزد شد يكرد يكار اشتباه -

 . يممنوعه ا ي وهيگم تو م يزنم، م يم

 : گفتم. شناسه يم شتريبه هر حال بهبود اون رو ب. دميهم خجالت كش يجا خوردم، كم يكم

 كار كنم؟  يخب االن چ -

  .ديرو فسخ كن غهيماه كه تموم شد ص كي نيا گهيد يچيه -

 . آها باشه -
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 . سرابه هيبده، آرشام فقط  تيبه رضا اهم يكه وقتت رو با آرشام بگذرون نيا يبه جا -

 كار كنم؟  يگه اما خب پدر و مادرِ رضا رو چ يدونه كه م يم زيچ هيخب حتما  يدلم گرفت ول يكم هي

 : دميپرس

 دختر داره؟  هيآرشام  دميشن -

 . يش يش معاشق شينيبب. وشاستيآره، اسمش ن -

 چند سالشه؟  -

 . ده ماهه است -

 ده ماهه؟  -

 يچند وقت. كنه يمادرِ آرشام بزرگش م. هاشه يآرشامم كه فقط به فكر كار و خوشگذرون. آره، مادرش كه دختر خاله ام باشه ولش كرد رفت -

 . ره ير نمبا ريمادر بزرگ نشه اما آرشام ز يخواد زنِ آرشام رو برگردونه تا دخترش ب يهم هست م

  شون؟يگردن سر خونه زندگ يچه طور تونستن بچشون رو ول كنند؟ چرا بر نم. از آرشام و زنش بدم اومد ناخودآگاه

 آرشام از زنش جدا شده؟  -

 . آره -

 چرا؟  -

 . بود بدتر از آرشام يكياون . گذشت، اما زنش نه شيروراست بگم آرشام بخاطر زنش از خوشگذرون -

 ! آها -

 . ميديرس ،يشو خانوم دهايپ -

ا ا دميخونه؟ اصال نفهم ميديرس يك! ا . 

 : جواب داد. زنگ خورد شيگوش

 بنال؟  -

-  ... 

  ؟يدار يبابا چرا دست از سر كچل من بر نم -

-  ... 

 . بله من خودم زن دارم -

 !)بند يخال يا(

 . گهيباشه دو ساعت د -

 : رو به من گفت. رو قطع كرد تماس

 . به مانتوت، كمكم كندستم  -
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 شده؟  يچ -

 . نميخوام زنت رو بب يگه م يبهش گفتم زن دارم م. از دوست دخترام سمج شده يكي -

 خب؟  -

 كمك كن؟  -

 . ملتمسانه گفت كه دلم به حالش سوخت نيهمچ

 . ياوك -

 . كنه يلباسا شك م نيبازار چون با ا ميپس اول بر -

 مگه چشه؟  -

 . اديشلوغ پولوغ خوشم م يدونه من از دخترا ياون م فقط ساده ست، يچيه -

 . باشه -

 يمانتو هي. بود يبرام عاد دميخر ياديگرون ز ليالبته چون با رضا وسا. لباساش گرون بود ينبود اما همه  يبزرگ اديپاساژ ز م،يپاساژ شد وارد

و چكمه  يشال صورت هي. نزدم يحرف يول ومد،يازش خوشم ن اصال يخواست ينظر منو م. شد يم زونيگرفتم كه به صورت لخت آو يبلند مشك

كرده  دايپ يبتيه. گرفتم يكه چه عرض كنم خرمگس يمارك دار مگس نكيو ع ينقره ا يدست فيتنگ، ك يپاشنه بلند و شلوار زغال مچر يها

 : گفت. رونيب مياومد كيوتگذاشته بودم از ب لونيخودم رو تو نا يلباسا. زدم يپولدار تر م. بچه پولدارا نيبودم از ا

 چرا رضا عاشقته؟  يدون يم. اديازت خوشم م شتريمن كه ساده ب -

 . نه -

 . يپيخوش ت ،يخوشگل ،يمهربون ،يچون ساده ا -

 بغلم؟  ريز يذار يهندونه م! برو بابا -

 . نه، جدا -

 : رفتم، گفتم يو عقب عقب م ستادميبه روش ا رو

  گه؟يخب، د -

 : و گفت ديخند

 . مواظب باش -

 . گهيد. هستم بگو -

 : زل زده بود تو چشمام گفت. رفتم يطور عقب عقب م همون

تو بغلش، خودت رو عرضه  ير يفورا نم ،يكنه چشم به پوالش ندار يكه برات خرج م نيبا ا ،يد يعاشق نشون نم ،يايچون براش عشوه نم -

 . الريرست برعكس آد. درازتر كنه مشيپاش رو از گل يد ياجازه نم ،يكن ينم

بود كه دستش رو دور بازوش حلقه كرده بود،  گهيدختر د هيآرشامه با  دميبرگشتم د. خوردم يزيكه حس كردم به چ نييرو انداختم پا سرم
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 : گفت

 خانوم خانوما كجا بودن؟ . يزد يپيچه ت! به به -

 . خونه مير يم ميدار د،يخر ميبا بهبود اومده بود -

 . برو خونه ميمستق ن،يآفر -

 : به دختره گفت رو

 . زميعز ميبر -

 يبهبود راست م چارهيب. كار رو بكن اون كار رو نكن نيگه ا يكنه به من م يبخواد م يخودش هر غلط يعوض. اومد يخونم در نم يزد يم كارد

 . رو باطل كنم بهتره غهيتر صبا بابا حرف بزنم، هر چه زود ديامروز با! شدم غهيص نيمنو باش كه با ا! ستين يگفت آدم درست

 : ديپرس بهبود

 درسته؟  ؟يحافظه ات رو از دست داد دميشن -

  ؟يديشن يتو از ك. كور تو حافظمه ينقطه  هيمثل . رو فراموش كردم ميو سه سالگ ستيتا ب يسالگ ستياز ب. كوتاه مدتم يآره، حافظه  -

 . از رضا -

 ! آها -

 . شد ريد يكه حساب ميخب بر -

 ساعت چه زود هفت شد؟ ! ميكرد يكار م يها چ ابونيدونم تا االن تو خ يمن نم. هفت شب شده بود تساع

 : بهبود رو به من گفت. داشتند يمهمون. خونه نگهداشت هي يجلو

 . نشو ادهيپ -

 چرا؟  -

 . ستنين يخوب يآدما نايچون ا -

 . يزن يباشه، حاال چرا م -

 يموها. گله يدختره مثل دسته ! تخته اش كمه هيبهبودم  نيبابا ا ؟ييبايز يملكه  ه؟يك نيا! جل الخالق. مددختر او هيبعد با  قهيده دق. رفت

. شدم ادهيپ نياز ماش. با حرص به من نگاه كرد. بود دهيپوش شيلباس مجلس يباز هم از رو مهين يمانتو هي. زده بود رونيشال ب ريبلندش از ز

 : گفتم. م دست نداددستم رو دراز كردم سمتش اما به

 . من پونه ام ؟يد يدست نم بايخانوم ز -

 : گفت. باهام دست داد اما سرد. كردم فيكنم خوشش اومد كه ازش تعر فكر

 . داميمنم و -

 : به بهبود ادامه داد رو

 !حرفا باشه نياز ا باتريكردم زنت ز يفكر م -
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 : دادم جواب

 . زنه ي، بعدش دل رو مخوره يبه درد م يسال اول زندگ هي ييبايز -

 : ابروش رو داد باال و گفت يتا هي. ديرس يبه نظر م يراض بهبود

 باال؟  ياريباال؟ بهبود جون، خانومت رو نم ديايخب نم! آها -

 . برسونمش خونه، درس داره ديباال، با اديتونه ب يشده نم رشياوم نه، پونه جان د -

 . بچه ها باالن ايب قهيخب حاال، ده دق -

  ؟يفهم يگفتم نه، نم -

 : خواستم خوشحالش كنم، گفتم. دختره ناراحت شد دميد

 . نداره يكه اشكال قهيآقا بهبود، ده دق -

 . نه پونه -

 . خواهـــش -

 . فقط قهيده دق! از دست تو -

 . ناراحت شد شتريب دايشد، و مميفكر كنم چون بهبود تسل. خورد يدختره نگاه كردم داشت حرص م به

 ديشا. انيهستند به نظرم آشنا م يمهمون نيكه تو ا ييدونم چرا اكثر كسا ينم. جمع و جور و مرتب و البته شلوغ. بود يخوب يباال، خونه  ميترف

 : بهبود كنار گوشم گفت. كنم يدارم اشتباه م

 . ازم جدا هم نشو ر،يبازوم رو بگ -

 . باشه -

 . ره ددر دودور يم دايگه ازم جدا نشو اون وقت خودش با و يم به من. دوستاش شيرفت پ دايبعد با و قهيدق دو

 : گفت. خوشحالش شد يليخ دنميانگار از د. زد يقيمبل نشست، لبخند عم ياومد سمتم كنارم رو يجون زن

 . پارسال دوست امسال آشنا. دمتيشه ند يم يسه سال -به به پونه خانوم دو -

 . شناسم يرو نم من اصال شما. فكر كنم دياشتباه گرفت -

 ... پونه؟ منم يكن يم يشوخ -

 : خواست اسمش رو بگه بهبود دستم رو گرفت و گفت تا

 مگه بهت نگفتم ازم جدا نشو؟  -

 . خودش ولم كرده رفته طلبكارم هست! بابا عجب

 ...گه منو يخانوم م نيا! ها -

 كنه؟  يم يطور نيا ن،يچرا ا. ك بودكاراش مشكو. شدم نيسوار ماش. رونيب ميو از خونه رفت ديرو كش دستم

 : دميپرس
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 من دارن؟  يبه گذشته  يبه نظرت ربط. انيها به نظرم آشنا م يبعض. شدم يجور نيا داياصال جد. زنه به نظرم آشنا اومد -

 . دونم ينم -

 . نزد يحرف گهيد. كه اعصابش ُخرد بود نيا مثل

 . ميديرس -

 . ممنون -

 . يمن ممنونم كه كمكم كرد -

 : و گفت ديخند. سرم رو آوردم باال، رضا بود. يزيچ هيبرگشتم سمت خونه كه خوردم به . شدم ادهيپ نيزدم و از ماش يلبخند

 . عاشقت شدم ياصال چون ساده بود. يساده بهتر يول ،يخوشگل شد -

  ؟يعاشقم شد ياز ك -

 . واستم ازش دور باشمخ يسرم م ريخ! ميريگ يقلوه م ميد يما رو باش وسط كوچه دل م حاال

 : داد جواب

 . ارميجلوت كم م دميفهم ياز وقت -

 : دميپرس متعجب

  ؟ياريجلوم كم م -

 . از هر نظر ارم،يجلوت كم م شهياوهوم، هم -

 : داد ادامه

 خبر بدم؟  هيحاال  -

  ؟يچ -

 . كردم يمامان و بابام رو راض -

 واقعا؟  -

 . آره -

 چه طور؟  -

 . زنم يه رگم رو مكردم ك دشونيتهد -

  دن؟يحاال ترس -

 . نه -

 نه؟  -

 . نه، باور نكردن، منم رگم رو واقعا زدم -

  ؟يچ -
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گوشه . اومدن ياشك هام پشت سر هم م. راست گفت، رگ دست راستش رو زده بود. هاش رو زدم باال نيآست عيتند و سر. تعجب كردم واقعا

 : گفتم. ردمك دايهم پ ينيب زشيآب ر. دميجو يلبم رو م ي

 . كار رو نداشتم نيا اقتيآخه چرا؟ من ل -

 . حرفاست نياز ا شتريب يليخ اقتتيتو ل -

 : رو گرفت تو دستش و گفت دستم

  ؟يش يدوباره باهام دوست م -

 ... اما من -

 : لبم و گفت يرو گذاشت رو دستش

 . شترهيهم ب جانشيتازه ه ،يواشكي. بدونه يكس ستيالزم ن ــس،يه -

 : گفتم دم،يخند

 ...انتيكنم دارم به آرشام خ يحس م ياون طور -

 . جونِ من قبول كن -

 . به چند شرط يباشه، ول -

 . باشه قبوله يهر چ ،يچ -

 . دردسر ندارم يمن حوصله  يهم مطمئن باش الريتازه ازخانواده ات و آ. يپات رو از خط قرمز جلوتر نذار -

 . خانومم بگه يهر چ ياوك -

 . قدرم نگو خانومم نيا -

 . چشم -

 . حاال برو نيآفر -

  ؟يايم. ديخر ميدنبالت بر اميپس، فردا م. ياوك -

 . باشه، فقط قبلش بهم زنگ بزن -

 . شه يحساب نم انتيپس خ. ميمدت راحت باش نيكه تو ا نيا يساده ست برا تيمحرم ي غهيص هيفقط  ست،يكه واقعا شوهرم ن آرشام

 فونيما كه آ يخونه ! وا. كنار در افتاد يريتصو فونيبندازم در رو باز كنم كه چشمم به آ ديسمت در، خواستم كل من هم رفتم. رفت رضا

 : دميبه همه سالم كردم از مامان پرس. در رو باز كردم. نداشت يريتصو

  ه؟يكنار در چ فونِيآ ي هيقض -

خواستم برم تو اتاقم كه آرشام دستم رو ! ؟يچ يعنيحركتش  نيحاال ا. باال به آرشام انداخت، ابروهاش و شونه هاش رو با هم انداخت ينگاه

با همون . به آرشام انداختم يزنن؟ نگاه يقدر مشكوك م نيا نايا دايچرا جد! بابا و مامانمم كه انگار نه انگار. و منو برد اتاق خودش ديكش

شكسته هم  يبا پا ،يخودم گريج. ننه ات قربونت بره يخودم كه نه، ول! هيگريعجب ج نيا يوو. باشه دهيفكر كنم تازه رس. بود رونشيب يباسال



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  71صحرا – گروگان دوست داشتني                 

w W w . 9 8 i A . C o m  83 

 . دادا يهست يخواستن

نگاهش  ديگرخ يآدم م. چشماش بد جور ترسناك شده بود. شد يفكر كنم از خنده ام عصبان. و به چشماش نگاه كردم دميخند زيخودم ر با

به گچ پاش انداختم،  ينگاه حسرت بار. وقت با اون پاش بزنه تو فرق سرت هي ديترس يمآدم بدتر . پاشم كه ماشاهللا همچنان تو گچ بود. كنه

 كنم؟  يرو گچ پاش نقاش هذار يم يعني

 يحس نيهمچ هي اديم ادميكه  ييتا جا يبود ول يحس خوب. كه دارم آشناست يحس نيچه قدر ا. شد يگرم تر و گرم تر م. تو دستش بود دستم

 !)حرف زدم يچه ادب. (ختيدرونم فرو ر يزيچ هيگار ان. كس چينداشتم، با ه

 : دستم رو از دستش جدا كردم، گفتم ييمن هم كه گرما. كرد يام م وونهيدستش داشت د يگرما

  ؟يكارم دار يچ -

آورد جلوم گفت دياشاره اش رو به عالمت تهد انگشت : 

 !)م آشناستجمله هم برا نيا. (گم يبهت نم شتريبار ب هيخوب گوش كن، چون  -

 : داد ادامه

  ؟يديفهم نمتيبب الريآ ايخوش ندارم با بهبود، رضا  -

 . كنه يم يداره با اعصابِ من باز نيا گهيد نه

- ا ا رسه خوش دارم، خوش ندارم  ياون وقت به من م. نداره يراديا يش يم تيرنگارنگ رو يكه با داف ها يجناب عال ؟يآورد ريخر گ! ا

 . شه يم نييتع

 .كه گفتم نيهم -

 . يشما برا ننه ات گفت -

 . كنم ها يزنم ناقصت م يپونه م -

 . فعال كه من تو رو ناقص كردم، چالق جون -

 : و گفت رونيرو محكم داد ب نفسش

 تاوان بدم؟  ديقدر سر به سرم نذار، چه قدر با نيپونه، ا -

 كنن؟  يم يطور نيچرا ا نايا. ارميمسر از حرفاش در ن. نگاهش كردم جيگ!) ه؟يمنظورش از تاوان چ(

 ... ؟يخدا رو داغون كن ياون بنده  نيماش اي ؟يدانشجوهام مسخره ام كن يشم جلو يخوشحال م يفكر كرد -

 : وسط حرفش دميپر

 . جونه لويخدا اسم داره، اسمش هم ن ياون بنده  -

 : ه دادادام. توالت زيبودم به م دهيچسب. قدم اومد جلو، من هم رفتم عقب هي

 . اديمن از بهبود خوشم نم ؟يگرد يجلوم با رضا و بهبود م اي -

 . اديمن ازش خوشم م -
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 يچشمام بسته بود، م. كنه يگونه ام حركت م يحس كردم دستش داره رو. چشمام رو بستم گفتم االنه كه ناقص شم. رو آورد باال دستش

 اصال مگه دست خود آدمه؟  اد؟ين اد؟يازش خوشم ب. بكنم ديكار با يدونم چ ينم رم،يكال درگ. خواب بودم نميبازش كنم و بب دميترس

 . كرد يسوزوند بهم نگاه م يلبخند كه تا عمق وجودم رو م هيداشت با . رو باز كردم چشمام

 : گفت

 . مكن دينفر خر هي ياومده بود كمكم تا برا. يديكه امروز تو پاساژ د هياگر منظورت از داف ها، كوثر، همون -

 اصال به من چه؟ ! ام من يچه فضول! كرد؟ يم ديخر يك يداشت برا يعنيرو بر گردوندم  صورتم

 خب منو سننه؟  -

 كردم؟  يم ديخر يك يداشتم برا يبدون يخوا ينم يعني -

 ديخر يك يود بدونم داره برامن كه از خدام ب. تونه ذهنم رو بخونه يدو سه؟ نه نم كيدو سه،  كي. امتحان كنم سايوا. خونه يذهنم رو م نيا

 . اوردميخودم ن يكنه اما به رو يم

 . بگو ياگر خودت دوست دار ينه، ول -

 . باز شد شميمن هم ن. ديخند

 . كردم يم ديخر رهيكه با استادش هم درگ يدخترِ زشت تخسِ عقده ا هي يداشتم برا -

 !من بودم؟ پر رو منظورش

 . اصال گم شو -

 . كه دستش رو برد پشتمازش جدا شم  خواستم

جعبه ها . گن يم نيخوش به ا الِيخ. ارهيخواسته از پشتم چند تا جعبه در ب يخواد بغلم كنه نگو م يمنِ مفلوك فكر كردم م. بود يدنيام د افهيق

 : گفت. ميتخت نشست يرو ديدستم رو كش. رو داد بهم

 . تو گرفتمشون يبرا -

 . گشاد شد چشمام

 چرا؟ ! ؟يديمن خر يواقعا برا -

 . مدل هان نيها آخر نيا. اديخوشم نم ،يرضا رو استفاده نكن لِيوسا گهيچون د -

 . زدم غيج. يتبلت بود، صورت يگلكس هياول  يجعبه . تند بازشون كردم تند

 دوست دارم؟  يمن صورت يدون يتو از كجا م. عاشقتم ايآخ جـــــون خدا -

 : تته پته جواب داد با

 ...راستش خب، اوم. ..اوم! هان؟ -

 . گهيبگو د -

 . دميآها از مامانت پرس... خب -
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 يپاكت ها. بودن يهم صورت نيفور و دورب يلپ تاپ، ام پ. يفون بود به رنگ صورت يجعبه اش در آوردم اونم گلكس يرو هم از تو ميگوش

. آوردم يبال در م يداشتم از خوشحال. ديكه فكرش رو بكن يمقنعه، شلوار و هر چ ،يچند تاشون مانتو، شال، روسر يتو. هم جلوم گذاشت گهيد

 : دميپرس

  ؟يدياز مامانم پرس زمميسا -

 . آره آره! آها -

 : نگاهش كردم و گفتم برگشتم

 . ستميها رو بلد ن نياما من كه كار كردن با ا -

 : ديخند

 . تا نشونت بدم ايخب برو لباسات رو عوض كن ب -

 . وليا -

 يموها دم،يپوش يقهوه ا -بلند كرم نيلباس آست هيو  يشلوار سورمه ا هيتند تند . تو اتاقم دميو پر دميبرم، گونه اش رو بوسكه  نياز ا قبل

 . تو اتاقش دميجمع كردم و پر پسيبلندمم با كل

 : زد داد

 . يدر بزن يستيبلد ن يه -

 ياون زخمه رو ب. شكمش بود يرو يزخم هي يول! منو كشته كلتيه! شكاربابا ورز يعني! رونيشده بودم به نافش كه زده بود ب رهيخ يگ يم منو

 يآخ. كم هم براش گشاد شده بود هيبود  يمشك رهنشيپ. كرد زل زده بودم يهم كه تنش م يرهنيبه پ يحت. شدم و دوباره نگاهش كردم اليخ

 !الغر شده هبچه ام چ

اومد جلو، باالخره لباس عوض كردنش . ختميپاهام ر نيرو هم ب ليراز كردم وساو خودمم پاهام رو د نيزم يرو برداشتم گذاشتم رو ليوسا

 دهيتوش د ييطال يتك و توك موها. داره يصاف يچه پاها. زانوش بود ريبود كه تا ز دهيپوش ينارنج يو شلوار راحت يمشك رهنيپ هي. تموم شد

 ! نكن عاشقت شم يكار! جذاب اباب. شد يم

پاهاش رو باز كرد و دو طرفم . بودم بهش دهياز پشت چسب. عقب ديداد و منو كش هيتك واريبه د. تعجب كردم. ستسمتم اما پشتم نش اومد

 . كرده بود يبه حول يكاراش منو حال نيخورد اصال با ا ينفس هاش به گلوم م يگرما. انداخت

 : فون رو گرفت تو دستش، رو به روم و گفت يگلكس. رو از دو طرفم رد كرد دستاش

 . يقفلش رو باز كن دياول با يدون يخودت بهتر م ن،يبب -

. من هم انگار نه انگار. داد يم حيبدبخت داشت توض. رمياالن دوست دارم گوشش رو گاز بگ. چه قدر نرم بود. بود به گونه ام دهيچسب گوشش

 : ديپرس. ده يم حيتوض واريد يانگار داره برا. گه يداره م يچ دميفهم ياصال نم

 ! واست كجاست؟ح -

 . آقا شجاست شيپ -
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 نيا. توجه كنم شتريكردم ب يسع. دادن حيو دوباره شروع كرد به توض يدستم رو گرفت تو دستش، گذاشت رو گوش. رونيرو فرستاد ب نفسش

 يگوش. ه، دوستش دارمد يحال م يليكردن خ ينقاش! چه باحال. داد يم اديعكس رو بهم  يكردن رو ينقاش يداشت نحوه . دميفهم يبار بهتر م

 : بود، گفتم دهيكمرم چرخ. شدم سمتش زيخ مين. دميشرو از دستش ك

 . بيبگو س -

 . هلو -

 . بيبگو س! درد -

 شه؟  يم ينگم چ -

 نيتو هم. شم يدارم كنف م ايخدا! ايخدا. شم يدارم كنف م. نجاتم بده يكيكاش . گهيد بيخب دوست نداشت بگه س! بگم؟ يدونستم چ ينم

بابا كه . بود يدنيد تمونيوضع. بود به من دهيحاال من تو بغل آرشام بودم، اون هم چسب. نجات اومد و در باز شد يكار غرق بودم كه فرشته اف

 : شده بود، گفت شادچشماش گ

 . خوابم يخواستم مزاحم شم فقط خواستم بگم من، تو اتاق زنم م ينم -

- ا ا وچه؟ بابا پس من كجا بخوابم؟ تو ك! ا 

 . گهيشوهرته د ه،ياتاق بخواب مگه چ نيتو هم، هم -

 ميهست يراحت يدرسته خانواده ! شده ينيزم بيبابا چه س. اتاق بخوابم هيتو  ن،يبا ا. ده يفكرش هم آزارم م. قورت دادم يگلوم رو به سخت آب

 . رونياز اتاق رفت ب. لنگه يكار م يجا هي! حد نياما نه تا ا

 . كپم ها ياتاق نم هي يمن با توئه نره غول تو گفته باشم! يه -

 : گفت يناراض

 . كه من از خدا خواسته ام با تو بخوابم ستين -

 . يخواب يم يكيشما كه ماشاهللا هر شب با  -

 : لبم و گفت يدستش رو گذاشت رو. در اومده بود لجش

 . كنم يكوتاهش م -

 . از مادر زاده نشده -

 . دهيبه چشم د نايفلك ع ،يكن يم اليخ -

 . كه فلك كور باشه نيمگر ا -

 . نكن يباز ريپونه با دم ش -

 توالت هم مگه دم داره؟  رِيش ر؟يكدوم ش -

 : گفت. لبش رو گاز گرفت، به طور واضح معلوم بود كم آورده ي گوشه

 . خانوم خانوما ،يد يتاوان زبون درازت رو م -
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 . داش؟ رازت شد فاش يداد شاباش، مرد باش، كاش چه ربط!) بال نسبت(تو جاش، زد شاش باش، كه با كاسه اش رفت  اليخ نيبه هم -

 : بدبخت هنگ كرده بود، گفت. متر باز بود شيدهن آرشام ش. اومد يطور پشت سر هم م نيهم

  ه؟يجواب زبون درازت چ يدون يم -

 . هينچيداو ه،ينخود چ ه،يچيپ چيپ ه،يچيآرپ ه،يقهوه چ -

منو محكم . كه نذاشت رونيب اميخواستم از تو بغلش ب. بابا غلط كردم. لبام ثابت موند يتر رو نييچشماش اومد پا. م زل زده بودطور به نيهم

 . من ياونم رو دم،يدراز كش نيزدم االن كامال رو زم يدست و پا م. گرفته بود

 . ولم كن -

 . زبونت رو كوتاه كنم ديبا -

 . زنم ها يم غيج -

 . كنم يكه نم خالف شرع -

 . يكن يم خوديب -

 . شه يشم، آروم باش زود تموم م يتر م صيحر يطور نيا -

 . خف بابا -

حرصش در اومد . چرخوندم يور و اون ور م نيسرم رو ا. ميكرد يم يباز ميانگار داشت نييسرم قفل كرد سرش رو آورد پا يرو باال دستام

 : گفت

 . ازت خواستم ياديز زيمگه چ ؟يسيقدر خس نيتو چرا ا -

 يبرم لب ساحل و حامله بر م يتازه اش هم، من خودم مردم رو تشنه م. بار هم برا هفتصد و هفتاد و هفت پشتت بسه هيهمون . خوام ينوچ، نم -

 . گردونم

 !گردونم؟ يحامله برشون م يزدم چه جور يعجب حرف. خنده ريغش زدم ز غش

. در اومد شتريحرصش ب. ديگردنم رو بوس يكنه كه صورتم رو چرخوندم و اشتباه رميخواست غافلگ. كرد ياما داشت با لذت بهم نگاه م آرشام

 . به خودم وليا! هستم من يعجب فرفره ا

 : گفت. ديتخت خواب يجاش بلند شد رو از

 .زود ار،يآب برام ب وانيل هيبپر  -

 . كنن ليدسر م يكنم، بدم گرگ ها برا كهيت كهيرو ت نيخوام ا يم! خدا يا

 : گفتم. آب آوردم و دادم خورد وانيل هي فورا

 . داد يقدر حال م نيا. رفتم يمن بچه بودم با بابام م م؟يرو پشت بوم بخواب ميبر يايم -

  ؟يفقط با بابات رفت -

 . بود يموندن اديشب به . هم رفتم هينه، با پسر همسا -
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 : گفت. كنار خودشو منوانداخت  ديدستم رو كش. تو هم ديهاش رو كش اخم

 . دونم و تو يمن م يغلط ها بكن نياز ا گهيبار د هي -

 ! شد؟ يحاال چرا عصبان -

 : تخت بلند شدم و گفتم ياز رو. رو ازش گرفتم روم

 . رم يخودم م ايدوما، ن. يطور با من حرف بزن نيا ياوال كه حق ندار -

 : رو جمع كرد و گفت لباش

 رو پشت بوم؟  اميپام ب نيا امن چه طور ب يگ يآخه تو نم -

 : و گفتم دميخند

 . راه پله داره ستين يپشت بوممون نرده ا -

  ؟يپشه ها چ -

 . خورن يمثل تو رو نم يتلخ ينترس پشه ها آدما -

 خورن؟  يرو م ايپس ك -

 . منو -

 چرا؟  -

 . و خوشمزه ام نيريچون ش -

- ا ا پس بذار امتحانت كنم! ا . 

 نه؟  اي يايحاال م. ينزد يددست به من ز -

 : جاش بلند شد و گفت از

 . ميباشه، بر. از دست تو -

 ينشست رو. ميزده بود يكه دورش تور. تخت بزرگ هم بود هي. ميدور تا دورش رو گلدون گذاشته بود. داشت ييبا صفا طيبوممون مح پشت

 : تخت و گفت

 جا رو درست كرد؟  نيا يقشنگه، ك -

 . اديبسته بدم م يها طياز مح. بازم طيعاشق مح. خودم -

 ! آها -

  ؟يحكم بلد -

  ؟يتو چ. معلومه -

 . حكمم يمن كه خدا -

 . ميكن يباز اريپس ب -
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 . آوردم باال، برگه ها رو هم آوردم شيدرست كردم با قور يچاق كردم، چا ونيقل نييپا رفتم

***** 

 : دميپرس. رو خورد شييآرشامم كنارم نشست و چا. ختمير يرو گذاشتم و دو تا چا يرو قو ونيقل. پهن كردم يرو فرش هيپشت بوم خونه  يرو

  ؟يكن يباز يحكم دو نفر يبلد -

 . اوهوم -

 : رو خوردم و گفتم مييقُلپ از چا هي

  ؟يگرفت ادي ياز ك -

 . از دوست دخترام يكي -

 يشاه دل و ب هي. پنج تا كارت بهش دادم پنج تا هم خودم برداشتم. شدمآس دل آوردم و حاكم  هيمن . كارت دادم تا حاكم معلوم شه! مار زهر

 : گفتم. كيو ده پ زيو سربازش رو داشتم، دو گشن يب

 . حكم دله -

با . و شاه و سربازِ دل افتاده بود دستم يب يآس و ب. شده يعجب دست. گهيد ياضافه رو انداختم و شروع كردم به برداشتن كارت ها يها كارت

 : گفتم. تا كارت از حكم چهار

  ؟يكت ش اي ميكن يباز يخوا يخب م -

 . يهر طور راحت -

شاه دل رو انداختم پنج . داد يكارت م هياز من  تينداختم اونم به تبع يمن م. تو كف حكم مير يحاال م. چهار انداخت هيرو انداختم،  كيپ آس

 : زدم غيج. داد كيم سه رو داد، سرباز رو كه انداختم پرو انداخت يب يآس رو انداختم ُنه دل رو داد، ب. رو داد

  ؟يآخ جون، حكم ندار -

 : تو هم و گفت ديرو كش ابروهاش

 . گهيد يخر شانس -

 . گهيد گهيد -

 . ميكن يباز مير. اديمن اصال از اولش هم از حكم خوشم نم -

تا  ازدهي. ده تا كارت بهش دادم. ستياصال خوب ن مميبته گفته باشم رال. رسه يمن نم يبه پا يتو كارت باز. كنه يم يدونستم داره جر زن يم

از درون و . خشت ها رو جمع كرده بود يهمه . رنگم كرد! دهنم باز موند. هنوز دو تا كارت هم بر نداشته بود كه رنگ شدم. خودم برداشتم

داره جر  دميكه د دميكش يم ونيداشتم قل. دونم چند تا باخت دادم ينم يرو هم باختم حت يسه دست بعد. سوختم ين و باال و هر جا كه بگييپا

 : گفتم رون،يب دميروش و كارت رو از تو دستش كش دميپر. كرد ميكنه و كارت رو كنارش قا يم يزن

 . يكرد يم يجر زن يتو از اولش هم داشت ستيقبول ن يباز نيآره؟ اصال ا يكن يم يكه جر زن -

 : و گفت ديخند
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 . يكرد يم يم جر زنخب تو ه -

 . حاج آقا ستم،يمن كه مثل تو ن -

 . ستميمن حاج آقا ن -

 . حاج خانوم -

 : گفت د،ياونم پر رو، پر رو اومد رو تخت دراز كش. تخت يرو دميگوشه و پر هيرو جمع كردم  ليوسا. رو برام در آورد زبونش

 . يخوشحال يليخ ياالن كه كنار من -

 ! عمرا .عق، حالم به هم خورد -

 : و زل زدم تو چشماش و گفتم دميپهلوم خواب رو

  ؟يتو دختر دار -

 دختر؟  -

زنت  يچ يبرا ؟يتو چند تا بچه دار دميآخر نفهم ،يدختر ُنه ماهه دار هيگه  يبهبود م ،يدختر دو ساله دار هيگه  يشدم، رضا م جيگ. اوهوم -

  ؟يرو طالق داد

 : خنده و گفت ريغش زد ز غش

  ؟يدار ينكنه تو از من بچه ا. مينداشت يما با هم رابطه ا اديم ادميكه  يياونم كه تا جا ،يكه تا االن داشتم تو بود ينتنها ز -

 : اش و گفتم نهيبا مشت زدم تو س. قرمز شدم يكم

 پس دروغ گفتن بهم؟ . گم شو -

 . از خودشون بپرس -

 . ستيدر كار ن يه ابچ اينداشته  يزن دميكه فهم نيخوشحال بودم، از ا يليخ

 : عقب و گفتم دميخودم و كش. رو انداخت دور كمرم دستش

 . گهيپسر خاله نشو د -

 يكه سه تا دكمه  ديبلند سف نيآست راهنيپ هي ديلباس رو پوش نيچرا ا! عوض كرد؟ يك. چشمم افتاد به لباسش. جماعت نيدارن ا ييرو چه

 اديكنم؟ نه، دلم نم دارشيكار كنم؟ ب يبره؟ چ يپس چرا من خوابم نم د؟يچه راحت خواب يهــ. دهيخواب دميسرم رو آوردم باال د. اولش باز بود

هجوم  يمتوجه . جالبه امشب ستاره ها معلومن. شمردم يو تك و توك ستاره ها رو م رونيآوردم ب يتور ريسرم رو كج كردم از ز. كنم دارشيب

مختلف ازش عكس  ياياز زوا. مشغول عكس گرفتن از آرشام شدم اد؟يكنم؟ چرا خوابم نمكار  يچ. پشه ها به سمت خودم شدم، رفتم داخل

 هيساعت سه شده بود، . گذاشتم ميگوش نهيزم ريقشنگ شده بود، تصو يليعكسش رو كه خ هي. از عكساش رو هم دستكار كردم يبعض. انداختم

ره  يها كه رنگش با الكل هم نم نياز ا يمشك كيماژ هيتو اتاق آرشام  از. نيياز تخت آروم آروم اومدم پا. به سرم زد يطانيفكر فوقِ ش

. اهيبوسند گرفته تا گل و گ يرو م گهيكه دارن همد ياز قلب و آدمك و دختر و پسر. گچ پاش يكردن رو يبرداشتم و شروع كردم به نقاش

 . و خوابم برد دميكش يا ازهيخم. همه جاش رو داده بودم بيترت. رو گچ پاش نمونده بود يخال يجا گهيد
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نه، پس ! داده بودم؟ شنهاديخودم پ. جا نيا ميايداد ب شنهاديكه پ يتو روح كس يشد ا دنميمانع از خواب ديساعت نگذشته بود كه نور خورش دو

 . نكنه تشياذ ديچشمش گرفته بود تا نور خورش يكنم؟ آرشام موهام رو جلو كاريچ. رميگ يحرفم رو پس م

 ديمنو كش. غلغلكش گرفته بود. اش رو هم باز كردم، صورتم رو كردم تو لباسش گهيد يكيسه تا از دكمه هاش باز بود . ببخشخودت  ايخدا

 : عقب و گفت

 . ده ينفس هات قلقلكم م -

 : و گفت رونينفسش رو محكم داد ب. نگاش كردم مظلومانه

 . اشكال نداره -

 . برگشتم و الال ميبه حالت عاد دوباره

***** 

االن گوشم . دستم رو زدم به گردنم و دوباره چشمام رو بستم. ده يداره گردنم رو غلغلك م يكيانگار . اومد يشده بود، غلغلكم هم م گرمم

صورتم رو ! ستيكه دست بردار ن نينه مثل ا. چشمام بود يدستمم رو هياش بود  نهيس يدستم رو هي. اومد، دستم رو به گوشم زدم يغلغلك م

ناخودآگاه من هم . ديخند يلباش داشت م. شدم تو چشماش رهيخمارم خ يسرم رو آروم آروم آوردم باال و با چشما. رونياش آوردم ب قهياز تو 

نبض دستم  يحت. كرد دنيشد كه قلبم تند تند شروع به تپ يدونم چ ينم. اش هم پشت گوشم گهيدست د هيدستش دور كمرم بود و  هي. ميخند

 يهنوز تو چشما. خوردن يتو اون لحظه پلك هامم تكون نم. دميكش يبا نفس هاش، نفس م ميداشت يكم يچون فاصله . مكرد يرو هم حس م

 نياول. صورتم يدستام رو گذاشتم جلو. دستش رو هم دورم حلقه كرد يكيعقب كه اون  دميخودم رو كش. بودم كه اومد جلوتر رهيخ شيطوس

 ياومد، از ال يازش نم ييصدا. چون اون بار تو عمل انجام شده قرار گرفته بودم ديشا. دميترس يم يلخواست منو ببوسه و ينبود كه م يبار

مخم هنگ . لبام يلباش رو گذاشت رو نييكه دستم رو آوردم پا نيهم. نييدستم رو آوردم پا. چشماش رو بسته بود. انگشت هام نگاش كردم

 هي. دنميرو آورد باال پشت گوشم و از پشت گوشم برد پشت گردنم و شروع كرد به بوس شستد. كرد دنيقلبم محكم تر شروع به تپ. كرده بود

 ديشا... ديدونه شا يچه م يكس. داشتم يواقعا تو اون لحظه چه حس ؟يهم چ... هم دميكش يهم خجالت م. خواستن و نخواستن نيبود ب يحس

. سرش ريسرش رو برد عقب و دو تا دستاش رو گذاشت ز. بود ينم حسم چدو يشدم نم جيگ... لذت ديشا... حس زود گذر هي ديشا... عشق

 : ديپرس يشد تو چشمام و با حالت منگ رهيخ

 كار رو كردم؟  نيچرا ا يدون يتو م -

 . خواد بگه عاشقمه؟ آخ جـــون ياالن م يعني يوا

 : گفت. تكون دادم يرو به عالمت منف سرم

  دم؟يمثل تو رو بوس يكردم؟ مگه عقلم رو از دست دادم كه اعصاب ُخرد كن يكار نيهمچ هيدونم چرا من  يخودم هم نم -

 : هلش دادم عقب و گفتم تم،يآخر عصبان االن

 . از من كيكوچ يبوسه  هي يزنه برا يرضا له له م. دلت هم بخواد يليخ! هه -

 : تكرد و گف يكيستريه يخنده . تو هم ديابروهاش رو كش. تو خال يپونه، زد نيآفر
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 . كه همون رضا بخوادت نيمگر ا -

 : دميپرس. بود يمتر يليفاصلمون م. جلو دمياش رو گرفتم خودم رو كش قهي

 چه طور؟  -

 : گفت. زد تو چشمام و بعد به لبام زل

 . آخه يستين يمال -

- ا ا ا...! 

 : گفت. جمله ام رو كامل كنم كه مامان اومد باال خواستم

 . يخواب اي يجواب بد يايبگم م. ديگفت قرار داشت ،يگفتم خواب. زد، گفت كارت دارهپونه جان، رضا زنگ  -

 : آرشام دادم و گفتم ليلبخند ژكوند تحو ارميلج آرشام رو در ب خواستم

 . ديخر ميبر ميخواست يم ام،يآره االن م -

 : تر گفتم آروم

 . ميكرد يآخه آشت -

 : دستم رو گرفت و گفت مچ

 . يبزن يكار نيهمچ هيدست به  ياريحرصم رو در ب يكه بخوا نيا يكردم برا يفكر نم! هزرشك، واقعا ك -

 . حاال دستم رو ول كن. ستيعشق كه گناه ن. ديكه عاشقمه، منم دوستش دارم برم خر يخوام با كس يكدوم كار؟ م -

 . ه كردش يچه م يداد ول يزد در جا حالت تهوع بهم دست م يحرف رو م نيا گهينفر د هي اگه

 . زنم يم يچزوندن آرشام دست به هر كار يبرا

 . قيهر چه ال قيخال. برت نداره االتيشم خ ينم يكارت جوش نيپس با ا. ستمين يرتيغ اديمن ز -

 : و گفتم دميبه حرفش نكردم، خند يتوجه

 . ذارم يتو كنار م يدونه هم برا هي. ميكن يرو هم امروز انتخاب م مونيكارت عروس -

 . تونست بهم ضد حال نزنه يحداقل م. طور خواست، من كه نخواستم باهاش دعوا كنم نيآخه خودش ا. قرمز شده بود شچشما

 . يريبگ يكه عروس يمن رد ش يمگر از رو جنازه  -

 . شد يجون حرص آخ

 . رم يم يتو رد شم، از كوچه فرع ياز رو جنازه  ستيالزم ن -

 . زنه يبه سرت م يآقا رضا چه گل نيآره برو، برو بب -

 . گلِ پونه -

 . آره، فقط مواظب باش گل پونه ات رو پر پر نكنه -

 . كرد يم نيبهم توه مايداشت مستق نامرد
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 . خدا رو شكر ستيها دله ن يكنه، مثل بعض ينم يوقت به من دست دراز چيرضا ه -

 : رو انداخت روم و گفت كلشيه تمام

 . يواقعا زنم بود من دله ام؟ اگه دله بودم كه االن -

 . يكن يبه من دست دراز يتون يچالقت هم مگه م يپا نيتو با ا -

 . نشونت بدم يخوا يم -

 . يبه من هم ثابت كن ستيالزم ن يكه هوس ران يبه خودت ثابت كرد يكاف يبه اندازه  -

 !هه. خواد زورش رو به من ثابت كنه يآشغال م. انكه جا به جا شد از جام بلند شدم و رفتم تو اتاق مام يهلش دادم عقب كم تيعصبان با

 : دميپرس. كردم يخال چارهيب يحرصم رو سر رضا. رو برداشتم تلفن

 . بگو ه؟يچ -

 . به خانوم خوشگل خودم ريسالم و صبح بخ -

 . كنم يم يخال نيشم سر ا يم يداره از آرشام عصبان ياون چه گناه. براش سوخت دلم

 : تر گفتم مهربون

 . م رضاسال -

 . خوشحال شد صداش

  ؟يصبح از كدوم دنده بلند شد يخانومِ عصبان -

 تو چه خبر؟ . دخويببخش -

 . ميدختر اعصاب قورت داده تنگ شده بود، زنگ زدم حال و احوال كن هي يراستش دلم برا ،يسالمت -

  ؟يهست يدخترِ اعصاب قورت داده عصبان نيحاال از دست ا -

 . باشم يفت پشتم غش غش بخندم كه از دست تو عصبانمن غلط بكنم، به ه -

 . نگو -

 . ساعت پنج دم خونتون منتظرم. گم يباشه، نم -

 . ياوك -

 . يبا -

 . خداحافظ -

 ! اومد تو اتاق؟ يك نيا. كرد يكج يابروش رو انداخت باال و خنده  يتا هي آرشام

 : گفت

 . جالبه -

  ؟يچ -
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 : فتسمتم و زل زد تو چشمام و گ اومد

 . پول يكياز  يريگ يلب م يكياز  -

بودم اما خودم رو جمع و جور كردم و تمام قدرتم رو جمع كردم تو دست راستم و با كل قوام زدم  جيگ ارهيتا مخم اطالعات رو باال ب! كردم هنگ

 . تو گوشش

 . جوابت نميا -

 : ادامه دادم. هام رو پر از هوا كردم هيو ر دميكش يقينفس عم. داوم ينفسم باال نم. منم حلقه زد ياشك تو چشمام. سرخ شده بود چشماش

 ... پول بدم در مقابل ييهر جا يكه به زنا نهيبهتر از ا -

. دميخند. كردم مامانم روم دست بلند كنه يفكرش رو هم نم. گونه ام و به مامان نگاه كردم يدستم رو گذاشتم رو. طرف صورتم سوخت هي

 : دميبلندتر خند

 . خونه برم نياصال بهتره از ا. حاال هم مامان و بابام يرو صاحب شد مياول كه اتاقم، خونه ام و زندگ ه،يالع -

 : رو جمع كنم كه آرشام گفت لميساكم رو برداشتم خواستم وسا. رفتم سمت كمد. نزد يحرف نيكرد اما آرشام كوچكتر يم هيگر مامانم

 . از اولم اومدنم اشتباه بودرم،  يمن م ،يجا بر نياز ا ستيالزم ن -

كرده  ريبغض تو گلوم گ. جمع كرد قهيرو در عرض پنج دق لشيرفت تو اتاقش و وسا. فتهيب ياتفاق نيخواستم همچ ياصال نم. خواستم بره ينم

پشت در . خواست بمونه ياومد كه از آرشام م يمامان م يصدا. تو اتاق مامان نشسته بودم. كنم يذاشت عذر خواه يهم غرورم نم يبود از طرف

 : مامان گفت. از سوراخ نگاهشون كردم. ستادميگوش ا

 . اديپونه ب يبابا ساينرو حداقل وا يطور نيآرشام جان، پسرم ا -

 : و گفت ديمامان رو بوس يشونيخم شد پ آرشام

 . كه زحمتت دادم ديمامان ببخش. گهيموقع د هي شاهللايا -

 ... اما -

 : اومد تو اتاق و گفت تيمامان با عصبان. ختيدرونم فرو ر يزيچ هي. لحظه با خودش برد قلب من هم تو اون. رفت

 . يديتو ند يدر حقت كرد ول ينمك نشناس، چه قدر خوب -

  ؟يكدوم خوب -

 : زد تو چشمام و گفت زل

 . يفهم يم اديب ادتي يوقت ستيخودت ن ريآره تقص! هه ؟يكدوم خوب -

تونم باهاش  يبه رضا اس دادم كه امروز نم دميو خط جد ليبا موبا. شدم جيزنن؟ گ يقدر جوش آرشام رو م نيچرا ا! گه؟ يم يداره چ نيا

 : بابا اومد تو اتاق و گفت. منم ناچارا قبول كردم. ميكه فردا بر نياونم قبول كرد به شرط ا. برم رونيب

 . افتاده يمامانت بهم خبر داد چه اتفاق -

 : گفت ياز مكث بعد
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 . يش ياون وقت آزاد م. كنم يرو فسخش م غتونيامروز ص. يدونم رضا رو دوست دار يم. نكن تيخترم خودت رو اذد -

 يحاال م ر؟يقدر د نيبرام سخته؟ آخه چرا ا شيتپه؟ حاال كه دور يحاال كه بهش وابسته شدم؟ حاال كه قلبم براش م! حاال؟! ؟يچ. زد خشكم

 . خوره؟ اشك تو چشمام حلقه زد يبه چه دردم م يآزاد! بشه؟ يخوام آزاد باشم كه چ

 : گفت بابا

 . يدر حق آرشام نكرد يكنه كار خوب يكه فكر م نهيا يزن دل نازكه، اگر دعوات كرد برا هيمادرت، . خودت رو ناراحت نكن دخترم -

 يدور نيهم يدو هفته رو كنارم بود برا - يكي نيكل ا. برام گذشت يچند ساعت مثل قرن نيا. شم، دلم بد جور گرفته يم وونهيدارم د ايخدا

 رو از دست داده؟  يفهمه چ يده تازه م يكه از دستش م نيدونه هم يرو داره قدرش رو نم زيچ هيچرا آدم تا . ازش برام سخته

 كار كنم؟  يچ ايدونم خدا ينم. آره! دوستش دارم؟ نه بابا يعني

  ؟يايپونه بابا نم -

 . چشم -

 . رميم يم نيفكر كرده بدون ا. هيمن رضا رو دارم، برام كاف. به درك. هم به من ننداخت ينگاه مين يحت. شسته بودتو محضر ن آرشام

 يپق. مخصوص گچ ييپاش هم دمپا هيبود،  دهيپوش يپاش كفش ورن هيبه پاش نگاه كردم . بود دهيكرم پوش يو شلوار پارچه ا ديسف رهنيپ هي

خنده ام رو . تخته اش كمه هيگه دختره  ياالن با خودش م. لبم رو گاز گرفتم يگوشه . باال و به من نگاه كردچشماش رو آورد . خنده ريزدم ز

 ياالن اخالقم سگ. كوفت و دوباره، مرگ و دوباره، زهر مار و دوباره. دوباره غم تو دلم خونه كرد. دوباره چشم به سنگفرش دوخت. دادمقورت 

 . مريگ يجلو، پاچه م اديب يكيشد 

 ايدونه شوهر تو دن هي نيبه درك انگار هم. شد يتر نشون بدم اما بدتر م لكسيخودم رو ر دميكش يكه م يقيعم يكردم با نفس ها يم يسع

 .پسر ادهيكه ز يزيهست چ

 . رونيكنار در محضر منتظر بابا بودم كه آرشام اومد ب. رونيمحضر دار رو امضا كردم و اومدم ب دفتر

 : كرد، گفت يم يكرد و با نوك كفشش باز ينگاه م نيكه به زم يدر حال بشيج رو كرد تو دستش

  ؟يكه از دست من راحت شد نيا ه؟يحس خوب -

 : خورد ادامه داد ياز پشت شال هم نفس هاش به گوشم م. رو آورد كنار گوشم لبش

  ؟يكه آزاد -

 : زل زدم تو چشماش و گفتم برگشتم

 . ستميلنگ در هوا ن ه،يچ فميدونم تكل يحداقل م -

 . كه نرفته ادتي. سر كار يايب ديبا گهيد يباشه از هفته  ادتيخوبه،  -

 : بابا اومد و گفت. دلم بذارم؟ راننده اش در رو براش باز كرد و سوار شد يرو كجا نيحاال ا يوا

 . دخترم ميبر -

 . چشم -
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 ليجر و بحث ساده تبد هيكوچولو  يدعوا هيكردم  يذرونم؟ فكر نمچند ساعت سخت گذشت شب رو چه طور بگ نيچه قدر ا. هفت شد ساعت

 ! بشه نيمثل ا يبه مساله بغرنج

خوبه حداقل . قرصِ خواب خوردم بخوابم تا كمتر نبودنش رو احساس كنم هي. بود دهيهم امونم رو بر جهيسر درد و سرگ خت،ير يهام م اشك

 . آخ جون نمش،يب يبعدم سرِ كار م ياز هفته . مكرد يوگرنه دق م نمشيب يها تو دانشگاه م كشنبهي

معلوم !) عقل نيريش! (زنم ها يم نيريمنم ش. خنده ام گرفته بود. كردم يكه از آرشام انداختم نگاه م ييرو گرفتم تو دستم و به عكس ها يگوش

خودم  ديآره، فقط با. تونم يفراموشش كنم، من متونم  يمن م. دم يبه خودم اعتماد به نفس م! خندم؟ خدا داند يكنم؟ م يم هيدارم گر ستين

خودت راه و  ايكه اومدن سراغِ من؟ خدا هيچ ضياحساسات ضد و نق نياَه ا... شه يآره م... شه ينه، نم... شه؟ يم يعني. كنم يكار هيسرگرم  ور

 . چاه رو نشونم بده

***** 

 : تو هم و گفت ديرو كشاخم هاش  دنميمامان با د. شدم دارياز خواب ب يسر درد بد با

 !پرتقال يكرده كه چشماش شده اندازه  هيچه جور گر نيبب -

 . شو اليخ يمامان ب -

 : شد روم و گفت خم

  ؟يمونيبهش بگم كه پش يخوا يندازه م ينم نيمنو زم يپونه جان، مادر، آرشام رو -

 . ستمين مونيمن پش ؟يگ يم يچ يمامان دار -

  ؟يكرد هيپس چرا گر -

 . نكردم هين گرم -

 : شد گفت يكه از جاش بلند م يحال در

 . اتاق خودت يبر يتون يم. به هر حال، آرشام امروز تختش رو برد! معلومه كامال -

كردم كه  يم يتخت رو وارس يداشتم جا. شه يحس م يتخت به طور محسوس يخال يچه قدر بزرگ شده، جا. جام بلند شدم، رفتم اتاقم از

 ! يكه عكس آرشام بود افتاد، هــــ يگوش ي نهيزم شيپ ريخواستم جواب بدم كه چشمم به تصو. ند شدتلفنم بل يصدا

 : جواب دادم. بود رضا

 بله؟  -

 . يسالم پونه خانوم، به سالمت -

  ؟يبه سالمت يسالم رضا، چ -

 . ياالن فقط مال خودم گه،يد تونيمجرد -

 : ديشدم از كجا فهم متعجب

  ؟يوند يتو از كجا م -
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 . يمال من گهيد. زنگ زدم خونتون مادرت گفت -

 يخوشحال شدم كه حداقل رضا منو م. دميدفعه خند هي! شده برا خودش يآنتن! يس يب يماشاهللا مامانِ ما هم زده رو دست ب. يو مال من كوفت

 . حداقل رضا رو دارم. خواد

  ؟يداشت يكار -

 . با اجازه يشهرباز ميببر فيد هم تشربع ديخر ميبله، خانوم خانوما قرار بود بر -

 . زيچ هيآره، اما رضا ! آها -

 . تو جون بخواه -

 . انيبگو ب الرميگم به بهبود و آ يهه هه، م -

 آخه چرا؟  -

 . رو، رو كنم ييزايچ هيخوام  يم -

 ...اما -

 : بود گفتم الريبا آ ينيهمنش ي جهيكه نت يعشوه ا با

  ؟ينداز يم نيرضا جونم، حرفم رو زم -

 . چشـــم ؟يكن يخرم م ياالن دار -

 . يمرس -

 : بهم انداخت و گفت يمامان نگاه چپ. رو قطع كردم تلفن

 . كنه يخدا در و تخته رو با هم جور م -

 : ام رو انداختم باال و گفتم شونه

 . مونم يمن تا ابد مجرد م يخوا يباشه مامان جونم، اگر م -

 : رو گاز گرفت و گفت لبش

 . ريخدا نكنه دختر، زبونت رو گاز بگ -

 . رميگ يچشم من زبونم رو گاز م ،يهست يشما بگو از من راض -

 : زد و گفت يلبخند

 . باشم يشه از تنها بچه ام ناراض يمگه م -

 : تو اتاق و گفت ديپر ايپر

- ا ا رفت؟  ادتيمامان باز منو ! ا 

 . ره ياش م ره؟ به خاله يم شييگفته حالل زاده به دا يك

***** 
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 چهارم فصل

 

رفتم  يداشتم م. دور چشمام رو با مداد پر رنگ كردم، رژ سرخ هم زدم. انداختم دمميشال سف دم،يپوش يمشك نيو شلوار ج يمشك يمانتو

 : زد و گفت يلبخند دنميبا د. دميكه مامان رو د رونيب

 . اسفند دود كنم سايوا. ماشاهللا -

 . خفه ام كرد! حاال ستيول كن هم ن. كردم يپشت سر هم سرفه م. رو چند دور، دورِ سرم چرخوند سمتم و ظرف اسفند اومد

  ؟يكن يچرا اسفند دود م -

 . يخوام چشم بخور ينم ،يرس يآخه تو خوشحال به نظر م -

 . قدر قانع كننده چه

 خوشحال به نظر برسم؟  ديچرا نبا -

 !هيسوال نميا

 . يش يافسرده مهفته  هيآخه فكر كردم تا  -

 ! هم از مادر ما نيا بفرما

 . ميكار بكن افسرده ش هي ميحاال ما خودمون هم افسرده نشد -

 . خدا نكنه دخترم -

 : زدم داد

 . گهيد ميبر ايب ا،يپر -

  ؟يبر يرو كجا م ايپر -

 . يخوام ببرمش شهرباز يم -

 . ميرسه ببر يكنه ما هم وسعمون نم يعادت م. بهتره ينه، نبر -

 . كنه يبچگ ديمامان اون با. برمش يخودم م د،يشما ببر ستيالزم ن -

 . خب حاال -

 !گن خب حاال يم ارنيكم م نه،يهم عادتشون

خوشگلش رو هم كه آرشام براش گرفته بود،  يصورت يبست، كفشا يبلندش رو هم خرگوش يبود، موها دهيشلوار و لباس قرمز پوش ايپر

 : گفت ايپر دنِيبا د. بود ستادهيا نيرضا كنار ماش. رونياز خونه رفت ب. ديپوش

 . من چه طوره يعشخ كوشولو! اوووه -

 : بغل رضا و گفت ديپر ايپر

 من خوبم، رضا كوچولو چه طوره؟  -
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 . خوشگل يايهمچنان عاشق پر -

 . خوام درس بخونم ها يگفته باشم من م -

 : رضا گفت. خنده ريكه اون وسط تماشاگر بودم زدم ز من

 . رميخوام اون رو هم بگ يلو نده، آخه م تيآج يجلو -

 : داد زد ايپر

 . يبا من عروس ش ديتو با. من خودش شوهر داره، عمو آرشام يِنه، آج -

كه  من هم. دل و دماغ اول رو نداشت گهيرضا د ميزد يتو پاساژها فقط دور م. تعجب كنم، اما معلوم بود رضا ناراحت شد ايدونستم بخندم  ينم

 : داد زدم. ميشاپ بود يما هم تو كاف. كردن بود يمشغول باز گهيد يبا بچه ها ايپر. يشهرباز ميدادم بر شنهاديكنه پ يطور رفتار م نيا دميد

  ا؟يپر ا،يپر -

 : رو صدا كردم رضا

 . ستين ايرضا، پر -

 شه؟  يمگه م -

راحت  الميخ شيآخ. استيپر نميسمتش بب دميدو. دختر با بلوز و شلوار قرمز بود هيچند متر جلوتر . گشتم ايمن هم دنبال پر. جاش بلند شد از

 : گفتم. سمتش و برگردوندمش سمت خودم دميدو. زد يمرد بزرگ حرف م هيداشت با  يشد، ول

 زد؟  بتيكجا غ -

 . عمو آرشام ،يآج -

 . كرده يباز چه غلط! ؟يخو عمو آرشام چ -

 : دميآرشام رو شن يصدا

 . اساسا يدار تيبه ترب ازين ،يهم بد دهنهنوز  -

جا  نياما ا. جاست نيشه كه ا يباورم نم. نمشيب يجا م نيخوشحالم كه ا يليخ! آخ جون يووو نم؟يب يدارم درست م يعني. رو آوردم باال سرم

 : زدم و گفتم يكنه؟ لبخند يكار م يچ

 . جون يارش ؟يكن يكار م يجا چ نيتو ا -

  ؟يپرس يطور سوال م نيباباته كه ا مال يمگه شهر باز -

 .يخوا يخودت نم! بار خواستم مهربون باشم ها هيمن  حاال

 پرسم؟  يكه من چه طور سوال م يمگه تو مفتش -

 . آب هم روش هي يادب رو قورت داد -

- ا ا چه بد شد يووو ،يديتو هم فهم! ا . 

 : گفت ايپر. خودم رو ناراحت نشون دادم مثال
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 كنم؟  يباز يبرم تو اون قصرِ باد من يآج -

 . ها حرف نزن بهيبرو، فقط با غر -

 : دختر به آرشام گفت. اومد سمتمون يرضا با دختر. دادم حواسم به آرشام بود يطور كه جوابش رو م نيهم

  ؟يديآرشام، دوست پسرِ سابقم رضا رو د -

هم از  شيفرفر يتنگ كه موها يو مانتو ظيغل شيالغر و قد بلند با آرا يتردخ. تو هم دنيهم اخم هاشون رو كش دنيرضا، هم آرشام با د هم

 : به من گفت رونيبود ب ختهيشال ر ريز

 شما؟  -

 . من -

 . دوست دختر منه، اسمش پونه است -

رو فشار داد و به سمت تو دستش  يآرشام عصا. من هستم ايگه جلو ن يم تياصوال به پاراز. وسط حرفم ديرضا بود كه مثل ظرف نشسته پر نيا

كال خجالت رو گذاشتن دم كوزه . ميقرار دار يخانوادگ طيانگار نه انگار تو مح. (دختر رفت تو بغل آرشام خودش رو لوس كرد. نگاه كرد گهيد

 !)رو خوردن شو آب

 : گفت

 . دوست دخترِ آرشام جون نيو آخر نيباتريو ز نيبهتر نيمنم نوش -

 . كنم هيمن خودم رو تخل نياريب.) رو نگفتم، حال شما هم مثل من بد نشه شياسم اصل(حالت تهوع بال نسبت  سهيك هي عــق،

 : لبم گفتم ريز آروم

 . بوش حالم رو بد كرد گهيرو د فونيبكش س -

 : ديپرس جيگ دختر

  د؟يببخش -

 . ميبخش يخدا ببخشه، ما كه نم -

 : دستم رو گرفت، رو به دختر گفت رضا

 . فعال م،يبر ديما منتظرن ما با يدوستاجون،  نينوش -

 . يبا -

شاپ منتظرِ ما نسسته  يو بهبود تو كاف الريآ. طور به من بود نيبود به آرشام اما چشم آرشام هم دهيدختره دوباره چسب. پشتم نگاه كردم به

 : روش رو از من گرفت و گفت الريآ. بودن

 . باز اومد نيا ش،يا -

 . سراغت ادين يچه طوره؟ خوبه تا آخرِ عمرت كس. كه دورت هستن رو بر بزنم يياپسر يآره، اومدم همه  -

 ...تو غلط -
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 : وسط حرفش و گفتم دميپر

 . حرفا نزن نياز ا. ده يم ريش ياوه اوه، حرف زشت؟ نچ نچ، دهنت هنوز بو -

 . شد ينه ناراحت م ديخند ياز خنده، اما بهبود نه م ديترك رضا

 ...تو... تو... تو -

تو اون  رهيبگ ستيو ب ستيدو يبشكه  هي ديمامانت با يرو دست مامانت چون چاق هم هست يمون يم ،يچيه گهيد! يهم گرفت ياللمون يووو -

 . بندازدت يترش

 : رضا دستش رو انداخت دور كمرم و گفت. ديبار يم شيچشماش آت از

 . پونه؟ بسه -

 . چشــم -

شاپشون مبله بود اگر  يخوب بود كاف. خودم رو اندختم تو بغلش ارميمنم كه خواستم لجش رو در ب. ددست رضا ثابت مون يرو الريآ چشمِ

. دست رضا رو گرفت از جاش بلند كرد. بود نينوش. دست رضا رو از دور كمرم باز كرد ،يدست هيناگهان . دميرس يبود به هدفم نم يصندل

 : گفت

 . ايتو ب م،ير شترن سوا اديرضا جونم، آرشام با من نم -

 : رو به من گفت رضا

 پونه؟  يايتو هم م -

 . ام ييآخ جون، من عاشق ترن هوا -

 : آرشام هم بهمون اضافه شد، گفت. تو صف ميسمتم دستش رو انداخت دور كمرم، با هم رفت اومد

 . اميمنم م -

كارا  نياز ا. رضا دستش رو دورم انداخت. اومد يونم در نمخ يزد يكارد م. بغل آرشام ديشده بود دست رضا رو ول كرد پر فوريكه ك نينوش

ما . بره يكامل رو م ياستفاده  تياز موقع. رضا هم كه ماشاهللا سوء استفاده گر. آرشام ضعف نشون بدم يخواستم جلو ياومد اما نم يخوشم نم

خوب شد ! شد من هم كه ترسو يبود اما كم كم وحشتناك مترسناك ن ادياول كه راه افتاد ز. مينشسته بود نيجلوتر از آرشام و نوش يدلصن هي

 . به پشتم انداختم ينگاه سرسرك هي. صورتم رو تو گردن رضا فرو برده بودم. شالم از سرم افتاده بود. نكردم سيخودم رو خ

االن من آرتروز . (اره نگاهم كرددوب. چشمم به چشمِ آرشام كه افتاد با اخم صورتش رو برگردون. كرده بود ديهم از من تقل نينوش! زپلشك

 ! ده يم ريكنم اون داره به شالم گ يمن دارم سكته م! داره ها يعجب دل خوش. با چشمش به شالم اشاره كرد!) رميگ يگردن م

سرم و  يروكه آرشام از پشت شالم رو انداخت  رهيشد دستش رو دراز كرد منو بگ ادهيرضا پ. سوخت يانگار صد سال گذشته، گونه هام م يوا

 : آروم گفت

 . ها نده بهيبكن اما موهات رو نشون غر يبا من لج كن يخوا يم -

 : شونه اش بود، گفتم يشال اون هم رو. نگاه كردم نيبه نوش برگشتم
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 . شما به فكر دوست دخترت باش -

ماهش رو  يده بود و فقط افتخار داد نصف روماه هم چهره اش رو نصف كر. خلوت بود يشهرباز. بودم ستادهيمحافظ ا يرضا كنار نرده ها با

 !) يچه ادب. (مينيبب

 : خم شد تو صورتم، زل زد تو چشمم و گفت رضا

 ! ها يچاق شد -

 اومد من هم زل زدم تو چشمش يبدم م ياز چاق شهيهم. دست گذاشت رو نقطه ضعفم! نــه

 : گفتم و

 . كلميهم خوش ه يليمن كجا چاق شدم، خ -

 : جواب داد د،يخند

 . يچاق شد -

 : داد ادامه

 . يش ياالن نم يشد يقبال تو بغلم جا م -

 شم؟  يگه االن جا نم يم يك -

 . من -

 : زدم و گفتم يچشمك. اش باز كردم رفتم تو بغلش و دستاش رو دور كمرم حلقه كردم نهيس ريدستاش رو كه زده بود ز. رو در آورد حرصم

  ؟يكنف شد -

 : ترو آورد جلو و گف صورتش

 . آقا آرشامه ستميكه فعال كنف شده من ن يكس -

رو آب ببره  ايدن. خورد يم ينبود داشت بستن الشيخ نياما ع نينوش. سرخ شده بود. به پشتم نگاه كردم يتو بغل رضا بودم، همون حالت هنوز

 . اليخ ياَه اصال ب ؟يبره بستن يم يچ... يچ... و نينوش نيا

 : داد زد بايبود، تقر نيكالمش به نوش ياه كرد اما سوبه من نگ تيبا عصبان آرشام

 . ايبرسونمت ب يخوا يرم، م يمن دارم م نينوش -

 : و گفت ديهم دنبالش دو نينوش رفت،

 . اميبذار منم ب زميعز -

 : رضا رو هلش دادم عقب و گفتم. دوباره حالم بد شد! عق

  ؟يكار رو كرد نياز قصد ا -

 . اديكردم؟ نكنه هنوز هم ازش خوشت م يكار بد. ز سر عشقم بردارهخواستم دست ا يم. آره -

 : من كنان گفتم من
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  اد؟يخوشم ب يسمياز اون ساد يشد وونهيد... من... من -

  اد؟يخوشم م واقعا

 : گفت. افتادم تو بغلش بايتقر. ديداره؟ دستم رو كش يريخود درگ نيوا ا. برگشت آرشام

 . همه نمونه نيموقع بود گفتم ا ريفرستادم خونه، د ميشخص يرو با راننده  ايپر -

 . ممنون -

 . يريزنج ،يروان. حرفم رو ادامه بدم، رفت نذاشت

 : به ما انداخت و گفت يبهبود نگاه. و بهبود رفتم الريرضا به سمت آ با

 خوش گذشت؟  -

 . يشما خال يجا -

  م؟يباش ديامروز ما هم با يگفت يچ يخب برا -

 . خبر باشه يهم ب الريرو، رو كنم كه فكر كنم آ يقيحقا هيتم خواس يم -

 : دميپرس. بودم ستادهينشست اما من هنوز ا رضا

 آرشام چند سالشه؟  يبچه  يرضا تو گفت -

 : بود اما جواب داد متعجب

 . دو سال -

 چند سالشه؟  يبهبود تو گفت -

 : كنه گفت يبه رضا انداخت، خواست زرنگ يهم نگاه اون

 . منم گفتم دو سال -

 . گه يتو شب روشن داره چشم تو چشمِ من دروغ م يتو روز روشن كه نه ول آشغال

 . دياز همون موقع شك كردم كه دروغ گفته باش. ُنه ماهه ست ينچ، تو گفت -

 : ديپرس بهبود

  م؟يدروغ بگ ديچرا با -

  ؟ينگفت. داره ياونا رو مادر آرشام نگه م يكه دختر ُنه ماهه . جدا شدن نيهم يآرشام دختر بازه، زنش هم هوسرانه، برا يتو گفت -

 : كرده بود، گفت عرق

  ؟يخب كه چ -

  ؟يمن خراب كن شيآرشام رو پ يخواست -

 بشه؟  يخراب كنم كه چ شتيآرشام رو پ -

 . كه من با رضا باشم -
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 : ديكالفه پرس دوباره

 بشه؟  يكه چ يبا رضا باش -

 . شه يوقت با تو دوست نم چيمونه و ه يبا رضا م الرياگر من با آرشام باشم آ. ضا نباشه كه با تو باشهبا ر الريآ گهيكه د -

 : دادم ادامه

 درسته؟ . هم به تو الريتا من به رضا برسم، آ ديمن خراب كن شيآرشام رو پ ديخواست. هر دو تاتون بود ينقشه  -

 : رو به رضا گفتم. رونيرو برداشتم، خواستم برم ب فميك. نييچشمش افتاد پا ياز گوشه  يشكقطره ا. متعجب به رضا و بهبود نگاه كرد الر،يآ

 . يكرد دميناام يكه بهم گفت يدروغ نيبا ا يدادم دوستم دار يدرصد هم احتمال م كياگر  يحت -

 : سمتم كه گفتم اديب خواست

 . ينيب يمنو نم گهيد يايدنبالم ب -

 : فتمكردم و گ الريرو سمت آ روم

 . يخور يتو به درد بهبود و رضا م نيهم -

خودم . كه دلم گرفت هيك نميبرگشتم بب. شد به عقب دهيبودم كه دستم كش ستادهيا ابونيكنار خ. بود ازدهيساعت . رونيشاپ اومدم ب يكاف از

 : رو انداختم تو بغل آرشام و گفتم

 قدر بدبختم؟  نيچرا من ا -

 . بدبخت منم ،يهم خوشبخت يلياتفاقا تو خ -

 : تو چشماش نگاه كردم و گفتم سيخ يبا چشما متعجب

 تو؟  -

 . اوهوم -

 : دميپرس

 چرا؟  -

 . چون تو رو از دست دادم -

 . و منم باور كردم يهه، تو گفت -

 . خواستن يتو رو م لييكايو م نيكه رضا و ام يدار يدونستم تو چ ياز اول هم م -

 : دميپرس ن؟يام

  ه؟يك گهيد نيام -

 . يميدوست قد هي ،يچيها؟ ه -

 دارم؟  يخب حاال چ -

 . دلِ پاك هي -
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 : زدم و گفتم يلبخند

  ؟ياالن دوستم دار يعني -

 . مگه مغز خر خوردم -

بلند شم كه  خواستم از جام. نييخورد و افتادم پا زيل ابونيجدول كنار خ يقدم رفتم عقب كه پام از رو هي. اعتراف گرفت نيشه از ا ياصال نم اَه

 . دميشن يصداها رو خوب م يتونستم حرف بزنم ول يشد، نم يدونم چ ينم. با تمام سرعتش زد بهم 405 هي

***** 

 . بده ريخوام ازدواج كنم حاال شما گ يمامان، من نم -

 ! هيانگار ازدواج كردن زور واقعا

 . ساله هم داره كيدخترِ  هيسالشه  ستيخواهر دو قلوت ب نيبب! گهيسالت شده د ستيدختر، خجالت بكش ب -

 : گفتم! منو سننه؟ اون عجله داشته خب

 . خونمون به هم نخوره، من راحت شم شاهللايا يدم ول يم شيمامان من االن آزما -

 . نيبهتر از ام يك كتره،يپولداره، از همه به تو نزد له،يپونه؟ اون پسرخالته، وك هيچه حرف نيا -

 . بس كنكنم  يمامان خواهش م -

 . اديباشه، پولدار باشه، من ازش خوشم نم ليخب وك. يقانع كننده ا ليچه دال. رو قطع كردم يگوش

جواب بدم، بعد  ايرد شم، جواب بدم  ابونيدونستم از خ ينم. زنگ خورد ميبودم كه دوباره گوش ادهيخط عابر پ يرو. شگاهيرفتم آزما يم داشتم

 : شدم جواب دادم يد مر ابونيطور كه از خ نيهم. رد شم

  ه؟يچ -

 . كنم يمن تو رو درستت م. ديينه، بفرما هيچ -

 . بار به جامعه لطف نكن و ما رو درست نكن نيو ا ايحاال ب -

  ؟يهست يكدوم گور -

 . سرِ قبر تو -

 . ُكشمت يپونه به خدا م -

 . تو رو خدا منو نكش نيام -

 . مجبورم كرد به سمت راستم نگاه كنم يممتد بوق يصدا. كردم يرو ادا مآوردم حرفام  يدر م يكه مسخره باز يحال در

حق عبور و مرور رو داره؟  يليمنطقه از شهر، تر نياصال تو ا. اومد به سمتم يداشت م يليتر هي!) گفتم يدونم چ يخودمم نم(جدالسادات  اي

 نيا يمن زنده ام ول! بسم اهللا. هنوز زنده ام؟ سرم رو آوردم باال ينعي ايخدا. شدم به عقب دهيتونستم تكون بخورم كه كش ينم. بودم دهيهنگ

 . اش مونده بودم افهيتو كف ق. ستنيقدر خوشگل ن نيجن ها كه ا! جنه؟ نه نيا يعني ه؟يك

 . نبود فياصال قابل توص ز،ينوك ت يپوست صاف و برنزه، چونه  ده،يمرتب و كش يو ابروها يطوس يچشما
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زل . اش بود نهيس يمن هم رو يدستاش دور كمرم حلقه شده بود، دستا. زده بود يساده ا پيكال ت. يخاكستر يپارچه ا و شلوار يمشك بلوز

 . بزنم كه گلوله بارونم كرد يآب گلوم رو قورت دادم، خواستم حرف. رفت يم نييهر دو تامون تند تند باال و پا ي نهيس. چشماش يزده بودم تو

 : گفت

 تو دختر؟  يقدر حواس پرت نيچرا ا له؟يحرف زدن با موبا يجا ابونيط خوس ؟يشد وونهيد -

 : تر گفت آروم

 . تو خوشش اومده ياز چ نيدونم ام يآخه من نم -

  د؟يشناس يشما منو م -

 . شده بود، رفت رشيخودش د. شگاهيشما رو ببرم آزما اميگفت ب نيبله، ام -

  ه؟يمت چخب حاال اس. نحسش ي افهيچه بهتر با اون ق -

سر سوزن هم خجالت  يبه اندازه  يحت ميكه توش قرار گرفته بود يتياز موقع. دميپرس يتو بغلش داشتم اسمش رو م! دارم من ييرو چه

 : و گفت ديخند. دمينكش

 . يتق -

 . شده رميكه د ميجون، بزن بر يخب تق -

 . ديخند دوباره

خواستن كل خونم رو بكشن،  يدو قطره هم قانع نبودن، م -قطره هيحاال به . رنيم خون بگرفتم تو تا از ميشد شگاهيكه وارد آزما نيمحض ا به

 ياز كالسا يكيخواستم برم به . دستم فشار دادم يپنبه رو، رو. شد يحالم بد م. اومد يبدم م شگاهيو آزما مارستانيب ياز بو شهيهم. راحتم كنن

 : جون گفت يمشاعره كه تق

  ؟ير يكجا م. برسونمت -

 . ديبه كارتون برس ديرازه، شما بر -

 . يهر طور راحت -

 ! پر رو چه

نداشت  يبه شعر و شاعر يكه رشته ام ربط نيبا ا. شاعرِ بزرگ كالسِ مشاعره من بودم. دميبه كالس مشاعره رس ريتاخ قهيبعد از ده دق خالصه

 . دارم، مخصوصا شعر نو يبه شاعر يخاص ياما عالقه 

 : آروم گفت. سالم كردم. بود دهيزودتر از من رس. نشستم الريكنار آ يمبل يرو

 . استاد ناراحت شد يكجا بود -

 . شگاهيآزما -

 . شد يچ! آها -

 . داره دزيكه ا شاهللايا ،يچيه -
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 : گفت ياستاد صفو. ميديخند آروم

 . رونيبرو ب يبخند يخوا يپونه، اگر م -

 : كردن، گفتم يهمه برگشته بودن به ما نگاه م. مشاعره اش حساسه يالساك يبود اما رو يمهربون يليمرد خ يصفو استاد

 . استاد ديببخش -

اون هم مثل من  يعني ؟يچ يعنيكرد؟  ياون كه فرق م ياما لباسا ست؟ين يهمون تق نيا! ا ا ا. كه كنار استاد نشسته بود افتاد يبه مرد چشمم

 .)ستاحتماال آب طال. (ييساعت طال ،يكفش براق ورن ،يزغال نيشلوار ج د،يكت سف. ونده بودم بهشم رهيقل داره؟ خ هياونم . برادر دو قلو داره

 : گفت يرو به تق استاد

 . عشق. ميكن يآرشام از تو شروع م -

 ست؟  گهيد يكي اياسمش رو به من دروغ گفت  يعني ست؟ين يتق! اسمش آرشامه آرشام؟

 : گفت ييجذاب و رسا يصدا با

 عشق يعنيها بغض صدا  در حنجره -

 عشق  يعنيوصف خدا  نيتر ملموس

  يفهم يم يو خسته ا بيكه غر يوقت

 عشق  يعنيرضا  ريزا آرامش

 : استاد رو به من گفت! جمع يتو َكفش مونده بودن، مخصوصا دخترا همه

 . عشق. بگو ياومد ريپونه تو كه د -

 . من بود يو ضعف كردن پسرا برا پسره زل زده بود به من حاال وقت غش. روصاف كردم صدام

 در تپش است يهر سنگ دل ي نهيدر س -

 همه دل چه سود اگر عشق نبود؟  نيا از

 كور چه بود؟  يعشق دلم جز گره  يب

 گشود اگر عشق نبود يچشم نم دل

 : گفت. زد يزيآم نيلبخند تحس شهيمثل هم استاد

 . دوست. ميكن يخب از خودت شروع م ن،يآفر -

 دست دوست  ردين است كه گدوست آ -

  يو درماندگ يحال شانيپر در

 : گفت استاد

 . الريآ -

 از جهان گرچه بوستان خوش تر -
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 هم به دوستان خوش تر بوستان

 : نوبتش شد، گفت. آرشام بود شيتوجه ام پ يهمه . گفتن كه من اصال متوجه نشدم يهم شعر ينفر بعد چند

 ينيب يدغل دوستان كه م نيا -

 ينيريدور ش ندمگسان

 ! يارين ديكمبود  ،يزير يقدر نمك م نيا يرينم! بابا با مزه. خنده ريزدن ز همه

بودم  دهيرو تختم دراز كش. ومدهيسه هفته از تصادف پونه گذشته و هنوز بهوش ن. شدم رهيخاطرات پونه رو بستم و به سقف اتاقم خ ي دفترچه

 يخاطراتش رو توش م. روش نوشته دفترِ اسرار. هزار بار خوندمش. دفترچه تو دستم مونده نيا شياز دو سال پ. كردم يو به سقف اتاقم نگاه م

خاطراتمون، ... و ارهيب اديرو به  زيترسم همه چ يوقت جرات نكردم دفترش رو بهش پس بدم، م چيه. رو توش نوشته زشيهمه چ. تنوش

 . نمونيريخاطرات تلخ و ش

 : بودن رستانماياز ب. بلند شد لميموبا يصدا

 بله؟  -

 . بهتون اطالع بدم ديبخوا ديبهوش اومدن گفتم شا يخانوم پونه صوف. ميريگ يتماس م» ...« مارستانيسالم از ب -

 : ذوق زده گفتم. دميگنج يپوستم نم تو

 . اميممنون، االن م -

 ...نه، راستش -

 شده؟  يچ -

 . ستنيفرار كردن، ن شونيخب، راستش ا -

  ؟يچ -

دوباره دلم . تونستم راه برم ينم! بود؟ يچ. خوب شد گچ پام رو برداشتم. و پشت فرمون نشستم دميلباسام رو پوش. رو قطع كردم يگوش

آورده باشه  اديرو به  زياگر همه چ. وجود من شده حاال كه عاشقش شدم ياون همه ... من بدون اون... من... نكنه ا؟يشده خدا يچ يعني. گرفت

. بودن ستادهيبابا و مامانِ پونه هم نگران اون جا ا. مارستانيب دميدونستم چه طور رس ينم. بودم ريبا خودم درگ ه؟يالعملش چعكس  يعني ؟يچ

 : دميرفتم جلو پرس

 شده؟  يچ -

 . بهوش كه اومد فرار كرد. ستين -

***** 

. گم شدن هم دادم يِآگه يحت. كه تونستم سر زدم ييهر جا و سردخانه و خالصه مارستانيو ب يآگاه يبه اداره . گذره يروز از گم شدنش م دو

 . منه ريهمش تقص. رضا رو تحت نظر گذاشتم. هم استخدام كردم يكارآگاه خصوص

 ديكنم؟ شا كشيآخه منِ احمق رو بگو چرا خواستم تحر. كردم ينم بشيكاش تعق ،يرفتم شهرباز يكاش نم. ستيازش ن يخبر نيكوچكتر
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. نيماش ريرفتم ز يكاش من به جاش م. موندم يم ديرفتم خونه، نبا يم نيحاال هم كه بردم كاش با نوش. بردم يباخودم نمرو  نيبهتر بود نوش

چه قدر . شدم يم ليانتخابش ارزش قا يبرا ديبا. گهيخب منو نخواسته د. كنم؟ اون خودش رضا رو انتخاب كرد يدخالت م شچرا من تو كارا

 نيچرا؟ چرا بدون اون سهل تر. رفتم، االن اون كنار خانواده اش بود يم نيحاال خوب شد؟ اگر با نوش. ودم بودمخودخواهم من، فقط به فكر خ

رمق كار كردن و دانشگاه رفتن هم  يبدون اون حت. كنه يكردن رو برام سخت م يداره زندگ. شه يبرام سخت م دنهيكه نفس كش ايكار دن

اون ها رو هم خورده؟ چرا بهش  ؟يكنه؟ سالمه؟ غذا خورده؟ قرص هاش چ يكار م يكجاست؟ داره چ يعني. هنوز به دفترم سر نزدم. ندارم

از  يك ميزندگ يطور شد؟ سر رشته  نيا ميچرا زندگ. رميگ يآروم م دنشيمن كه با د رم،يم يم نمن كه بدون او ستم؟ينگفتم عاشقشم؟ مگه ن

 يخودش كرد؟ وقت ي وونهيپس اون چه طور خودش رو جا كرد؟ چه طور منو د. بم بشهوارد قل يدستم در رفت؟ من كه اجازه نداده بودم كس

روز اون دخترِ زبون دراز دلم رو  هيكرد  يبه ذهنم خطور نم يكردم، حت يبهش فكر م يزد، وقت يزبون درازش حرف م ياز دختر خاله  نيام

 . ذهنم شه يتصاحب كنه، ملكه 

 : لبم گفتم ريو ز دميكش يبلند آه

 امنشيآر يتنها پسرِ خانواده  امنشيمنو، آرشام آر يشد يراض ؟يعشاقت اضافه كرد ستيمنو هم به ل يشد يراض ؟يشد يدختر راض! پونه -

  ؟يكار كرد يتو واقعا با من چ ؟يبرابر كرد... و رضا و لييكايو م نيرو با ام

 . خوندن و شروع كردم به دميتخت دراز كش يرو. خاطراتش رو برداشتم ي دفترچه

***** 

آخه تو روح عمه ات . خواد يگه نم يروز م هيخواد باهام ازدواج كنه،  يگه م يروز م هي! كنه كه يمنو روشن نم فيشده هم تكل ليذل نِيام نيا

داره . وامشخ يبگو دوستش ندارم، نم. يكن يما رو هم روشن م فيحداقل تكل. ليمادر ذل ،يدرست با ننه ات حرف بزن ينيش يصلوات، چرا نم

كه  نياما بعد از ا ه،يكاراش تصنع يخواد با من ازدواج كنه كه همه  يهم م نيكنم ام يبا خودم فكر م يگاه! كنه يما رو هم خراب م يزندگ

كه دوستش دارم  يدوست دارم با كس. كنه؟ من هم دل دارم ينم يبه انتخاب من توجه يآخه چرا كس. شم يم مونيكردم پش يفكر نيهمچ

 يم يبهم داره، اگر بدونم دوستم داره سع يدونم چه حس يحداقل نم م؟يكه ما دار هيهم زندگ نيا. نه پسر خاله ام كه مثل برادرمه. واج كنمازد

 !)ما نوشابه باز كنه يبرا يكي. (قدر دلم بزرگ هست كه مردم رو دوست داشته باشم نيمن ا. كنم دوستش داشته باشم

اما به . محبته يگه نشونه  يم ايپر. عشقه ينشونه  رتيگه غ يمامان م. هيرتيهمون قدر آدم غ رهيچه قدر نفوذ ناپذهر . رهيبتن نفوذ ناپذ مثل

 وتونه ر يداشته باشه، م رتيتونه رو ناموسش غ يحاال م!) البد زنه. (ستينداشته باشه مرد ن رتيكه غ يمرد. مرده يجوهره  رتينظرِ خودم، غ

خواهرش  يمن داره رو يكه رو يرتيغ. ميبا هم بزرگ شد ياز بچگ نيمن و ام. هم، هم وطنش ديشا يشه، همشهرداشته با رتياش غ هيهمسا

ده  يكه نشون م يزياما به نظرم چ. روز بد هيروز خوبه  هي. ينيب شيقابل پ ريو غ رينفوذ ناپذ. نهيآرشامم درست مثل ام. هم داره ايو پر قيشقا

كه دخترا براش حكم خوش  هيظاهرا آدم مغرور و دختر باز. ده يكه نشون م هيزيمتفاوت تر از اون چ .ستين يكيظاهر و باطنش . ستين

عشق رو از دوست دختراش طلب . عشقه ياون تشنه . كنه يمختلف عشق رو جستجو م يرو دارن، اما به نظر من كه اون داره تو دخترا يگذرون

شه  يم اديز يزن وقت هيمرد به  هي يمگه عالقه . كنن يكنن جسمشون رو بهش عرضه م هيدكه عشق رو بهش ه نيا يجا هكنه اما اون ها ب يم

 شه؟  يم يچ ؟يرو داشته باشه اما روحش رو نداشته باشه اون موقع چ يجسم زن يكه جسمش رو به دست آورده باشه؟ اگر مرد
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. ده تا استادش يكنه، دوستش داره بهش درس م يم حس مآد. ده يخوب درس م. استادم هم هست. كنه يمشاعره رو شركت م يكالسا اكثرا

دخترا دوستش دارن،  يست، موفق تره، همه  دهيكاراش سنج. بهتره نياز ام يليبه نظرم خ. كشه يحداقل جانماز آب نم. اديازش خوشم م

 . سر تره نياز ام يليخ لدر ك. خوشگله، باهوشه

 : ديمان اومد، پرسما يكردم كه صدا يفكر م نيبه آرشام و ام داشتم

 . رونيب يبر نيبا ام يخواست يپونه جان، مادر مگه نم -

 : گفتم. رونيبرم ب نيغلط بكنم بخوام با ام من

 . نه -

 : تو اتاق مظلومانه نگاهم كرد و گفت اومد

 ان؟ ننداز، باشه مام نيمنو زم يو رو ايب. همه راه رو اومده نيبه خاطر تو ا نيپونه جان، مادر، محمد ام -

 ...گدا صفت ي دهياون پسرِ خودخواه تازه به دوران رس. اديخوشم نم نيمامان، من از ام -

 . اومد ييصدا

 : گفت

 . نكنه يوقت بعد از ازدواجتون كارات رو تالف هيشه، پس مراقب باش  يگدا صفت داره شوهرت م نيفعال كه ا -

 : جواب دادم. بود نيام

 . تونه بكنه ينم يغلط چيه ميضمن اگر هم ازدواج كرددر  م،يفعال كه ازدواج نكرد -

 : دردم گرفت داد زدم. اومد سمتم، بازوم رو گرفت، مامان متعجب بهش نگاه كرد تيعصبان با

 .بابا -

 . بابا جونم عاشقتم. يسميساد ي كهيمرت. دلم خنك شد. زد نيبابا بود كه به صورت ام يليس يصدا. ديچيتو اتاق پ ييصدا كه

 : داد زد بابا

! شه؟يمشت ر هيبه  اي! اده؟يبه زور ز يمرد يفكر كرد! ؟يكن يدخترم كه هنوز زنت نشده دست بلند م يرو يمن دار يتوئه نامرد، تو خونه  -

 . نشده رو دخترِ من دست بلند كنه دهيياز مادر زا

 : داد ادامه

من  ياز خونه  اهللاي ؟يكن يم دشيچشمت ابرو، اون وقت تو تهد يباالدختر رو بزرگ كردم، نگفتم  نيسال ا ستيپسرِ نمك به حروم، من ب -

 . رونيگم شو ب

 . كنه يم يدونم بعدا تالف يم. دميچشم غره رفت كه حساب كارم رو كش هيقبل از رفتنش  يول رونياتاق رفت ب از

 : اش و گفت نهيبغلم كرد سرم رو چسبوند به س بابا

 كنه؟  يم تتياذ نيمحمد ام يچرا بهم نگفت -

 . نبود كه باور كنه يگفتم، اما كس -
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 : بابا گفت. رونيشد از اتاق رفت ب مونيكه انگار از كارش پش مامان

 . اومد يپسره خوشم نم نياز اول هم از ا -

 : رو لوس كردم و گفتم خودم

  ه؟يپس ازدواج منتف -

 . دم ينم نيبه ا يندازم ول يم يخب معلومه، دخترم رو ترش -

 . يريگ يم ليدرم كه ما رو تحوچه ق -

 . گهيد گهيد -

***** 

 : مامان اومد داخل، گفت. در اومد يصدا

 . باهات كار مهم داره. زنگ زده ايپونه، خواهرت پر -

 . اوهوم، اومدم -

 : رو برداشتم، گفتم تلفن

 چه خبرا؟ . زميعز!) گفتم حمال يبچه اش رو باردار بود بهش م نيچون دوم(درود بر خواهر حمال  -

 . جا نيا ايفرستم دنبالت ب يبپوش خسرو رو م يدست لباسِ مهمون هي اهللايحرفا رو ولش كن،  نيپونه ا -

 كار؟ يكجا؟ چ اميب -

 . گرفتن يمهمون نيام يخونه  قهيامروز تولد شقا وونه،يد -

 : دميفكر كردم، پرس يكم

 خب؟  -

  ه؟يك نيهمراه ام يدون يم -

  ه؟يك -

 . الريآ -

  م؟يميدوست صم الريآ. رونيچشمم بپره ب ياالناست كه از تو كاسه . چهار تا شد چشمام

 : دميپرس متعجب

  ؟يكـــــ يعنينه،  ؟يچــــ -

 : با آرامش گفت. بود يگوش خراش ياز پشت تلفن صدا. رونيرو فرستاد ب نفسش

 . آماده شو اهللاي. خسرو رو فرستادم -

 . باشه -

 . سرم جمع كردم يموهامم با كش باال. دميبرام دوخته بود رو پوش ايكه پر يكوتاه سرخاب راهنيپ
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كه حرص منو در  نيدونم به خاطر ا يم. رو كم كنم نيام يرو ديبا. خودم حال كردم دنيخودم از د. زدم يكم رنگ ينارنج ي هيسرخ و سا رژ

 گهآخه چرا؟ م. دوست منه نياون كه بهتر! قبول كرد؟ الريخب چرا آ يكنه، ول ينگاهم نم الريوگرنه اون به آ. اومد قيبه تولد شقا الريبا آ ارهيب

تو آپارتمان چهار  يمتر ستيواحد دو هي. دميد يرو م نيام يبود كه خونه  يبار نيدوم. با خسرو وارد ساختمون شدم! خواد؟ يمنو نم يخوب

 . نداشت شتريطبقه كه كال چهار خانوار ب

ناراحت نشدم فقط ! دنيچه قدر هم، به هم چسب. بودن دنيدر حال رقص الريو آ نيام. وارد خونه شدم. اومد يمهمونا م يآهنگ و زر زرها يصدا

دوباره به اطرافم نگاه كردم . طرف سالن در حال حرف زدن بودن هيهم  يو شوهرش عل قيشقا. سرم رو چرخوندم. حالت تهوع بهم دست داد

 : متم و گفتاومد س ايپر. هيبه ك يتا بفهمم ك

 . حال همه بهم خورد گهيرقصن د يبه هم و دارن م دنيچسب ياز اول مهمون نيبب -

 : رو انداختم باال و گفتم ابروهام

 . رقصم يخب من هم م -

 : وسط سالن، گفت ميبر دميدستش رو كش. مييپسر دا كويو رفتم سمت ن ايرو دادم به پر مانتوم

 . يداد ينم دنيوض شد؟ قبال كه افتخار رقصشده نظرِ پونه خانوم ع يبه به چ -

 . با تو دارم دنيبه رقص يخاص يذاشت باهات برقصم وگرنه خودم هم عالقه  ينم نيچون قبال ام -

 ! حد نيدر ا يبند يخال. حالم بهم خورد عق،

 يكه تو بغلش بودم حساب نيغال هم از اآش يكوين. ديترك يم تيكه داشت از عصبان نيام. ما شدن يمشغول تماشا نيو ام الريآ. وسط ميرفت

به بدنم با تمام قدرتم گوشش رو گاز گرفتم، دادش  ديمال يدستش رو م. كرد يداشت از فرصت سوء استفاده م زيه ي كهيمرت. شده بود فوريك

 . رفت هوا

. ازش فاصله گرفتم تو آشپزخونه نشستم .رميگ يصبر كن حال تو رو هم م. رو گرفتم، خوشحال شده كويكه حال ن نيالبد از ا. ديخند نيام

 نيپس از ام. خوره يبه درد من نم نيازدواج كنم، كه ام نيبا ام ديكرد كه نبا ياصرار م يپس بگو چرا ه. كردم يم ليرو تحل الريآ يداشتم كارا

 : گوشش رو نشون داد و گفت. بود كوين. ستادميحركت ا هيتو . شد دهيدفعه دستم كش هي. اومده شخوش

  ؟يكار كرد يگوشم رو چ تهيعفر نيبب -

 . حقته -

 . كنم يحقمه؟ االن آدمت م -

صورتم رو . كرد دستش رو تكون بده يچهره اش سرخ شده بود انگار داشت تالش م. رو آورد باال بزنه تو گوشم كه دستش رو هوا موند دستش

 : گفت. وددستش رو نگهداشته ب گهيد يكي. برگردوندم و به مچ دستش نگاه كردم

 . كنه يدست بلند نم شونيمثل ا يخانوم محترم يجنتلمن كه رو هي! نچ نچ نچ -

 : ادامه داد. بود آرشام

 .پسرِ خوب نيآفر. حاال برو تا مچ دستت رو نشكوندم -
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حكم اون پناهگاه رو برام آرشام . تونم داشته باشم يكه م هيپناهگاه نيحس كردم آرشام بهتر. رو داشتم ايحس دن نيبهتر. رفت عيسر د،يترس

دستم . كنه دميتهد ايكنه  نيآرشام بهم توه يكنه جلو يهم جرات نم نيام. دفاع كرده بود نيچند بارم از من در برابر ام يحت. امن يجا هيداره 

. لحظه بغلش كنم هي يبرا شده يحت... خواستم فقط. نجابت و حرام و حالل شدم اليخ يب. اش بود نهيس ريسرم تا ز. رو دور كمرش حلقه كردم

 : به سرم و گفت ديدستش رو كش. كنم يكنه بغلش م يبابام ازم دفاع م يهمون طور كه وقت

 . يكن يم ييهمه رو هوا -

اش،  نهيس يدستام رو گذاشتم رو. اون هم دستش رو دور كمرم حلقه كرد. نبود، مهربون بود زينگاهش ه. رو بردم عقب و نگاهش كردم سرم

 : و گفتم ايدلم رو زدم به در. م عقبرفت يكم

 . پرسم يكه ازت م هيبار اول و آخر امنشيآرشام آر! تو يه -

 : دميرو صاف كردم و پرس صدام

  ؟يش يبا من دوست م -

 : ديپرس. وا مونده بود دهنش

  ؟يچ -

 : رو انداختم باال و گفتم ابروهام

  ؟يد يتخار مخوشگله اف. دم يم يواضح نبود؟ دارم درخواست دوست -

 : دميپرس. چشمك هم نقل كالمم كردم هي

 . لميوك -

 : و گفت مينيبا انگشتش زد رو ب. ديخند

  ؟يكن ياز من درخواست م يدار زهيم زهيتو ر -

  ؟يش يبا من دوست م. كه، به جراته ستيبه قد و قواره ن -

 : به سقف دوخت و گفت چشم

 ... نيو و اممگه ت. نه ايدونم قبول كنم  ياوووم، نم -

 : جواب دادم. رو نصفه قطع كردم حرفش

  لم؟يپرسم بابا تو رو خدا وك يبار سوم م يبرا ؟يحاال چ. هينچ، ازدواجِ ما منتف -

 البافميگرفتم؟ چه خ يشد و تومور م يشدم؟ اگر لخته خون تو سرم جمع م يم ياگر زخم ؟يجا چ هيخوردم به  ياگر م! يروان. داد عقب هلم

 : تو هم روش رو كرد اون طرف و گفت ديم مثل من اخم هاش رو كشاون! من

 . نه -

- ا ا چرا؟ ! ا 

 . محض ارا -
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 : لبام رو غنچه كردم و گفتم. نيزم دميبچه ها پام رو كوب مثل

 . گهيبگو د ،يبد يليخ -

 . ليدل كيبه هزار و  -

 .رو بگو شيكي -

 . گم يده تاش رو م -

 خب؟  -

 : انگشتش رو آورد جلوم و گفت. رو برام بگه لشيبودم دال منتظر

پنجم، دلم . يچهارم، چون قراره نامزد دوستم ش. يسوم، چون دوست ندارم دست خورده ش. يدوم، چون جوجه ا. يكه، چون بچه ا نياول ا -

جواب پس دادن به پدر  يفتم، حوصله ه. درست كنن عهيششم، استادتم و دوست ندارم برام شا. مثل تو شم يخواد عاشقِ جوجه اردك زشت ينم

. خواد باهات دوست شم يدهم، چون دلم نم. نهم، چون دوستت ندارم. و التماسات رو ندارم يو زار هيگر يهشتم، حوصله . ندارمو مادرت رو 

  ؟يدار يخب حرف

  :من هم تند تند جوابش رو دادم! يفكر كرد. براقش يقدم به سمتش برداشتم زل زدم تو چشما هي

پنجم، چه دلت بخواد چه دلت . ازدواج كنم نيبا ام ستيچهارم، قرار ن. شم يسوم، دست خورده نم. دوم، جوجه ننته. يكه، بچه خودت نياول ا -

 ينم ييبو هيهفتم، پدر و مادرم از قض. با شاگردش دوسته امنشينفهمه استاد آر يكس ميذار يقرار م يواشكيششم، . يش ينخواد عاشقِ من م

 . يباهام دوست ش ديدهم، با. داشت يو خواه ينهم، دوستم دار. كنم يمثل تو رو نم يختيريو التماسِ ب يو زار هيگر هشتم،. برن

 : كرد و گفت يعصب يخنده . اعتماد به نفسم تو حلقم يعني

 . شم يو نم ستميعاشقت ن. يكن نيخوش ندارم به مادرم توه -

  ؟يچ ياگر شد -

 خوبه؟ . گم غلط كردم يهمه م ياون وقت جلو -

  م؟يپس دوست ست،يبد ن -

 هم دارم؟  يا گهيد ياوم، مگه چاره  -

 . يكنم عاشقم ش يپس، از فردا تمام تالشم رو م -

 . رو بكن تيباشه سع -

 : به پشتش انداخت و گفت ينگاه ايپر. رونيآشپزخونه رفت ب از

 گفت؟  يم يآرشام چ -

 وره؟ كوچولو چه ط ين ين يراست. يچيه -

 : جواب داد. بحث رو عوض كنم خواستم

مادر شوهرم گذاشته  شيپروانه رو هم پ. ستيكنه، دل تو دلم ن يباز م ايدن نيچشم به ا شاهللايا گهيد يگه تا سه هفته  يامروز رفتم دكتر، م -
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 . بودم، االن خسرو آوردش

  م؟يبر ستيگم بهتر ن يم. خوبه -

تو قبول  اديخوشم نم الريدختره آ نيپونه من كه از اول گفتم از ا يراست. بود يعصبان يليزل زده بود، خهم بد جور بهتون  نيام نيچرا ا -

 . ينكرد

 . نظر كنم ديتو انتخاب دوستام تجد ديدرسته، با -

 : جلوم رو گرفت و گفت نيرفتم كه ام يم رونيداشتم از در ب دم،يرو پوش لباسام

 خوش گذشت بهت؟  .يرفت يبعد م يموند يم قهيده دق -

 : رو حفظ كردم و جواب دادم ميخونسرد. دستم رو گرفت مچ

 . يعال -

 . تونست باشه يم نميخوبه، بهتر از ا -

 الريمبل كنار آ يآرشام هم رو. حالت تهوع بهم دست داده بود. شه يخوره حالم بد م ينفس هاش به لبم م. صورتمه كيصورتش نزد االن

كرد من هم طاقت  يم ريينگاهش هر لحظه تغ. كرد يزد اما اون فقط به من نگاه م يباهاش حرف م الريآ. خورد يم يدنينشسته بود و نوش

 : و گفتم نييپا انداختمسرم رو . اوردمين

 . ميهم قانع نينه، ما به هم -

و  ايجلو نشسته بودن پر گهيد يكي خسرو و. توجه بهش وارد آسانسور شدم يهلش دادم عقب و ب. رو چرخوندم و از تو دستش در آوردم دستم

در رو باز كردم خم . حركاتش نشدم يمتوجه . حرفا بودم نيكرد سوار نشم اما من خنگ تر از ا يبا سرش اشاره م ايپر. پونه هم پشت بودن

 : رو به سمتم گرفت و گفت يكه جلو نشسته بود اسلحه ا يمرد. نيماش وت نميشدم بش

  .نيسر و صدا بش يآروم و ب -

 : مرد گفت. سوار شدم. رو بسته بودن ايخسرو و پر يدستا. كرد يم هيسر و صدا گر يهم ب ايكرد، پر يم هيپروانه گر. تو گلوم خفه شد غيج

 . ديآدم دستمال رو بو كن يمثل بچه  -

خودم رو . كردم، نفسم رو نگهداشتماما بوش ن مينيب يدستمال رو گرفتم جلو دينوبت به من كه رس. تك، دستمال رو بو كردن خوابشون برد تك

گذشت كه احساس كردم  يا قهيچند دق! كنه يمواقع مخم خوب كار م نيها تو ا ميخودمون. شدم هوشيانگار كه ب يصندل يپرتاب كردم رو

. كردم يچشمم نگاه رياز ز. مبل يپرتابم كرد رو. شك كنن دميتكون نخوردم، ترس. برد يكولم كرده بود و منو با خودش م يكي. تكون خوردم

خونه رو  طيالمپش هم سوخته بود با آباژور مح. ساختمون بودن ليتنها وسا ون،يزيتلو زيم هيو  يميقد يمبل قراضه  هيبود،  يكيكوچ يخونه 

 . و پروانه و خسرو هم كنار من گذاشت ايپر. روشن كرده بودن

 يآروم آروم با آه و ناله . خسته شده بودم گهيگذشت، د يساعت كي. وشهخودج يروهاين نياز ا. تنها بود، فكر كنم همدست نداره مرده

 : ناله كردم. چشمام رو باز كردم يساختگ

 !)آره جون عمه ام. (تركه يسرم داره م... مامان، مامان... يآ -
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چون هشت ماهه باردار بود، . ستياز عق زدن هاش معلومه حالش خوب ن. واقعا حالش بد بود ايپر. شدن داريو خسرو هم ب ايمن، پر متعاقب

 : دميپرس اياز پر. نگرانش بودم شتريب

 حالت خوبه؟ بچه چه طوره؟  -

  ؟يخسرو تو چه طور. خوبم، فقط حالت تهوع دارم -

فر  يموها. خوب به چهره اش نگاه كردم. بعد، مرده هم وارد سالن شد ي قهيچند دق. پروانه هنوز خواب بود. هم سرش رو تكون داد خسرو

 : دمياز مرده پرس. بود نشونيهم ب ديسف يكه تك و توك موها يقهوه ا يپروفسور شِيبلند و ر

  م؟يكار كرد يجا؟ مگه ما چ نيا نيچرا ما رو آورد -

 : جواب داد. رو روشن كرد پشيو پ يگهواره ا يصندل يرو نشست

  .اون بود كه داداشم رو فرستاد زندان. بپرس زتياز شوهر خواهرِ عز -

 : گفتم. چهار نفر آدم رو مچلِ خودش كرده يآشغال مفنگ. كرد يم ميحرص داشت

كنم منو نگهدار خواهرم و  يخواهش م ست،يخواهرم حالش خوب ن. به زن و بچه اش داره يخب، خسرو داداشت رو فرستاد زندان، چه ربط -

 . دخترش رو بفرست برن

 : گفت. زد دست

 . رمينحوِ ممكن از آقا خسرو انتقام بگ نيخوام به بدتر يم. خواهرت كار دارمنه، من با ! چه از خود گذشته -

 : داد زدم. رو گرفت و از جاش بلند كرد ايپر يبازو

 . شو اليخ يمن زنِ خسروام، خواهرم پونه رو ب -

 : ديمرده پرس. ده يم صيتشخما رو  يخود خسرو هم به سخت يحت م،ييحاال خوبه دو قلو. انداخت اينگاه به پر هينگاه به من و  هي

  ست؟يمگه زن خسرو هشت ماهه باردار ن -

 : جواب دادم. ساكت شده بودن همه

 . يكردم نفوذ ندار ياطالعات رو بهت داده؟ اون قدرا هم كه فكر م نيا يهه، كدوم خر -

 . حاضرم از جونمم بگذرم يحت. كار زدم نيجون خواهرم و دخترش، دست به ا يبرا

 : سمتم و گفت اومد ديخند

 . ُكشتمت يدر جا م ييخسرو يكه تو زنِ اصل ميفهم يوگرنه، اگر خودم م. يخوب شد خودت زود گفت -

 ! هر چه قدر زور و بازو داره، مخ نداره احمق

 : داد زد خسرو

 . اونا رو ولشون كن. طرف حساب تو منم يعوض ي كهيمرت. نداشته باش يكدومشون كار چيآشغال، به ه -

 . وارد خونه شد يا گهيمرد د. زد يطور داد م نيخسرو هم. كرد، اومد سمتم يمستانه ا ي خنده

 : به مرده گفت رو
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 . دارم ييكارا هيخانوم كوچولو  نيمن با ا. باش نايشهرام مراقب ا -

لب دعا  ريبودم و ز دهيراز كشتخت د يهنوز رو. تخت و خودش درو رق فل كرد يپرتابم كرد رو. اتاق برد هيو منو به سمت  ديرو كش بازوم

 : كردم يم

 . آشغال رو برسم ي كهيمرت نيبهم بده كه حسابِ ا ييقدر توانا نيبه خودته، ا دميام ايخدا -

. رو لمس كردم زشيبا نوك انگشتم قسمت ت. مانتوم در رژ لبم رو آروم در آوردم و شكوندمش بياز تو ج. تخت جمع كردم يرو گوشه  خودم

. حركت شالم و از سرم برداشت هيتو . سمتم ديكش يداشت خودش رو م. ديتخت دراز كش يرو باز كرد و كنارم رو رهنشيپ يدكمه ها

 . صورتم همانا يشدن موهام رو خشبرداشتن شال همانا و پ

در آورده  رميز يبه جز لباساتمام لباسم رو  بايتقر. داد ينم تيقدر وسوسه شده بود كه به دست و پا زدن من اهم نيا. بود هودهيهام ب تالش

صورتم كنار  يبا دستش موهام رو از رو نييسرش رو آورد پا. لباش سرخ شده بود. زد يهوس تو چشماش موج م. به چشماش نگاه كردم. بود

و تالش كردم، هر چه قدر خودم رو تكون دادم . هزار يدرجه حرارت بدنم رفته بود رو. گردنم گذاشت يداغش رو رو يحركت لبا هي يتو. زد

پاهام رو جمع كردم و تو . پاهاش بود نيمن هم ب يبود، پاهاش رو باز كرده بود، پاها دهيروم دراز كش. رونيب اميدست و پاش ب رينتونستم از ز

 . ديكه نبا ييجا اونلحظه زدم  هي

گردنش و شروع  يتش رو گذاشت رودس. گردنش يرو دميدر رژم رو كش زيقسمت ت. ديچيپ يپاهاش و به خودش م نيرو گرفت ب دستش

 : داد زد. كرد به ناله كردن

 . كنم ياالن آدمت م ييهر جا ي تهيعفر -

گوشم، با مشت  يلبش رو گذاشت رو. پهلوهام رو محكم نگه داشت ديخند. اومد سمتم. شد يباز نم. و رفتم سمت در نييپا دميتخت پر از

 : شم گفتكنار گو. رفت هوا ادميشكمم كه فر يمحكم زد تو

 ! ؟يدر بر يخوا يدست من فرار نكرده توئه جوجه م ريتا االن از ز يكس -

. اومد ياز صورتش خون م. بلندم پوست صورتش رو از ته كنده بودن يماشاهللا ناخونا. صورتش يرو دميتا انگشتم رو سفت كردم و كش ده

 . پاهاش گذاشت و ناله كرد يخم شد دستش رو ال. بچه دار نشه گهيد فكر كنم. نييبا زانوم زدم اون پا. صورتش يدستش رو گذاشته بود رو

نعره كشان اومد سمتم كه با گلدون كنار دستم كه معلوم نبود تو اون . هم از فرصت استفاده كردم و با آرنج دستم زدم تو ستون فقراتش من

 . دميكش ينفس راحت. شد يهم خون نيزم. نيزم يو افتاد رو واريد يرو ديخونش پاش. لحظه از كجا اومده، زدم سمت چپ صورتش

  ه؟يچ يخون برا نيا. بود يپام خون يرون ها! خون؟. به پاهام انداختم ينگاه. پاهام داغ شده نيحس كردم ب. احساسِ درد كردم تازه

 .نيزم يرفت، احساس ضعف كردم و افتادم رو جيسرم گ د،يد يتار م چشمام

***** 

دل درد داشتم، سر درد هم شده بود قوز . چشمام رو ببندم هيچند ثان يخورد باعث شد برا يكه به چشمم م يديشد نورِ. رو باز كردم چشمام

 . قوز يباال

هم وارد اتاق  يا گهيمتعاقب اون، پرستار د. قرمز، رنگ به رو نداشت يسرخ و گونه ها يبا چشما ده،يپوش يسر تا پا مشك. اومد داخل مامان
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 : و گفت ديخند. شد

 ! كه يخانوم كوچولو همه رو نگران كرد -

 : به مامان گفتم رو

 كجاست؟  ايخواهرم پر... ايپر -

 ... نكنه. شدم جيگ. بابا هم چشماش سرخ شده بود دن؟يپوش اهيچرا همه س. بابا و آرشام وارد اتاق شدن! شده؟ يچ يعني. هيگر ريزد ز مامان

 : زدم داد

 جان؟ و پروانه و خسرو ك ايمامان، پر -

 ...اونا -

 . هم رفتن سمت اون گهيچند تا پرستار د. بابا سرش رو تكون داد و رفت سمت مامان ؟يچ يعني. شد نينصفه موند و پخش زم حرفش

 : پرستار گفت. ديكش ريشكمم ت ريافتاده؟ خواستم از جام بلند شم كه ز يبراشون اتفاق يعنيشه  ينم باورم

 . شده يهم رون پات زخم ،يهم عادت. يداداز دست  ياديبلند نشو، خون ز -

دو قدم كه برداشتم حس كردم . خواد؟ بدون توجه به حرف پرستار از جام بلند شدم ياز جونِ من م يچ گهيد نيا. كرد يبه من نگاه م آرشام

 : بغلم رو گرفت و گفت ريپرستار ز. ره يدلم داره ضعف م

 . شن يهات دارن باز م هيمگه نگفتم تكون نخور، بخ -

روزه خواهرم و شوهرخواهرم و بچشون رو از دست دادم؟ تنها  هي يعني! فهمم؟ ينم. هضمش برام سخت بود. دميتخت دراز كش يرو دوباره

 !افتاده؟ يچه طور دلشون اومد؟ اصال چه اتفاق. اون باردار بود! خواهرم؟

 : به آرشام گفتم رو

 ... چه طور. بده حيشده؟ تو رو خدا توض يچ -

كه تو  يكار نيبهتر. داد يم ميدلدار. آرشام سرم رو گرفت تو بغلش. نداشت ياشك هام هم تموم. هيگر ريحرفم رو ادامه بدم، زدم ز تونستمن

و  رونينفسش رو محكم فرستاد ب. ملتمسانه نگاهش كردم. داشتم ازيآرامش ن نيبه ا. دادن يدلدار. بود نيتونست انجام بده هم يموقع م نيا

 : گفت

 ...خواهرت زنده مونده بود اما. با اسلحه كشته شدن -

  ؟ياما چ -

 . سوخت يگونه هام م. شده بودن يو اشك هام مثل رود جار مينيام باال گرفته بود، آب ب هيهق گر هق

 : داد جواب

 . اورديدووم ن مانيموقع زا -

 : دميپرس. بكشم قيعم يكردم نفس ها يم يسع. بند اومده بود نفسم

 اون چه طور؟  ياش زنده موند؟ پروانه چ بچه -
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 . شه يمرخص م گهيد يآورد االن تو دستگاهه، سه هفته  ايكه به دن يراستش بچه ا -

  ؟يپروانه چ. شدم يم وونهيوگرنه د يبرام گذاشت اياز پر يادگاري هيشكرت كه  ايخدا. خدا رو شكر -

آرشام دستم رو گرفت تو . كنم هيگر ايدونستم بخندم  يرو از دست داده بودم نم عقلم گهيد. خنده ريغش غش زدم ز. نييرو انداخت پا سرش

 : دستش و گفت

 . كنه، منم خواهرم و پدرم رو از دست دادم ياگر آرومت م. افته يم ايكه تو دن هياتفاق نيتر يعيمرگ طب -

 . فهمه يرو از دست نده نم زانشيآدم تا خودش تجربه نكنه تا خودش عز. كرد ينم آرومم

***** 

 يها يبچگ هيشب يليخ. ميگذاشت اياومده رو پر اياسم دخترشون كه تازه به دن. گذره يپنجاه روز از مرگ خواهرم و شوهر و دخترش م بايتقر

و شوهرش و مرگ خواهرم . برام افتاده ياديز يمدت اتفاقا نيا. حرف نزدم يتا االن جز اون با كس. كنم يم يوقت هام رو با اون سپر. خواهرمه

 ادشي يوقت. خواست بهم تجاوز كنه ياون مرد م يوقت. گذاشت اون شب بود ريرو ذهنم تاث يليكه خ يو اتفاق ا،يپدر و مادر شدن پر يب رش،دخت

نخوردم،  لقمه غذا هم هيهمه مدت  نيا. ُكشتمش االن من مرده بودم ياگر نم يخب كه چ. من اون مرد رو كشتم. شه يم خيافتم مو به تنم س يم

دونم،  يخودم م. چهار بار بهم سرم وصل كردن، چند بار از هوش رفتم. متحرك يشدم مرده  بايتقر. حموم نرفتم، دانشگاه نرفتم، درس نخوندم

من  چرا. كسم و بچه و همسرش رو از دست بدم نيزتريكنم اما باز تحملش برام سخته كه عز يخودم و خانواده ام رو نابود م يدست يدارم دست

 . خروار خاك باشم هي ريمثل اونا ز ديمن هم با م؟زنده موند

. دانشگاهم شدم اليخ يكنم، ب يم رونشيبا مرافعه ب ادينذاشتم هر كس م رونيكنم، هنوز پام رو از خونه ب ينم يمادر و پدرم توجه يالتماسا به

 .چه قدر دلم براش تنگ شده. كردم يهرم نگاه مخوا يعروس يبودم و به عكسا دهيدراز كش نيزم يرو. عقلم رو از دست دادم

نخواستم باهاش . قلبم اومد تو دهنم! يوحش. به پشتم نگاه كردم، آرشام بود. هوا دميمتر پر كي بايتقر. باز و بسته شد يبلند يدر با صدا هوي

 : زد تو چشمام و گفتزل . حركت بلندم كرد هيو با  دياومد سمتم بازوم رو كش. حرف بزنم، فقط متعجب نگاهش كردم

  ؟يكش يخجالت نم -

 : و گفت نهيآ يكشون كشون منو برد تا جلو. رو ندادم جوابش

 سابقه؟  يهمون پونه  نيبه خودت نگاه كن، ا ايب -

 : ديبرم گردوند سمت خودش، پرس دوباره

تو در  يها يلوس باز اورد،يدر ن ايخواهرت پر مادرت رو مرگ ياشكا ؟يدياون بچه رو به گند كش يخودت، پدر و مادرت و حت يآره؟ زندگ -

اون االن  يخواست ياگر م ،يمرگ خواهرت ناراحت بود يتو اگه برا. كردن رو يباز لميبس كن ف ؟يستيدخترِ احمق چرا به فكرِ اونا ن. آورد

 . هات يكارات، لوس باز نيبا ا. يد ياون رو آزار م يتو دار. يداد يازارش نم اشه،خوشحال ب

 يم رونيتو دستش بود و دودش رو با حرص ب گاريس هيبابا هم . كرد يهم م هيداد گر يخشك م ريش ايكه به پر يمامان در حال. برد تو هال منو

 : آرشام گفت. داد

 يو تو هم نممن . نهيا يزندگ ياصل تيماه. ره يم يكي اد،يم يكيادامه داره،  يزندگ. چشمات رو باز كن دخترِ خوب. مادر و پدرت رو نيبب -
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دست ما  يمرگ و زندگ. گوشت كن ي زهيرو خوب آو نيا. ميباهاش مقابله كن ميتا بخوا م،يايپس بهتره باهاش كنار ب. ميبد رشييتغ ميتون

 . نبود ايدن ا،يبود االن دن گرا. ستين

 يها يزار هيبا اشك ها و گر. نهيهم قتيگه، حق يراست م. پاهام سست شد. اون رفت. پر از بهت تنها گذاشت يايدن هيرو زد و منو تو  حرفاش

اش رو  ندهيآ ؟يكنم؟ اون بچه چ يدم؟ خودم رو دارم شكنجه م يكه پدر و مادرم رو آزار م نيشه، به جز ا يگرده، زنده نم يمن خواهرم بر نم

 . به منه دشونيخانواده ام، چشم ام نيمن االن تنها فرزند ا. كنم يم باهت

 : دميم و پرسمامانم نشست كنار

  ؟ياز دستم ناراحت -

 : گفتم اوردميطاقت ن. چون هر لحظه امكان داشت بغضم بتركه دم،يترس ينزدم، م يحرف اضاف. رو نداد جوابم

 . باشه -

 : از جام بلند شم كه مامانم گفت خواستم

  ؟يخور يم ميدار يبا طعم طالب يبستن -

 : گفتم. كنن دخترشون عقلش رو از دست داده يالبد فكر م. ا متعجب بودناما مامان و باب دميخنده، غش غش خند ريز زدم

  ؟يش ياز راه شكم وارد م يدار -

 : عقب و گفتم دميخودم رو كش. بغلش و با مشت سرم رو خاروند ريسرم رو گرفت ز. اومد سمتم. ديبار بابا هم خند نيا

 . اَه، سرم داغون شد -

***** 

 : شماره اش آشنا نبود. اومد مياس ام اس گوش يدم كه صدابو ونيزيتلو يحال تماشا در

 . تنبل خانوم يچه طور -

  ؟يفضول -

 : بعد جواب داد هيثان چند

  م؟يمن ك يادب، اگر گفت يب -

 . مزاحم هي -

 . يفهم يم يترم كه افتاد نيا! پونه ها يادب شد يب يليخ -

 : جواب دادم. رو عوض كردهبودم شماره اش  دهيآرشام بود؟ آها آره، شن يعني وا؟

  ؟يمونده كه نثارم كن ينكنه فحش -

 . ارميب ادتيمن غلط بكنم، فقط خواستم قرارمون رو  -

 : دميزنگ خود پرس تلفنم

 كدوم قرار؟  -
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 . اول سالم -

 سالم، كدوم قرار؟  -

  ؟يعاشقم كن يخواست يكه م نيهم -

 . ياالنم عاشق من نيعاشقت كنم، تو هم ديچرا با -

 . بگردم ديدوست دختر جد هيمن دنبال  ،يخوا يباشه، اگر نم -

 : گفتم. ستين ديبع نيكنه، از ا يم دايپ گهيد يكيره  ياالن م! نـــــــه

  ؟يكار داشت يچ ؟يكن يخب حاال چرا قهر م -

 يتون يم ياگر دوست ندار. شون هم هستنو خانواده ها الريآ ن،يام. ندتيآخه مامانم دوست داشت بب. خواستم دعوتتون كنم به باغمون يم -

 . ياين

 : دميشدم، پرس يعصبان

 . يبگ يكش ينكنه خجالت م ام؟يچرا ن -

 . جدا بهت بگم يبخوا ديگفتم شا. مامانم قبال به مادرت گفت ؟يشد وونهيد -

 . كنم يرو كم م نيو ام الريآ يرو اميم -

 . طع كردمق يخاك تو سرِ من كه بدون خداحافظ يعني. كردم قطع

 : دياومد تو اتاق و پرس مامان

 آرشام بود؟  -

 . اوهوم -

 . يبپوش يشگون نداره همش مشك ار،يرو درب تيمشك يگذره، لباسا يپونه جان، مادر االن سه ماه از مرگ خواهرت م. هيپسرِ خوب يليخ -

 ... يول -

 : پر تحكم بابا اومد يصدا

  .لباسات رو عوض كن اهللاي. نداره يول -

***** 

. داشتم رهيساده و ت پيت بايتقر. هم از روش يو شال آب يمشك يساده  يمانتو دم،يپوش ينفت يآب نيو شلوار ج يبلند سورمه ا نيآست لباس

 . روشن بپوشم ياومد لباسا يهنوز دلم نم

 ايشده، اكثرا خوابم  ادياز مرگ خواهرم خوابم ز بعد. بودم دهيتمام طول راه رو خواب. ميراننده اش رو فرستاد تا راحت تر به باغشون بر آرشام

 . كرد يجلوه م ييبايبود به نظرم مكان ز يا گهيد تياگر موقع ديبه باغ نكردم، شا يتوجه. تو چرتم

 . بود اما خاله ام نه يمرد خوب. به خاله و شوهر خاله ام سالم كردم. بودن دهيزودتر از ما رس همه

 : خاله ام گفت شوهر
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 . ات رو نداره دهيگند يتار مو هي اقتياون ل. يهمون بهتر كه پسرم رو پس زد. يعروس فرار !به به -

 . عمو جون يمرس -

 : گفت خاله

 ! مرد؟ هيچه حرف نيا -

 . نهيبس كن سك -

 : تر ادامه داد آروم

 . گشت يداشت با اون دختر ولنگ و واز نم اقتياون اگر ل -

 . اومد خوشم

 يليگرده خ يم نيدور و بر ام الريكه آ نيواضحه از ا. ُخرده داره، جاه طلب و خودخواهم هست شهيكم ش هيكه  نيجدا از ا نه،يام خصلتش ا خاله

 : گفت الريپدر آ. كردم يهم سالم سرد الريبه پدر و مادرِ آ. نسبت به من داره يبهتر يمال تيبه هر حال، اون وضع. خوشحال بود

  ؟ييدايكم پ -

 . ينيب يم زيرشما  ميما هست -

 . قايدق -

 نيا!) زدن يالبته فكر كنم عاشقانه حرف م. (زدن يكنار استخر نشسته بودن و عاشقانه حرف م نيو ام الريآ. و رفت ديخند! قايمار و دق زهر

 . خواد ياز جونِ من م يچ نيدونم ا ينم. ارهيداره لج منو در م گهيآشغال د نِيام

 : باعث شد برگردم ييكردم كه صدا يآرشام و ننه اش كجان؟ داشتم اطراف رو برانداز م پس. نداره يكه به من كار بدبخت

 !يا يمعمول ،يحرفا باش نيكردم خوشگل تر از ا يفكر م -

اومد  خوشم. شال زرد گذاشته بود هيو  يبلند مشك راهنيپ. برابر اصل آرشامه يانگار كپ. داد يجوون نشون م يليپنجاه ساله اما خ بايزن تقر هي

 : گفت. مبهوتم كرده بود شيخمار طوس يچشما زياز همه چ شتريب. كرده تيحجابش رو رعا

  ؟يزبون ندار -

 : گفت. زدم يلبخند. شه ينم رميخودم رو بگ يخوام جلو يهر چه قدر م! ها ارهيمنو باال م يداره اون رو گهيد

 . يگفت زبون دراز يآرشام كه م! نيهم -

 : جواب دادم. دم حجله كشت ديگربه رو با. رميزبونم رو بگ يتونم جلو ينم گه،ينه د. اتپدر اون آرشام صلو بر

 . كنم جوابش رو ندم يم يخانوم پنجاه ساله باشه سع هيبه طرف مقابلم داره، اگر  يبستگ -

 : خنده، گفت ريز زد

 . يستيمتظاهر ن شيقبل يمثل دوست دخترا. نه، خوشم اومد -

 . هيدونم تو دلتون چه غوغا يمن م يول ديلكسير ديكن يتظاهر م ديدار. شما يحت ،ميما متظاهر يهمه  -

 : ديبراق شد، پرس چشماش
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  ؟يدون ياز كجا م -

 . درخشه يم ديخوشحال يخماره اما وقت ديمضطرب باش ايو ناراحت  نيغمگ يوقت. از چشماتون -

  ؟يدون يها رو از كجا م نيتو ا -

 . دن يد خودشون رو لو مها زو يواضحه، چشم رنگ -

 . دهد بر باد يبدون، زبان سرخ سرِ سبز م يول يدار نتيجواب تو آست هيخوبه كه  -

 . وجود داشته باشه يالبته اگر سرِ سبز -

 : رو زد به شونه ام و گفت دستش

 . يمورد قبول واقع شد -

 : كنار گوشم گفت. از من بلندتر بود يچند سانت قدش

 . خاصم يزايمنم كه عاشق چ ،يخاص يعني دهيپسند اگر آرشام تو رو -

 . تعجب كردم يبستم، چشمام همون دو تا بود ول ياگر بگم چشمام چهار تا شد خال يعني

 : و گفت ديدستم رو كش! االن؟ يكرد ول يريقدر سختگ نياول ا چرا

 . هيبق شيپ ميبهتره بر -

وصل  گهيد يشد كه اون اتاق ها هم به سالن ها يختم م گهيد يهر راهرو به اتاقا. شتهم دا يميطبقه بود، سبك قد كيخونه . ميسالن شد وارد

 : كه آرشام گفت نميمبل بش يخواستم رو يم. بوده يخونه آدم با استعداد نيكال معمار ا. شدن يم

  اد؟يشه ب يمن با پونه كار دارم م ديببخش -

. هم دستش بود لونينا هيتو باغ،  ميرفت. كردن يهم به ما نگاه م الريو آ نيام. نميبش قهيذاشت دو دق يحداقل م. با سر اشاره كرد برم بابام

 : باغ نشست و گفت ينقطه  نيدورتر

 . نيبش -

 : گفت. نشستم نيزم يرو كنارش

 ...بهت گفتم شيكه چند وقت پ ييبابت حرفا -

 .اليخ يب -

 . نهيرو بب تيخواد ناراحت يمن يپونه همه دوستت دارن كس. متاسفم. بذار حرفم رو بزنم -

 : دميخمارش و پرس يزدم تو چشما زل

  ؟يتو چ -

  ؟يمن چ -

 . يتو هم دوستم دار -

 : رو عوض كرد و گفت حرف
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 . يطالب يبستن ؟يخور يم يبستن -

 : در آورد و گفت يتريل هي يِسنت يبستن لون،يتو نا از

 . نفهمه يكس ميبخور يواشكي -

تمام  ديبا. ميمصرف هم در آورد و مشغول خوردن شد كباريدو تا قاشق . دوست دارم يبا طعم طالب يمن بستن دنيفهم خوبه حاال همه. دميخند

 . تونم يرو بكنم دوستم داشته باشه، من م ميسع

 : شده بود، گفتم يا يلبش بستن كنار

 . هيلبت بستن يگوشه  -

 : سمت چپ لبش و گفت ديرو كش دستش

 . پاك شد -

 . ورنه اون  -

  ؟يحاال چ -

لبش رو با  يگوشه . تو سرم حلول كردن يطانيافكار ش. كنه يبه ما نگاه م يواشكيداره  نيام دميجلوتر تا با دستم لبش رو پاك كنم كه د رفتم

 : قب و گفتمسرم رو بردم ع ديهم طول نكش هيثان كيكال . بوسه است هيشد گفت  يبا لبش برخورد نداشت، نم مايلبم مستق. لبم پاك كردم

 . پاك شد -

چشماش سرخ شده بود، از جاش . تو هم دياخم هاش رو كش ديرو كه د نياونم به پشتش نگاه كرد، ام. انداختم نيبه ام ينگاه. مونده بود مات

 . كار رو كردم نيكنه بخاطر انتقام ا ياالن فكر م! نـه. بلند شد و رفت

من هم كه اون وسط در حال آب شدن . كردن يهمه به عبور و مرور ما نگاه م. از اتاق ها شد يكيوارد . دنبالش رفتم... خب يچرا ول نكردم؟

 . پشت سرش وارد اتاق شدم و در رو بستم. بودم

 : شونه اش و گفتم يدستم رو گذاشتم رو. نييتوالت و سرش رو انداخته بود پا زيم يرو گذاشته بود رو دستاش

 . يبد برداشت كرد -

 : ب تو چشمام نگاه كرد و گفتو متعج برگشت

 . ناراحت نشم يخوا يم. يديمنو بوس ياريكه لج پسر خاله ات رو در ب نيا يبد برداشت كردم؟ تو برا -

 . نبود يبوسه واقع هياون عمال  -

 . يمنو واقعا ببوس ديچرا نبا -

 ! داده ها يريگ چه

كه دختر بازه و هر روز دوست . دستش كنم ي چهيكه خودم رو باز. م ندارهرو ببوسم كه دوست يخواد كس يمن دلم نم. ببوسمت ديچرا با -

 . كنه يدخترش رو عوض م

  ؟ياگر دوستت داشته باشم چ -
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 كنه؟  يداره اعتراف م يعني. بگم يدونستم چ يبند اومده بود، نم زبونم

 رون،يزبونش بكشم ب ريخواستم از ز يم. رميسرم رو باال بگكه بهش نگاه كنم  نيا يمجبور بودم برا. تو بغلش بودم بايرو گرفت، تقر بازوهام

خودم رو زدم به اون راه و . بهم داره يخوام بدونم اون چه حس يمن هم آدمم م. روشنه فميتكل يطور نيبهم داره، حداقل ا يبفهمم چه حس ديبا

 : دادم جواب

 ! اگر يگ ياوم، خب خودت م -

 : ابروش رو انداخت باال و گفت يتا هي

  ؟ياز زبون خودم بشنو يخوا يم -

 ! تونه ذهن آدما رو بخونه؟ ينكنه م د؟ياز كجا فهم نيا

من به عكسِ اون . ديكش يقينفس عم. بار بست و باز كرد هيچشماش رو . هم كه از خدا خواسته فورا سرم رو به عالمت مثبت تكون دادم من

 يمن نم. بود، بر خر مگس معركه لعنت نيام. در اومد ير بودم بگه دوستم داره كه صدامنتظ. تونستم نفس بكشم، نفسم بند اومده بود ياصال نم

 رسن؟  يتونم با آرشام تنها بمونم كه همه سر م ينم قهيدق ودونم د

 : بلند گفت نيام

 . ناهار نيايبچه ها ب -

 : آروم با خودم گفتم. كه اومده خلوت ما رو به هم بزنه عهيضا

 !قت ناهاره؟ساعت ده صبح چه و -

 . اخم كرده بود يا گهيد زيهم به خاطر چ ديشا. گفتم چون اخم كرد بود يچ ديكنم آرشامم شن فكر

 : به من نگاه كرد و گفت دوباره

 . گم يدختر اعتراف كنم اما م هي يبرام سخته جلو -

فكر كنم ذهنم رو خوند كه چونه ام . شمام لوم بدهچ دميترس يم. رو نداشتم شيطوس يجرات نگاه كردن تو چشما. كردم ياش نگاه م نهيس به

 : رو گرفت، سرم رو آورد باال و گفت

 . باورش برام سخته -

 . من لذت بخشه ياون آزار دهنده است برا يهر چه قدر برا. انگار گفتنش آزار دهنده است براش رون،يرو باحرص فرستاد ب نفسش

 : داد ادامه

تا آسمون با من تفاوت  نيشدم كه زم يعاشقِ كس. ببوسمش اينذاشته بهش دست بزنم  يشدم كه حت يكس تونم باور كنم عاشقِ يخودمم نم -

 . من مثل شبم و اون مثل روز. بهش نخورده يپاكه، تا االن دست كس. داره

 : و گفتم دميحرفش پر ونيم

 . رسن يوقت به هم نم چيشب و روز ه -

 : رو لمس كرد و گفت مينيب ديخند
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 . دم يوقت از دستت نم چيه. ارميكنم به دستت ب يم ينفس هم بجنگم سع نيگر تا آخرا يحت -

 : ديتر پرس آروم

 پونه؟  -

 . گه يم يچ نميرو باالتر آوردم، تو چشماش نگاه كردم، منتظر بودم بب سرم

 . دوستت دارم -

كردم نفس  يسع. كنم يانگار بال در آوردم و دارم پرواز م. دميگنج يرو بهم دادن، تو پوستم نم ايانگار دن! گفت دوستم داره؟! دم؟يشن درست

 : ديپرس. صورتش رو آورد جلو منو ببوسه كه جلوش رو گرفتم. بكشم قيعم يها

  ؟يبذار يمنو تو خمار يخوا يببوسمت؟ م يذار يچرا نم -

رو  مينيآب ب. كرده بودم دايپ ينيب زشيآب ر. شمكردم نفس بك يم ياومد سع ينفسم باال نم. اومد ياشك هام پشت سر هم م. هيگر ريز زدم

 : هق هقم گفتم ونيم. ديكوب يام م نهيس يوار به قفسه  وانهيباال، قلبم د دميكش يم

 . منم دوستت دارم -

 : ديو پرس ديخند

  ؟يكن يم هيگر يپس چرا دار -

 . يوقت عاشقم ش چيكردم ه يچون فكر نم -

 : م رو پاك كرد و گفتاشك ها د،يگونه ام كش يرو رو دستش

 . دوستت داشتم ،يقبل تر از اون كه دوستم داشته باش يليمن خ -

 : دميپرس متعجب

  ؟يجدا؟ از ك -

 : داد جواب

 ... زبون دراز، تخس و طون،يشر، ش ياز دختر خاله  يهمكار شدم، از وقت نيكه با ام ياز وقت -

 . نگو گهيبسه بسه د -

 : به حرفم گوش نكرد، ادامه داد. وم برهبگه آبر نياز ا شتريب دميترس

 . از من خوشت اومد يتو ك ؟يتو چ. زد يحرف م ليمهربون، خوشگل، دلسوز، فداكار و وك -

 : صدام رو صاف كردم و گفتم. كنم تشيكم اذ هيكرد خوشم اومد اما خواستم  فيكه ازم تعر نيا از

 . ومديوقت از تو خوشم ن چيمن ه. اوهوم، اوهوم -

 . رو هم ندارم من شيطاقت ناراحت! يآخ. فكر كنم ناراحت شد. تو هم دياخم هاش رو كش دميد

 : دادم ادمه

 . يجونم رو نجات داد يوقت. ابونيبرخوردمون تو خ نياز اول. كردم بابا، حاال قهر نكن يشوخ -
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 . شه يهم م باتريدوستش دارم و البته ز شتريب يطور نيا. ديخند دوباره

 : گفت

 . چه برسه به مشاعره كردن ستميبخاطر تو اومدم مشاعره؟ وگرنه من شعر خوندن هم بلد ن. يدونست يات شدم، م وونهيجا كه من داون  -

 . بشه ياون جا كه چ ياومد -

 . نمتيبب شتريكه ب -

 . ميقراره نامزد ش نيمن و ام يدونست يتو كه م ؟يكرد يم انتيخ نيبه ام يداشت يعني -

 : جواب داد. خورد يداشت حرص م. د تو موهاشرو فرو كر دستش

 . يرو دوست ندار نيدونستم تو ام يمن م يطور فكر كن ول نيباشه، تو هم مثل مامانم ا -

 از كجا؟ -

 : گفت م،يشد يكه از اتاق خارج م يدر حال. ديرو كش دستم

 . نكن يقدر فضول نيا گه،يبسه د -

 !يهست يبه جونت كنن همون آرشام عقده ا جون

***** 

 يشد كه به جا نيبر ا ميتصم. خواهر زاده ام ايطور تولد پر نيامروز سالگرد فوتشونه و هم. گذره يسال از فوت خواهرم، دختر و شوهرش م دو

داشتم  !اَه حواس نمونده كه. ميريگ يآرشام م يرو تو خونه  ايتولد پر. ميريتولد بگ ايپر يبرا. ميكه مراسم ختم خواهرم رو برگزار كن نيا

 زيمرد همه چ هيكه نامزدم  نياز ا. خوشحال بودم يليخ لياوا. ميشه كه من و آرشام نامزد شد يم يسال كي. كردم يرو فراموش م ياصل وضوعم

 يتوجه مكم كم دارم م... رو دوست داشتم، اما زشيو همه چ زيهمه چ. هيموفق ليمهربون، خوش اخالق، وفادار، پولدار، استادمه، وك با،يتمومه، ز

غذا خوردنِ من  يحت دن،ياون با طرز حرف زدن، گشتن و خند. ميبا هم مخالف يدر هر مورد. ميتا آسمون با هم تفاوت دار نيمن و اون زم شم

من عاشق  ياون وقت. عاشق من شد يطور نياون هم. خوام خودم باشم يمن م. ده يم رييناخودآگاه داره منو تغ ه،يرتياز حد غ شيب. مشكل داره

اون هم حرف منو . با من موافقه مادرِ آرشامه نيب نيكه در ا يمادر و پدرمم با اون موافقن، تنها كس يحت. كه االن شدم يشد كه پونه بودم نه كس

 . شه يباشم نم ريكردم انعطاف پذ يهر چه قدر سع. خواد منو درك كنه يكه آرشام نم فيزنه و با من موافقه، اما ح يم

 يگه چون مهمون يم! آرشامه يهم خواسته  نيالبته ا. بودم دهيشال بنفش پوش هيو  ياسيكت و دامنِ . به خودم نگاه كردم يدق ي نهيآ يجلو

 . برم ديبا گهيخب د! داد؟ يم ريطور گ نيهم، هم شيقبل يدونم به دوست دخترا ينم! شال بذارم ديمختلطه با

***** 

اون شب رو . سهياش رو بنو هيوقت نكرده بود بق. زارم با حسرت به دفتر خاطراتش نگاه كردمبار ه يخوردم و برا يتخت غلت يرو. شد تموم

بود اونم  نيلخت تو بغل ام. عمرم مواجه شدم يصحنه  نيكه با بدتر ومدهيچرا ن نميرفتم باال تو اتاق بب. نييپا ومديكرده بود، ن ريد. ادمهيخوب 

 : زدم كه خودمم تعجب كردم ياديرآنچنان ف تيعصبان ياز رو. دشيبوس يداشت م

 . آشغال ولش كن -
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. رفتم سمت پونه اما نظرم عوض شد. كار كنم يدونستم چ ينم. داشت يكرد، پونه هم نگاه متعجب يبهم نگاه م يا روزمندانهيبا لبخند پ نيام

 : بكشمش بهش گفتم دميترس. دلم خنك نشد. و تا تونستم زدمش نيرفتم سمت ام

 . چشمم تا نُكشتمت يوگم شو از جل -

 يب شهيهم يگرفتم برا ميتصم. تونم روش دست بلند كنم ينم ارم،يجلوش كم م. نكرد، نتونستم مياريخواستم پونه رو هم بزنم كه دستم . رفت

 . شم الشيخ

 : اب دادمجو. كرده باشن داشيخدا كنه پ. پدر پونه بود. بلند شد ميگوش يكردم كه صدا يبه خاطرات اون شب فكر م داشتم

 نشد؟  يسالم بابا، خبر -

 : و جواب داد ديكش يآه

 . نه پسرم، خواستم از تو بپرسم -

 . ندارم يمنم خبر -

 . ريباشه پسرم، شب بخ -

 ...تونه رفته باشه؟ نكنه يكجا م يعني. قدر دلم براش تنگ شده چه

 : زدم داد

 . همون جا كه منو برده بود» باغ بهشت«. ـــــدميفهم -

***** 

 

 پنجم فصل

 

هم  يدرست و حساب يچند وقته غذا. قرص هامم كه نخوردم ست،يحالم اصال خوب ن. سر درد داشتم يكم. بودم دهيتخت دراز كش يرو

 . دوباره خاطرات اون شب اومد تو ذهنم. حافظه ام رو از دست دادم يچ يكه برا دميتازه فهم. اومد ادميتازه . نخوردم

زد و گفت يلبخند. اومد باال نيكه ام نييشده بودم برم پا بود، آماده ايپر تولد : 

 . آوردم برات وهيآبم يخواهر -

 : دميخوردم، پرس يكه م يدر حال. رو گرفتم وهيآبم. مهربون شده يليخ دايجد. دميخند منم

  ه؟يجد الريرابطه ات با آ -

 . نه -

 : دمينگاهش كردم و پرس متعجب

 چرا؟  -

 . چسبوند ياومد، اون بود كه خودش رو به من م يخوشم نمچون از اولم ازش  -

 . بگم يدونستم چ ينم
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 . جالبه! اوهوم -

 : و گفتم دميكش يا ازهيخم

 . اديقدر خوابم م نيچرا ا بهيعج -

 : و گفت ديخند بلند

 . عوارض قرص خواب آوره -

  ؟يبود ختهيشربتم قرص خواب آور ر يقرص خواب آور؟ تو، تو -

 : هوا نگهداشت و گفت يفتادم كه منو روا يم داشتم

 . ينه اون عوض ،يتو فقط مال من. خوام شر اون آرشام رو از سرت كم كنم يبه كارت ندارم فقط م ينگران نباش كار -

 : گفتم. شدم يمتوجه م يزايچ هيهم  يجيحالت گ تو

 . دست به من نزن كثافت -

 . برد خوابم

 ديبار يآرشام بود خون از چشماش م. سر درد داشتم. شدم دارياز خواب ب يكس اديفر يصدا با

باال و كنارم رو نگاه  دميپتو رو كش. دميترس! ؟يچ يعني. تنم نبود يلحظه احساس سرما كردم به تنم نگاه كردم لباس هي ه؟يقدر عصبان نيا چرا

 ارك يكنار من چ نيكجان؟ اصال ام نيام يمن كجان؟ لباسا يجا چه خبره؟ لباسا نيا ايخدا. بود دهيهم بدون لباس كنار من دراز كش نيام. كردم

از جا بلندش كرد، . نيسمت من، رفت سمت ام اديكه ب نيا يبه جا. اومد سمتم مالفه رو محكم تر چسبوندم به خودم تيكنه؟ آرشام با عصبان يم

 : گفت تيعصبانآرشام با . اومد يم نيام يو آخ و اوخ ها داديداد و ب يفقط صدا. چشمام رو گرفتم

 . چشمم تا نُكشتمت يگم شو از جلو -

رو  يليانگار انتظار س. گوشم، چشمام رو بستم ريتخت كنارم، دستش رو برد باال تا بزنه ز يرو ديدر رو قفل كرد، پر. چشمام رو بستم. رفت نيام

 ياشك. نيغمگ يليبود، خ نينبود غمگ يرد، اما عصبانك يداشت به من نگاه م. كه گذشت چشمام رو آروم باز كردم هياز طرفش داشتم، چند ثان

 : گفت. چشمش افتاد يگوشه  از

 . يپونه، ُخردم كرد يُخردم كرد -

 : دستش رو گرفتم و گفتم. شد يبلند م داشت

 . يكن ياشتباه م يدار -

 : داد زد. شد منفجر

اونم همكارم  گهيمرد د هيچه قدر سخته كه زنم رو لخت تو بغل  يدون يم. ُكشمت يكنم كه نم يكنم؟ دارم بهت لطف م يمن دارم اشتباه م -

 . يانصاف يپونه، ب يانصاف يب. نذاشته ببوسمش يحت مونيسال نامزد كي نيا يكه تو يچه قدر سخته؟ زن يدون يم نم؟يبب

 : دميرشام پرساز مادر آ. دنبالش هر جا رو كه گشتم نبود دميو دو دميتند تند لباسام رو پوش. رونياتاق رفت ب از

  د؟يديمامان آرشام رو ند -
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 . بود يدخترم، باز دعواتون شده؟ عصبان رونيرفت ب -

موتور  هيفكر كنم با  ستين ادمي قايسمتش كه دق دميرفت، دو يم ابونياز اون طرف خ. شده بود كيهوا تار. رونيرو ندادم، رفتم ب جوابش

 . تصادف كردم

***** 

هم از ذهنم  انتيفكر خ ياما حت. كردم انتيكرده من بهش خ يچون فكر م. باهام نداشت يآرشام رفتار خوب ليچرا اون اوا دميفهم تازه

طرفه  هي يقاض شيطرفه رفت پ هي. حق دفاع كردن رو ازم گرفت يبه من اعتماد نداشت؟ اون حت يعنيقدر زود قضاوت كرد؟  نينگذشته؟ چرا ا

پس . جام نيدونه من ا ينم يكس. در اومد يكردم كه صدا يداشتم به آرشام فكر م. زد ببخشمشكه بهم  يتونم بخاطر تهمت ينم. هم برگشت

محكم . زد ينفس نفس م. آرشام بود. و رفتم در باغ رو باز كردم ايدلم رو زدم به در. شدم جينرم؟ گ ايزنه؟ برم در رو باز كنم  يكه در م هيك

 : بغلم كرد و گفت

 . يجا باش نياكردم  يفكر م. خدا رو شكر -

كه آب رو  نيا يبه جا. اومد سراغم يم دينبا. ام يعصبان يليام، خ يدونستم كه ازش عصبان يكردم، فقط م يفكر نم يچياون لحظه به ه در

تعجب  با. كپ كرده بود. زدم تو گوشش يليهلش دادم عقب و با س. تمام قدرتم رو تو دستام جمع كردم. شد شميآت يرو زميباشه بدتر ه شيآت

 : داد زدم. كرد يم اهبه من نگ

 . گم شو نامرد رون،يجا؟ گم شو ب نيا ياومد يبه چه جرات -

 : بار اول آروم گفت. شد يتر م يلحظه به لحظه عصبان اونم

 . پدر و مادرت نگرانتن اريدر ن يپونه مسخره باز -

 : زدم اديفر

ازت  رون،يگم شو ب مياز زندگ ؟يحق دفاع كردن رو هم بهم نداد يتو كه حت ؟يشد ميچرا دوباره وارد زندگ. يرو تو در آورد يمسخره باز -

 . خوره يحالم ازت بهم م. متنفرم

 : آروم گفت دوباره

 . ميبر ايب ستيپونه االن حالت خوب ن -

 . رونيگم شو ب ستميكثافت آشغال مگه با تو ن -

حرصش در  گهيد. بار، نه دو بار چند بار هيشده بودم من هم زدمش، نه  وونهيد. صورتم فرود اومد يدستش رو دميفقط فهم. شد يدونم چ ينم

 : گفت. داد يكه فشار م ياومده بود دستام رو محكم گرفت تو دستش در حال

وگرنه اون از من خواست . شدم تيخوره به خاطر پدرت دوباره وارد زندگ ينحست بهم م ي افهيمن عاشقتم؟ حالم از ق يفكر كرد گه،يبسه د -

 . من از تو متنفرم

- ا ا بار حرف  نيكه ا يبه حرف پدرم گوش داد ياصال ك. يوارد زايچ نيشما كه ماشاهللا تو ا ،يحرف پدرم رو گوش ند يخواست يخب م! ا

 : بست، گفت يكه در رو م يدر حال. رونيمنو از باغ برد ب ديدستم رو كش. يگوش كن شد
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 . ت رو ندارمنق نق كردن رو بس كن، حوصله ا -

 كه من حوصله ات رو دارم؟  نينه ا -

 : و زل زد تو چشمام و گفت برگشت

 . يمن نذاشت ياعصاب برا يدون يخودت م ار،يسگ منو باال ن يپونه، اون رو -

 . يوحش دميسگتم د ياون رو -

رو  نيماش. اومد سراغم يشگيره اون سر درد همدوبا. سوار شدم يحرف چيرو برام باز كرد، بدون ه نيدر ماش. رو با دستم لمس كردم صورتم

 : برگشتم و گفتم. صورتم يرو ديدستش رو كش. هنوز روشن نكرده بود

 خوب حق رو گذاشتم كف دستش؟  يگ يم ؟يكن يحال م يدار ه؟يچ -

 ...پونه -

 . خفه شو لطفا -

 : فرمون و گفت يمشت زد رو با

 . با خودته. كار كنم يچدونم باهات  يم يكن نيبهم توه گهيبار د هي -

انگار  دنشونيبا د. مامان و بابا دم در منتظرم بودن. هم نزدم يا گهيحرف د. نشستم يصندل يآروم رو. ازم گرفته يخوب زهرِ چشم. دميترس

شه  نيكه سوار ماش نيارفت قبل از  يآرشام داشت م. قدر گرم ازم استقبال كنن نيكردم ا يفكر نم. تو بغلشون دميپر. رو بهم دادن ايدن يهمه 

 : تگف

 فهم شد؟  ريش. سر كار يايب ديدم اما از پس فردا با يم يفردا رو بهت مرخص -

  ؟يچ -

 . يديكه شن نيهم -

 . طور منو تو بهت گذاشت نيهم! هه. شد و رفت سوار

***** 

 يدستم رو باال. پاهام رو دراز كردم. گهيطرف د هيكردم  رو كه تو بغلم بود رو پرتاب يبالش. تو رختخوابم خوردم يغلت. بلند شد لميموبا يصدا

 : رو برداشتم و خواب آلود جواب دادم يسرم بردم و گوش

 بله؟  -

  ؟يومديچرا ن. بله و بال -

 مي؟ تو جام نبرم ييبرم؟ قرار بود جا ييمگه قرار بود جا ومدم؟يگه؟ كجا ن يم يداره چ نيمونده بودم ا. ازم سوال كرد يبا لحن جد. بود آرشام

 : جواب دادم. تازه مخم شروع به كار كردن كرد. دميفهم! آها. و تكونش دادم جگاهميگ يدستم رو گذاشتم رو. شدم زيخ

 . امياز فردا م. شم داريخسته بودم نتونستم از خواب ب د،يببخش -

 : گفت. گذشت يا هيثان چند
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  ؟يديسر كارت فهم يايم يگم از ك يمن م ر،ينخ -

 : چند تا فحش هم نثارش كردم و گفتم رونيو محكم دادم بر نفسم

  ام؟يب يمن از ك دييبله، شما بفرما -

  ؟يمتوجه شد ،ييجا نيتا ساعت ده ا -

 . بله -

 .كرد يم تميهمش اذ. گفت يبهم زور م يليخ ميهم كه نامزد بود يسال كياومد متوجه شدم اون  ادميتازه كه . گه يهمش به من زور م نيا چرا

زنه  ريدرازه؟ دخترِ اون پ رهنتيچرا پ ؟يزن يموهات رو بزن داخل، چرا الك م. رو بپوش، اون رو نپوش نيا. كار رو بكن، اون كار رو نكن نيا

 زنه؟  يگرامافون م راچ

كمرنگ  يدم، رژ صورتالك ز يناخن هام رو هم به رنگ سرخاب. ديشلوار چسبون سف ،يصورت فيمانتو و شال و ك. آماده شدم قهيعرض ده دق در

 يكردم و با تاكس يتا ساعت ده نمونده بود ناچارا ولخرج قهيكه ده دق نيبه علت ا. نميب يرو هم م قياحتماال شقا. دفتر آرشام يبه سو شيو پ

ه نفس دادم و وارد به خودم اعتماد ب دم،يكش يقينفس عم. دوازده طبقه تو شمالِ شرق تهرانه يدفترش واحد پنجم ساختمون تجار. رفتم يتلفن

دهنم . آروم آروم قدم برداشتم. انداختم يسرسر ينگاه. پام رو گذاشتم داخل ديهلش دادم عقب و با ترد يباز بود كم مهيدر دفتر ن. اتاق شدم

 . كردم بزرگتره يكه فكر م يزياما از اون چ هيكردم دفتر كوچك يفكر م! ندوا مو

كه . شه يدر بزرگ ختم م كيسالن متوسط كه به سه درِ متوسط و . كردم و وارد سالن شدم يو رو طداشت راهر يچوب يبا نما يليطو يراهرو

 يكه كنار درِ قهوه ا يزيچرم و م يدكور سالن با مبل ها. سوخته يدرِ بزرگ هم به رنگ قهوه ا. بود يدرها جز در بزرگ، مشك يرنگ همه 

باعث  يغيج يدر حال برانداز كردن اطراف بودم كه صدا. روشن بود يِسالن هم شكالت يواريدكاغذ . البته اون هم همرنگ در بود دواقع شدم بو

كمرش گذاشت و با دقت  يبهت زده بود دستش رو رو يا هيچند ثان. بغلم ديسمتم، پر ديبود، دو قيشقا. نگاه كنم يكنار در قهوه ا زيشد به م

 : ديپرسنگاهم كرد و 

  نم؟يب يدارم درست م ؟يپونه، خودت -

 : و جواب دادم دميخند

 . رهيروحمه اومده انتقام بگ! پ ن پ -

- ن د روحت هم عرضه نداره! د . 

 نشونت بدم؟  يخوا يم -

 . هيشيآت يحساب سييبرو تو كه ر ايحاال انتقام رو وللش، ب -

 : دميابروم رو انداختم باال و پرس يتا هي

  س؟يير -

 . برو داخل ايب گه،يآره د -

 . اتاقاشون هم راهرو داره نيا! اَه. داشت يبزرگ يسوخته  يكه در قهوه ا يداد داخل اتاق هلم
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وقت دفترش  چيتا االن ه ادمهيباشه؟  يرنگ نيا هيحاال چه اصرار. روشن بود يسوخته و شكالت يدكور اتاق قهوه ا. اتاق شدم و نگاه كردم وارد

 يسيخودنو. شده دهيچرم چ يها ياطرافش صندل. بود بينشسته كه به شكل صل يدراز زيم پشت. شده دهيچ قهيخوش سل يليخ. بودم دهيرو ند

كوتاه و گردنبند كلفت مدل  نيآست ديسف راهنيپ. زدم ديمنم مثل اون از سر تا كمرش رو د. كرد يرو كنار لبش گذاشته بود و به من نگاه م

 نهيس يلباسش هم تا رو ي قهيهاش رو زده بود باال و  نيكه آست ينارنج شرتيسو لباسش رِيز. نميشلوارش رو نتونستم بب. گردنش بود ر،يزنج

 : دميپرس. اش باز بود

 اجازه هست؟  -

 : مردد جواب داد. به خودش اومد تازه

 . تو ايب -

 : دميپرس. رو گرفته ها نيهم، ا استيجو ر. خورد يچرخ يصندل يرو

  ؟يداشت يبا من كار -

 . يكن تيفقط خواستم چند نكته رو رعا. ميقبال قرارداد رو امضاء كرد يدون يبله، همون طور كه م -

 . دييبفرما -

 : و گفت زيداد به م هيرو قالب كرد، تك دستاش

 . يريبا مردا گرم بگ اديخوشم نم. مردونه است طيمح نيا ك،ي -

 !ايبه سق س اد،يجهنم كه خوشت نم به

 افتاد؟ . يندار قيبا شقا يارتباط چيسه، فكر كن ه. كن تيرعا توام پس حدت رو سِييجا من ر نيدو، ا -

من از  دينداره اگر هم ناراحت يبه شما ربط قيسه، ارتباطمم با شقا. به شما ندارم يكار چيدو، من ه. گرم گرفتنم با مردا به خودم مربوطه ك،ي -

 . جا كار نكنم، افتاد نيخدامه ا

 : دختر ُكشش بهم انداخت و گفت يزل زد تو چشمام، از اون نگاه ها. ودكم آورده ب. دييجو يلبش رو م ي گوشه

 . كنم يماهت رو كسر م كيحقوق  يكن يزبون دراز گهيد يدفعه . بخشمت يدفعه م نيا ،يدست من ريفعال كه ز -

  :دميپرس! ده يبهم نم يكردم حقوق يكنه؟ من كه فكر م يماهم رو كم م كيحقوق ! دم؟يدرست شن! ؟يچـــــ

  ؟يد يمگه بهم حقوق م -

 : كنه، جواب داد يم يانگار داره منو خوب برس. رو كج كرد سرش

 كشم؟  يم يگاريكه من برده گرفتم ب! يفكر كرد يپس چ -

 : زدم غيج

  د؟يد يحاال چند م. ديشما بگ يآخ جون، اصال هر چ -

 . دم ينم شتريپونصد تومن ب يماه يچون كار آموز -

 : هوا و گفتم رو دميبار پر چند
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  ام؟يب ييچه روزا يول اده،يمن كه از سرمم ز! وليا -

 . كنه يم يدفتر رو بهت معرف يوكال يحاال هم برو، خانوم منش. يكه كالس دار كشنبهيروزها جز پنج شنبه و جمعه و  يهمه  -

 . چشم -

 : ديمضطرب اومد سمتم و پرس قيوارد سالن شدم، شقا. پول كه اومد وسط حاضرم با دل و جون كار كنم ياصال پا! حرف گوش كن شدم چه

 شد؟  يچ -

 كار كنم؟  ديندارم؟ كجا با يزيچ يفقط دفتر ،يچيه -

 : داد جواب

 . يهامون آشنا ش ليچرا، فقط بذار اول با وك -

از حد ساكت  شيب يعنين، ساكت بود يليخ. خوردن يم ينشسته بودن و چا زيچهار مرد پشت م. ميوارد آبدارخونه شد قيتو دست شقا دست

. ستنيطور ن نيها ا نيزنن اما ا يحرف م اديگن وكال ز يزنن؟ م يحرف نم اديها نشدم؟ چرا ز نيا يمن متوجه  يچ يبرام جالب بود، برا. بودن

 : كردند، گفت يسكوت رو شكست و رو به همه كه متعجب به من نگاه م قيشقا

 . هستند امنشيدفتر آر ديجد لِيوك يپونه صوف شونيا ونيخب، آقا -

 : هم داشت، گفت ييبايو ز نيدلنش يكه از همه جوون تر بود و البته چهره  يمرد. زدند يلبخند همه

 . رو استخدام كنه يا گهيكسِ د نيكردم جز شه يزن استخدام كرده؟ فكر نم لِيآرشام وك! جالبه -

 : زدم و گفتم يلبخند. دادن يكردند و سرشون رو تكون م يبه هم نگاه م همه

طور خوشحالم كه از ملحق شدنم  نيخوشحالم و هم دنتونيگذرونم و از د يترم آخر وكالت رو م يممنون از استقبال گرمتون، من پونه صوف -

 . سوت و كوره يليهم داره منتها خ يقشنگ ونيدكوراس. هم قشنگه يليخ د،يدار يشركت بزرگ. ديبهتون خوشحال

 : فتخنده و گ ريزد ز قيشقا

 . صادقه ياديپونه ز د،يببخش -

 : هم داشت اشاره كرد و گفت يديسف يُتپل مپل و موها كليكه ه يمرد بلند قد به

 . گذره يساله، دو ماه هم از ازدواجشون م يس!) از خنده دنيجمله اش مثال همه ترك نيبا ا(وار،  اليع يناصر صادق يآقا شونيا -

 : به تن گفت يرسم يو لباسا رهيپوست ت ،يجو گندم يمرد الغر اندام، قد متوسط، موها. زد اشاره كرد يم كه از همه مسن تر يا گهيمرد د به

البته همه . دخترِ خوشگلِ كوچولو به اسم الناز دارن هيهم ازدواج كردند و  شونيا!) چرا سن همه رو حفظه(و ُنه ساله،  يس ،يميكر يمهد يآقا -

 . كنن يصداش م يال

نوك  ينيو چشماش رو پوشونده بود، ب يشونيگوش هاش كه پ يبلند تا رو يمشك يبود با موها يپسر جوون. ديرد حاضر در جمع رسم نيآخر به

هاشم  نيشده بود به تن و آست يدوز نهيكه آرنج هاش هم پ يديو پوست سبزه، با كت اسپرت سف رهيت يو كلفت، چشما دهيكش يو ابروها زيت

 : گفت. داشت يمشك شرتيسو هيش هم كت ريو ز دباال زده بو

 ...يهمه، شوخ و بامزه، آقا يمورد عالقه  ليهم وك شونيا -
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 : گفت. هيزبون دراز ك نيتو دلم نبود بدونم ا دل

 . يو سه ساله و البته مهربون و دوست داشتن ستيمجرد و ب ،يليشهرام خل يآقا -

 : دميرو بهش پرس كتره؟يز من كوچدو سال ا يعنيو سه ساله؟  ستيب. شدم يبادكنك خال مثل

 شما درستون هنوز تموم نشده؟  -

 : گفت قيشقا. زد يپوزخند

دفتر مشغول هستند اما امروز  نيجون هم تو هم نيخونده، خواهرشون شه يبچمون باهوشه جهش. دو ساله درسشون تموم شده شونيا -

 . ومدنين

از من داره؟ دو  يشتريكار ب يدو سال سابقه  يتره ول كيدو سال از من كوچ يعني! بهكردم چه جال يداشتم فكر م. دميجمالتش رو نشن نيآخر

. كنم كه دوست دارم خفه اش كنم ياعتراف م تيموقع نيمن االن در ا. يبرم خودُكش ديشده؟ من با ليسال هم از من زودتر فارغ التحص

اما جواب گرمش . لحظه بهش حسادت كردم هي يبرا. كه متوجه نشده باشه هيك. هيلبخندم مصنوع دنيبله، همه فهم. يتصنع لبخند. زدم يلبخند

 : گفت. دلم رو نرم كرد

ما همه از ورودتون به گروهمون . ميكنن شما هم ناراحت نشو اگر به اسم صداتون كرد يرو به اسم صدا م گهيجا همه همد نيپونه خانوم ا -

 .ديموفق باش. ميخوشحال

به سمت  قيگرام همراه با شقا يبا وكال ييبعد از آشنا. ذوق مرگ شم شتريكردن كه باعث شد ب دييفش رو تاهم حر هيبق. مرگ شدم ذوق

اتاق با . اتاق ها قرار داشتند، من تنها بودم يدو به دو تو گهيد يوكال! جالبه. من اختصاص داده شده بود يبرا يدفتر جداگانه ا. ميدفترم رفت

جلوش  يپشتش و دو تا صندل يصندل كيكه  يمتوسط يمشك زيم. هم كوچك تره گهيد يالبته از اتاق ها. ودشده ب نييتز ديو سف يمشكدكور 

سوم  يچون طبقه . نگاه كردم رونيبه ب! بزرگ اتاق محوم كرده بود يپنجره  زياز هر چ شتريب. هم ضلع چپ اتاقم ييقرار داشت، كمد كشو

 يمردم. كنند يكنند و به هم نگاه نم يكه از كنار هم عبور م ييآدم ها. نداره يجالب زيچ چيه. مينداشت ابونيبا خ ياديز يفاصله  ميمجتمع بود

دو بار جون  يحت. شن يم گرانيكه باعث مرگ د ييها نيماش. هموطنشون ندارن ياز زندگ يكنند اما اطالع يم يجامعه زندگ هيكه دارن تو 

 : گفت زد به شونه ام و قيشقا. خودم رو به خطر انداختن

  رون؟ياون ب يديد يچ -

 : دميپرس. جوابش رو ندادم. زدم يتلخ لبخند

  ست؟ياتاق ن نيتو ا يا گهيكس د يكار كنم؟ راست يچ ديمن با قيشقا -

 . هيدختر خوب. دياتاق هي يو تو، تو نيچرا شه. يكن يوكال همكار ي هيبا بق يتون يم ،يندار يكار خاص -

 خونده؟ چند سالشه؟ يداداشش جهش اونم مثل ؟يچ نيشه. اوهوم -

 . اديدادش در ب سيياالنه كه ر گه،يخب من برم د. نخونده ينه، اون جهش. و هفت ساله ست ستيب -

 . باشه، برو به كارت برس -

گفتن در  ميداز ق يبود ول يمزخرف يباز. شدم يرو روشن كردم و مشغول باز وتريكامپ. حوصله ام سر رفته بود گهيگذشت، د قهيده دق. رفت



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  71صحرا – گروگان دوست داشتني                 

w W w . 9 8 i A . C o m  136 

 وتريكامپ تورينگاهم رو از مان. گذاشت زيم يرو ييچا. تو ايگفتم ب قه،يدر اومد، فكر كردم شقا يصدا. است يمتيلنگه كفش هم غن كي ابانيب

 : گفتم. نگرفتم

 . تشنه ام شده بود گهيجون، د قيآخ قربون دست و پنجه ات شقا -

 : گفت يمردونه ا يصدا

 . كنم يخواهش م -

 : كنه؟ گفتم يكار م يجا چ نيا يليپسره خل نيا. دميكش يفيفخ غيج

 . از شما انتظار نداشتم يليخل يآقا! يزيچ ييهو ،ييها -

 . ديكردم ناراحت ش يپونه خانوم متاسفم، فكر نم -

  د؟يداشت يكار دم،يناراحت نشدم ترس -

 . سوال داشتم هيبله،  -

 . دييبفرما -

 : دياش و پرس گهيد يپا ياخت روپاش رو اند هينشست  يصندل يرو

  ه؟يارتباط تو با آرشام چ -

 . يكاره حسن يتو چ! تو رو سننه؟! جــــان؟

 : نگاهش كردم و گفتم متعجب

 داره؟  يبه شما ارتباط -

 : رو انداخت باال و گفت ابروهاش

 . رو دوست داره گهينفر د هياون خودش  يبه كار آرشام نداشته باش يبهتره كار -

 : جواب دادم! اول بسم اهللا نيخواست گربه رو دم حجله بكشه؟ چرا هم يم! بابا عجب

خودش  اديداره ب يدوما خواهرت اگر حرف ،يدخالت كن ميشخص يو تو زندگ يدرازتر كن متيدم پات رو از گل يآقا پسر، اوال كه اجازه نم نيبب -

 . اهللاي رون،يبگه، سوما از اتاقم برو ب

من هم اون قدر مقابله . كنن ديو زمان دست به دست هم داده اند تا فقط و فقط منو تهد نيزم يهمه . خوره يبه هم م دهايتهد نيحالم از ا گهيد

 . ميشد يافع مياز بس مار خورد ايميبه قول قد. شدم يكردم كه حرفه ا

 . كنم يكم م ميشرِ خودش رو كه كم كردم، شرِ خواهرش رو هم از زندگ. جاش بلند شد و رفت از

 يدخترا نيفكر كنم خواهرش از ا. رهيخواد ازم بگ يم نيازم گرفت آرشامم خواهر ا الريازم گرفت، رضا رو آ الريرو آ نيام ه؟يائيدن چه

اصال . كنن يول نم ارنيخوان به دست ن يرو كه م زيچ هيكه تا  ييدخترا نياز ا. كنه يبه آرشام و ازش دل نم دهيسرسخته كه مثل بختك چسب

 . نداره يسبه به آرشام به من چه؟ من كه برام فرقبچ

 : دياومد جلو و پرس. آرشام بود. خورم ينم شيسوراخ ن هيمن دو بار از . سرم رو آوردم باال. در اومد يبودم كه صدا يتو كف باز هنوز
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 از دفتر خوشت اومد؟  -

 : دادم جواب

 . دفتر تو بهتره اون رو بده بهم يخوبه، ول -

 : فتو گ ديخند

 . كنم متيدفترم رو تقد يتو بگ سادميآره، منم وا -

 بهم؟  يد يجدا؟ م -

 : دياومد باشه پرس ادشي يمهم زِيچ انگار

  ومدن؟يهنوز ن يليخانوم خل -

 : و گفتم نييسرم رو انداختم پا! برنامه هاشم رِيمگه من مد! دونم يچه م من

 . دياز برادرشون بپرس -

 : خودش گفت با دهيحرف منو نشن انگار

 . بپرس باتجربه اند شونياز ا يهم داشت يهواش رو داشته باش، سوال هيخانوم خوب. انيم گهيساعت د كيخوبه، تا  -

 : جواب دادم. جر و بحث رو نداشتم يو حوصله  حال

 . ياوك -

 . بپرسم ياصال من دوست ندارم ازش سوال. هيبه من چه خانومِ باتجربه ا! پر رو. رفت

-  ير يبزشتيكر ختعقب مونده ه . 

  ؟ي ديفحش م يبه ك يدار -

 بود سادهيكه تو چهارچوبِ در وا يشدم و سرم رو آوردم باال و به زن خيجن زده ها تو جام س مثل

نون اومد سمتم و لبخند ز. دستش نگاه كردم يبه چادر تو. تار موش هم معلوم نبود هيساده،  يزنِ قد بلند با مانتو و شلوار پارچه ا. كردم نگاه

 : گفت

 . خوشحالم دنتونياز د! به به پونه خانوم -

 : دميشناسه؟ پرس يمنو از كجا م ه؟يك گهيد نيا. تو كف زنه بودم هنوز

 شما؟  -

 . گهيد نميمن شه -

 : رو روشن كرد و گفت وترشيكامپ ،يكنار زيرفت پشت م. زنه يم ياز س شتريكه ب نيا نه؟يا نيشه

 . شه يعاشقت م ندتيبب نايس. تو يچه قدر خوشگل -

 : دميپرس متعجب

  ه؟يك نايس -
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 . كنه يبه دخترا نگاه م يها، پسرم به چشم خواهر يخوشگله البته فكر بد نكن يدو سالشه، عاشق دخترا گه،يپسرم د -

 : دميمنگ پرس. تههم طالق گرف ديشوهر داره، شا يعنياگر پسر داره ! طور متعجب نگاش كنم نيهم ايدونستم بخندم  ينم

  د؟يشما از شوهرتون طالق گرفت -

 شاهللايشوهر نشه، ا يكس ب چيه شاهللايسرم باشه، ا ياش باال هيصد سال سا شاهللايا. رميدختر، خدا نكنه از شوهرم طالق بگ ريزبونت رو گاز بگ -

 . همه شوهرشون مثل شوهرِ من باشه

گردنم  گهيكردم، د يزد من هم گردنم رو كج و كج تر م ينطور كه حرف م يهم! باهات ميايب ما هم سايبابا وا. كنه يول نم گهيرو گرفت د گاز

 : دميپرس. در شرف شكسته شد بود

 ... پس -

 : ديحرفم تموم شه پرس نذاشت

 . زود باش بگو ؟يپس چ -

 ... آخه برادرتون -

 : گفت! آدم حرف بزنهذاره  ينم. بذار گريدندون رو ج قهيدق هيبابا ! وسط نطقم ديپر دوباره

 . رهيعادتشه مخ تازه واردها رو كار بگ! آها شهرام -

 : آروم گفتم. هم پوستم چروك شده باشه ديمنو باش چه قدر حرص خوردم، شا! ذره بچه، مخ منو كار گرفته هي. بد جور در اومده بود حرصم

 . ذارم كف دستش يخودم حقش رو م سا،يوا -

 : و گفت ديهم شن نيشه

 . در حق همه يكن يلطف م. كار رو بكن نيا يگر تونستا -

با حرص از جام بلند ! رهيگ ينصف سنِ منو داره، داره مخ منو كار م! كه منو دست انداخته هيذارم كف دستش، فكر كرده ك يكه حقش رو م بله

تو اتاق بودن رفتم  يو صادق يليخل. م در رو باز كردمو محك دميرس ياتاق نبود، به دفتر بعد نيتو ا. بازش كردم دميكه رس يدر نيشدم و به اول

 : داد زدم. اوردميخودم ن يكف دستم داغون شده بود اما به رو دم،يخودمم ترس. خورد يتكون. زيم يرو دميجلو با كف دستم كوب

 ،يبچه، تو نصف سنِ منو هم ندار ؟يريگكه مردم رو به باد تمسخر ب نهيبا مزه بودن به ا يفكر كرد ؟يمگه من هم سنِ شمام كه دستم انداخت -

  ؟يد يرو م يكار نيچه طور به خودت جرات همچ

 : كرد، جواب داد ينگاهم م گنگ

 ... من واقعا قصد -

 : حرفش رو كامل كنه و گفتم نذاشتم

 . نداره يبه من ربط يداشت يهر قصد مسخره ا -

 ... پونه خانوم -

 : داد زدم دوباره
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 ام افتاد؟  يمن خانوم صوف. ديكن يبه اسم صدا نم به بعد منو نياز ا -

 : ديو پرس ديآرشام به دادش رس. كردم يكپ م دميد يام رو تو اون لحظه م افهيبودم ق خودمم

  د؟يسرتون گذاشت يجا چه خبره؟ چرا دفتر رو، رو نيا -

 : نگاهش كردم و گفتم برگشتم،

 . تصورم اشتباه بود يهستن ول يا دهيفهم يآدما كه تو دفترتون مشغولِ كارن ييكردم وكال يفكر م -

 : پشت سرم وارد اتاق شد و گفت نيشه. و به ما نگاه كردند رونيهمه از دفتراشون اومد بودن ب بايتقر. كنارش رد شدم و رفتم تو دفترم از

 . كرده اون عادت داره يپونه جون، شهرام شوخ -

 برگشتم به پشتم نگاه كردم آرشام تو اتاق بود ومد،يصداش ن گهيخواستم جوابش رو بدم، د ينم

 : گفت

 . جا مقررات داره نينگه؟ ا يزيچ يكس يكن داديجا هم خونته كه هر چه قدر داد و ب نيا يفكر كرد -

 بزنه، تو؟  يخواد حرف يم يك -

 : دوباره روش رو سمت من كرد و گفت گه،يطرف د هيصورتش رو چرخوند به  رون،يرو فرستاد ب نفسش

 . كنم يكنم نذار بخاطرت وكالم رو اخراج كنم، دارم ازت خواهش م يپونه، خواهش م -

رو بهم داد و  يپرونده ا نيشه. از اون ماجرا گذشت يا قهيدق ستيب! دونند؟ ياما اون بود كه منو دست انداخت، چرا همه منو مقصر م رفت

 : گفت

 . نظرت رو در موردش بهم بگو يخوند -

 ينم. االن هم در شرف اعدامه. كردن به زنش به قتل رسونده بود انتيبود كه شوهرش رو بخاطر خ يپرونده در مورد زن. كردم رو باز پرونده

شه اما  يزن سنگسار م ايتونه زن رو اعدام كنه  يكنه شوهره م يم انتيبه شوهرش خ يزن يوقت م،يكه ما دار هيچه قانون نيتونم درك كنم ا

. گذر زمان نشدم يپرونده شده بودم كه متوجه  رِيقدر درگ نيا. كنه يصدق نم ونيآقا يقانون برا نيچرا ا. متفاوته نويدر آقا مورد نيهم

 : وارد اتاق شد و گفت قيشقا

 خونه؟  ير ينم دنيپرس سيير يآقا -

 !رفته بود؟ يك نيشه

 : گفتم

 . نداره يربط سيير يبه آقا -

 : لبش رو گاز گرفت و گفت ي گوشه

  ؟يكن يقدر باهاش بد رفتار م نيچه طرز حرف زدنه؟ چرا ا نينه اپو -

 : جواب دادم دم،يترك يم تيداشتم از عصبان من

 . شو اليخ يب قيشقا -
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 : هاش رو انداخت باال و گفت شونه

 . رم، خداحافظ يباشه پس من م -

 . به شوهر گرامتم سالم برسون ،يبا -

له و لورده پخش  يمثل گوجه . ده كردم، خواستم از درِ اتاقم خارج شم كه در محكم خورد تو صورتمرو آما لميرو برداشتم، وسا فميك. رفت

 : ديجدام كرد و پرس نياز زم يكمرم كم رينشست دستش رو گذاشت ز نيزم يكنارم رو عيآرشام سر. شدم نيزم

 پونه؟  يخوب -

 . ُخرد شد مينيبه لطف شما ب -

 : به لبم و گفت ديرو كش دستش

 . اديخون م تينيداره از ب -

 : دميپرس تيو با عصبان گهيطرف د هيلبم پرتاب كردم  يرو از رو دستش

 . به لبم يكش يبه لبم داره كه دستت رو م يچه ربط اديخون م مينياز ب -

 : جواب داد تيهم با عصبان اون

 نشده؟  يزيچ مينيدكتر بب ميرحرفاست؟ بلند شو ب نياصال االن چه موقعِ ا! گهيلبت د يرو ختهيخب خونت ر -

 . بگم؟ دست از سرِ من بردار يبابا به چه زبون. شه ينم ميزيمن چ يبه كارِ من نداشته باش ينه، اگر تو كار -

 : از جاش بلند شد و گفت ن،يزم يكرد رو پرتم

 . يميقد يالحق همون پونه  ،يندار اقتيل. يبه درك، منو باش كه اومدم عذر خواه -

 : رفت، از جام بلند شدم و گفتم يم داشت

 چه طور بودم؟  ميمگه من قد سا،يوا سايوا -

 : ديپرس. از اون نداشتم يشد البته منم دست كم يشده بود، دود از سرش بلند م قرمز

  ؟يها چه طور بود ميقد يبدون يخوا يم -

 . آره -

 . يديخواب يهم م يكيبا  ،ينامزد بود يكيبا  ،يدوست بود يكيبا  -

 : تو دهنش و گفتم دميمشت كوب با

بهم قرص خواب آور داده بود، منم خوابم برده  نياون روز ام. يكن نيدم بهم توه يبهت اجازه نم يول ،يكن ينداره چه طور فكر م يبرام فرق -

 . اون بدبخت دستش هم به من نخورده. نكرده يبه من دست دراز نيدر ضمن ام. بود

 : زد و گفت يپوزخند لبش رو پاك كرد، يرو خونِ

 . يبد حيتوض ستينكن، الزم ن تينداره، پس خودت رو اذ يدر ضمن برام فرق! منم كه خر، عر عر -

تازه . نييكردم؟ من هم رفتم پا يكار م يگفتم؟ چ يم يچ. رفت. نداشتم بزنم ولش كردم يرفت دوباره جلوش رو گرفتم اما حرف يم داشت
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اون  نيا! ا ا ا. توجه ام رو به خودش جلب كرد ينيبوق ماش يصدا. ارميب ريگ نيمن االن چه طور ماش. دهش كيقدر تار نيساعت هفته هوا ا

 !ست؟ين لييكايم

 : و گفت نييرو داد پا نشيماش ي شهيش

 برسونمتون؟  ليخانوم وك -

فقط ! خنده داره يليكرده بودم خ ريه توش گك يتيكنه؟ موقع يكار م يجا چ نياون، ا! رضا؟. شد دهيجواب بدم كه دستم به عقب كش خواستم

 : و گفتم رونيب دميدستم رو از تو دست رضا كش. تا جمعمون جمع شه اديمونده بود آرشام ب

 . رم يم لييكايمن با م -

 : دستش رو مشت كرد و گفت. بود يدنيرضا تو اون لحطه د ي افهيق. باال دميپر

 . ها يشدور منو خط قرمز بك ديبا يپونه، اگر بر -

 : زده زل زدم تو چشماش و گفتم ذوق

  ؟ياوك. من شو الِيخ يپس تو هم ب. آخ جون، من عاشق خط قرمزم -

 : دادم ادامه

دست به كار شو، به  يرو هم از دست نداد الريتا آ. كه دوستت داره بهتره الريآ. نگرد كه دوستت نداره يرضا جون، دور و بر كس نيبب -

 . پوشونعمل ب يجامه  حتمينص

 : راه گفت يراه افتاد، تو لييكايم

  ؟ينداز يرو هم دور م يكي ،يكن يرو انتخاب م يكيچه قدر زود  -

 . خواد يرو م نيروزگار ا يباز -

 : منم به چشماش نگاه كردم و گفتم. و به من نگاه كرد برگشت

 گم؟  يدارم دروغ م ه؟يچ -

 . يد يرو نشون م تياصل تيشخص ينه، دار -

 . تو روخدا ال،يخ يب -

 . نده تيباز يفقط مواظب باش كس -

 . شما نگران من نباش -

***** 

 : ديمامان اومد تو اتاق و پرس. هشت شده بود ساعت

 دانشگاه؟  ير يم يدار -

 : ام رو مرتب كردم و گفتم مقنعه

 . آره -
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 شه؟  يساعت چند كالست شروع م -

 .ده -

 : من و من گفت با

 . خواهش دارم هيپونه جان،  -

 : دميو پرس ستادميا نهيبه س دست

  ؟يچ -

 . ببر بده بهش قهيدق هيبچه ام آرشام، آش رشته دوست داره براش درست كردم  -

 : دميپرس يبلند يبا صدا! آخر خشمم االن

 ! بچه ات آرشام؟! ؟يچـــــ -

 . افته يشه از دهن م خيآره مادر، زود ببر،  -

 :  و گفتمرو انداختم باال ابروهام

 . ميدعوا كرد روزيبرم، د ينچ، من نم -

 . پونه، جون مادرت -

  ؟يعنيكردم  يمن چه گناه! خدا يهـــ

 : زنگ رو زدم، جواب داد. نشه خيآقا  يوقت آش رشته  هيرفتم تا  يتلفن يتاكس با

 بله؟  -

 . مار و بله زهر

 . منم پونه در رو باز كن -

 : ديپرس

  ؟ينك يكار م يجا چ نيا -

 . اومدم آش بدم، مامانم برات درست كرده! استغفراهللا -

هر قسمت از . قشنگ بود يليخ. بودم دهيخونه اش رو خوب ند اطياون دفعه ح. شدم اطيدر رو باز كرد، وارد ح. دميآخ جونش رو شن يصدا

كه دو سه  هيخونه اش بزرگ تر و قشنگ تر از خونه ا نيدر سالن باز بود، مردد وارد خونه شدم ا. شده بود يگل كار يمختلف يبا رنگ ها اطيح

 : گفت. ديكردم كه آرشام هم سر رس يخونه نگاه م يداشتم به فضا. اشتهد شيسال پ

 . به فكرمه شتريآخ قربون مامان معصومم برم كه از مامانِ خودم ب -

 : گفت ياومد كه م يا گهيد يصدا

- ستم؟يمن به فكرت ن! چشم و رو يب يا  

با تمام وجودش بغلم كرد و منو . شده شتريصورتش هم ب يشده، چروك ها ديشده؟ موهاش سف ريقدر پ نيچرا ا نيا! نـــــه. بود رشماد
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 : و گفت ديبوس

 . ذره شده بود هيپونه، دلم برات  -

 . مامان -

 : و گفت ديخند. كلمه رو به كار بردم نيا ناخودآگاه

 . كردم واقعا پونه، عروس خوشگلم باشه يفكر نم يول يشك كردم تو باش يفن باهام حرف زداون روز كه پشت تل. ادتهيپس منو  -

 : گفتم. شهينگاه مادرش مهربون بود، مثل هم. خورد يكرد و از آش م يچپ چپ نگاه م آرشام

 . ستميعروس شما ن گهيمن د -

 . رهيبگ گهياگر آرشام صد تا زن د يحت ،يعروس من شهيتو هم -

 : گفتمو  دميخند

 . برم ديشد، با رميآخ كه د -

 . رسوندت يآرشام م -

 ... نه، من -

 : حرفم رو كامل كنم گفت نذاشت

 . آرشام خوردن رو تمومش كن، پونه رو برسون -

 : به دست گفت قاشق

 مامان آش؟  -

 گفتم؟  يچ يدينشن -

 !سميمادرم وا يتونم جلو يسن دارم، نم يو ُخرده ا يخدا س يا -

 !رفت يم يكرد مهمون يم شيآرا ديرس يبه خودش م شتريقبال ب. شده ريچه قدر پ. كردم يش خداحافظمادر با

رفتم،  يهم آروم آروم م ياز طرف. سرم منت بذاره دميترس يم. خواستم باهاش برم ينم. زودتر از آرشام از خونه خارج شدم ياز خداحافظ بعد

. شده بود رميواقعا د گهيبگم؟ د يبه ك. بابا منم دل دارم. يدنبالم منت كش اديدوست داشتم ب تسيجا ن نيكه ا بهيحاال غر. دنبالم اديب ديشا

هنوز . برسم، دربست تا دانشگاه برم ياصل ابونيكردم به خ يم يسع. شه يبلند نم ياز آرشام بخار. شدم يمنت كش اليخ يرفتم ب يراه م تندتر

ندادم  صيالبته از بوقش تشخ. دميآرشام رو شن نيبوق ماش يمونده بود كه صدا ياصل ابونيتا خ ياديمسافت ز. بودم دهينرس ياصل ابونِيبه خ

 . متوجه شدم ينگاه سرسر هيآرشامه با  نِيماش

 : نشدن بودم كه گفت ايتو فكر سوار شدن  ا؟يكار كنم آ يشم؟ نشم؟ چ سوار

 كنم؟  يمنت كش دياالن با -

 : بد جور حالم رو گرفت، گفت شيبعد يجمله ! د؟يبفرما پس از كجا فهم! هن ديگ يخونه م يذهن منو م نيگم ا يم

 . ياز ما گفتن بود به نفعته سوار ش. رم يم ينشد ،يشد ،يشمارم سوار شد يتا سه م -
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ره كه شروع به  يمن ايره  يم ايكردم آ يم يره؟ داشتم تو ذهنم برس يواقعا م يعني. بود يبه چهره اش انداختم جد يكنه؟ نگاه يم يشوخ داره

 : گفت. شمردن كرد

 . دو، ســـه ـــك،ي -

 ! هيعجب نامرد. سرعت ازم دور شد نيجدا رفت؟ واقعا رفت؟ گاز رو گرفت و با آخر! داديداد ب يا

 ابونيار خرو كن نشيماش. سادهيآرشام وا دميكه ناگهان د دميرس ياصل ابونيبه خ يبدبخت كيبا هزار و . كنم صبر كن يآرشام آدمت م آقا

دستم رو بلند كردم كه دستم  يتاكس يبدون توجه بهش برا. يرو آب بخند. ديخند يم. كرد يبه من نگاه م نهيپارك كرده بود و دست به س

 !كنه يشم تو چشمام نگاه م يم خودياز خود ب نميب يدونه من چشماش رو م يم. سرش رو كج كرد و زل زد تو چشمام. بود شامآر. شد دهيكش

 : گفت

 . دختر خوب نيسوار شو، آفر ايب ار،يدر ن يپونه، مسخره باز -

 : در رو باز كرد و گفت. برد نيرو با انگشتاش قفل كرد و منو به زور به سمتم ماش انگشتام

 . ديرو منور كن نميو ماش ديمادمازل افتخار بد -

 : ديرفت، پرس يور م نشيماش كيكه با دنده اتومات يخودشم سوار شد و در حال. سوار شدم يحرف چيه بدون

  ؟يزن يحرف نم ؟يبا من قهر -

 : ادامه داد. رو ندادم جوابش

 . خوشحال شد يليخ دنتيمامانم از د ؟يكرد يم يصبح كه خوب بلبل زبون -

 رونياز پنجره ب مهيچرخوندم و دستم رو تا ن نيماش يسرم رو سمت پنجره . نرفته ادميهنوز از  روزشيخواستم جوابش رو بدم، رفتار د ينم

 : گفت. گذاشتم

  ؟يتو مگه بچه ا اريدستت رو ب -

 : ادامه داد. نكردم يحرفش توجه به

 . تو اريپونه، دستت رو ب ستم؟يمگه با تو ن -

ما آقا اصال صورتم رو برگردوندم و با تنفر نگاهش كردم ا. داخل دينكردم كه دستم رو محكم كش ياما باز توجه ديكش يم اديداشت سرم فر االن

 : به دانشگاه نگه داشت و گفت دهينرس. مينزد يحرف گهيد. اورديمباركش ن يبه رو

 . دنبالت اميم سا،يجا وا نيبعد از كالس هم. بهتره ننيما رو با هم نب -

 : دادم جواب

 . ستيالزم ن -

 : شم كه گفت ادهيپ خواستم

 . يباشه هر طور راحت -

خنده اش رو . ديخند يبرگشتم و نگاهش كردم، داشت م!) به گردنم. (رسه يجام م نيداره به ا گهينزنه؟ دضد حال  نيشه ا يخـــدا، نم يا
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 : قورت داد و گفت

 . ها يترم رو افتاد نيا يبه كالسم برس ريگفته باشم اگر د ؟يدياستاد خوشگل ند ه؟يها؟ چ -

 : دميپرس. زنه يخوب خودش رو به اون راه م چه

  ؟يهمف يتو واقعا نم -

 : رو جمع كرد و جواب داد لباش

 فهمم؟  يرو نم يچ -

 : و گفتم رونينفسم رو محكم دادم ب -

  ؟يكن يعذر خواه روزتيبابت رفتار د ديكه با نيا -

 : كرد و گفت يعصب ي خنده

 . كردم خيرو توب ياغيكارمند  هيكه  ديببخش! آها -

 : دميدود از سرم بلند شده بود، پرس گهيد

 ... تو... يليخ... يليخ! ؟ياغي كارمند -

آرشام بود كه  ريذهنم درگ. شدم و به سمت دانشگاه رفتم ادهيپ نشياز ماش يبدون خداحافظ. بگم يدونستم چ ينم يبند اومده بود، حت زبونم

 . كنه؟ متعجب نگاهش كردم يكار م يجا چ نياون، ا! شهرام. سرم رو آوردم باال. برخورد كردم زيچ هيحس كردم با 

 : ديپرس

 حالتون خوبه؟  -

 : زدم و گفتم يلبخند گشاد. من به خاطر اون با آرشام دعوا كردم. واريدارم مخش رو بكوبم به د دوست

 . شده ريحاال برو كنار كالسم د. به لطف شما -

 : كنارش رد شدم كه جلوم رو گرفت و گفت از

 . يعذر خواه ياومدم برا -

 : دميپرس

 . اومدم دفتر يم ديكرد يمجا؟ صبر  نيچرا ا -

 ...كه نيمن بابت ا ،يخانوم صوف -

 : رو نصفه گذاشتم، گفتم حرفش

 . يبر يتون يم دمت،يخنده داره، باشه بخش يفكر كرد ،يمخم رو كار گرفت ،يدستم انداخت -

 : دوباره خودش رو رسوند بهم و گفت. فاصله گرفتم ازش

  ؟يكن يم يطور نيچرا ا -

 : اومد، آروم به شهرام گفتم يشهرام م داشت از پشت رضا
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 نزن، باشه؟  يتو حرف اديدوستم داره م -

 دوستتون؟  -

 . سنت ينگو، مخصوصا درباره  يزيماجراش مفصله فقط چ -

 : ديكرد پرس يكه به شهرام نگاه م ياومد سمتمون، در حال رضا

 افتاده پونه؟  ياتفاق -

 : دادم جواب

  افتاده باشه؟ ياتفاق ديبا -

 : زد و گفت يبه شهرام انداخت، پوز خند ينگاه

 . دونم ينم -

 : ديكرد، پرس يكه به شهرام نگاه م يحال در

  د؟يخون يجا درس م نيبود؟ ا يشما اسمتون چ -

 !)انگار نه انگار كه من گفتم حرف نزن. (جوابش رو داد لكسيهم ر شهرام

 . شدم ليشه فارغ التحص يم ينه، من دو سال. يليشهرام خل -

 .رضا متعجب بود االن

 : ديپرس

  اد؟يبهتون نم -

 . زنم يبله، من اصوال كمتر از سنم م -

 : رو به من گفت شهرام

 نكنه؟  تتيشده، آرشام اذ ريكالست د -

 : دادم جواب

 . سالم برسون نيبه شه. ميزن يبرم، بعدا حرف م ديبا گهيآره د -

 . خداحافظ ،يباشه با -

 : ديم راه افتادم، رضا هم با من همقدم شد و پرسمنم سمت كالس رفت،

 شناخت؟  يبود؟ آرشام رو از كجا م يك -

 خدا؟  يبنده  هي -

 داره؟  يخدا با تو چه ارتباط يبنده  نيحاال ا -

 : و گفتم ستادميسالن ا وسط

 . درازتر نكن متيرضا، پات رو از گل -
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آرشام وارد كالس شد تمام مدت . رضا كنارم نشست ه؟يكدوم گور نيپس ا. بود ومدهيوز نآرشام هن. بزنه وارد كالس شدم يكه حرف نياز ا قبل

. و بهبود هم، كنار هم نشسته بودن الريآ. الريچشمم افتاد به آ. كنم يم يخال يطور نيمن هم كه ازش ناراحتم حرصم رو ا. ما بود شيچشمش پ

 : دم رو به رضا گفتميخند

  ؟يرو كه از دست داد الريآ -

 . ستيبرام مهم ن -

 . اومد يكه از بهبود خوشش نم الريدست از سر رضا برداشت؟ آ الريزنن چرا آ يمشكوك م نايا يول! ستيمار و برام مهم ن زهر

 : گفتم

 . شتيشه برگرده پ يكوچولو از سمت تو باعث م ياشاره  هيبا  يبندم حت يشرط م يول -

 . ستيگفتم كه برام مهم ن -

آرشام چند . برد برگردونم تيباعث شد سرم رو سمت وا ييكردم كه صدا يبراش مهمه؟ داشتم بهش نگاه م يپس چ ست؟يم نبراش مه واقعا

 : برد زد و گفت تيبه وا كشيبار، با ماژ

 .ستيمهم ن هيبق يمن، نه برا ينه برا. رونيب ديببر فيتشر ست،ين دياگر كالس براتون مف يخانوم صوف -

 : دادم جواب

 ... دادم كه يم حيافشار توض يآقا يمن داشتم برا. ديتاد، اشتباه متوجه شدنه اس -

 : وسط حرفم و گفت ديپر

 . گهيبسه د -

 نيكردم كه عاشق ا يمن چه فكر يعني! شدم يعاشق چه خر نيخدا بب يا. كنه خي يسنگ رو گرانيد يخواد منو جلو يفقط م! هيآدم عجب

باعث  نمونيهم اختالفات ب شيچند سال پ يحت. ميبا هم ندار يتفاهم نيكه ما كوچكتر نيبا وجود ا .چه طور عاشقش شدم شيشدم؟ چند سال پ

كرد رضا رو  يرو ازم جدا كرد، بعد هم سع نياول كه ام ؟يچ الريآ. اون بود كه بهم فرصت دفاع كردن رو نداد. اعتماد شه يشد آرشام به من ب

كنه كه دلش  داينفر رو پ هيبشه كه دوستش داشته باشه؟  يكنه واقعا عاشق كس ينم يچرا سع. شهاون كه پولداره، خوشگله، باهو ره؟يازم بگ

 اون باشه؟  يبرا

خم . افكارم پاره شه يرضا باعث شد رشته  يكردم كه صدا يرضا، بهبود و خالصه هر كس كه اطرافم بود فكر م الر،يبه خودم، آ. فكر بودم يتو

 : و گفت زيم يشده بود رو

 ! الس تموم شد خانوم حواس پرتك -

- ا ا تموم شد؟ يك! ا! 

 : اومد سمتم و گفت مهسا

 . كرد يطور نگاهت م نيا امنشيآر نيچرا ا -

 : دميكرد، پرس يهم به من و مهسا نگاه م رضا
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 كرد؟  يچه طور نگاه م -

 : به خودش گرفت و جواب داد يمتفكر حالت

 . خواست سر به تنت نباشه يانگار م -

 بلند شد زيم يرضا از رو. خوان سر به تن ما نباشه، لطف دارن به ما يم شهيكه هم شونيا بله

 : گفت و

 . رم يبا اجازتون من م -

 : ديپرس مهسا

 چرا ناراحت شد؟  نيا -

 . دونم ينم -

 : د، گفتكه پشت تلفن بو يبه كس. زد يحرف م ليشدم كه برگشتم سمتش با موبا يبهبود رد م زياز كنار م داشتم

 . ها رو آماده كن بدم به صاحبش، عجله داره لميكار حله، عكسا و ف -

رو گذاشت تو  يكه گوش نيبعد از ا. منتظر شدم تا تماس رو قطع كنه. شده بو ريذهنم بد جور درگ ؟ييها لميچه ف ؟ييچه عكسا ه؟يچ منظورش

 : دميپرس بش،يج

  ؟يريابت عكسا بگب يخوا يحاال چند م ؟يگرفت ديكار جد! يفوريك -

 : گفت. زدم يم يزنه، داشتم دو دست يحرف م يدونستم در مورد چ ينم. رفت تو هم ابروهاش

  ؟يمن دخالت نكن، اوك يتو كارا -

 : و گفتم زشيم يشدم رو خم

 . دت رو بدونمن هنوز دوستشم و دوستش دارم پس ح ينكرده ول يدرسته در حقم خوب. ينرسون بياس الريبهبود، مواظب باش به آ -

  الره؟يكه در مورد آ يدون يتو از كجا م -

 خوب؟  يباشه بچه . يكنار و به درست بچسب يكردن رو بذار يكن اخاذ يرسه سع ياطالعات بهم م گه،يخب د -

 . يگ يم يفهمم چ يمن كه نم -

 . يگفتم كه بدون يخب، اشكال نداره ول -

 : مهسا گفت. جگاهميدم كنار گبر يدستم رو به عالمت خداحافظ ستادميا صاف

 داره؟  تيبه نظرت واقع يرو كه گفت ييزاياون چ -

 . مطمئن شم ديدونم، با ينم -

 . هم ارزشش رو نداره الريآ. زنه ينكن، بهبود خطرناك م ريپونه خودت رو درگ -

 . يخيب -

من و اون ده سال . نميخوام ُخرد شدنش رو بب ينم يه ولكرد يدر حقم بد اديز الريهر چند آ. ادامه دادن به بحثمون رو نداشتم ي حوصله
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 . ميدوست بود

***** 

 : شماره اش ناآشنا بود، جواب دادم. بلند شد لميموبا يصدا

 بله؟  -

  ؟يسالم خانوم صوف -

 بله، شما؟  -

 . رونيب ديايشه ب يم لم،ييكايمن م -

 . بله، حتما -

 : گفت. رفت يتو دستش ور م چييبا سو. چادر پنهون كردم و رفتم دم در ريموهامم ز شونه ام، يمامان رو انداختم رو ديسف چادرِ

 . سالم -

  ن؟يداشت يسالم، كار -

 . راستش من حاضرم قبول كنم -

 : رو حاضره قبول كنه؟ و گفتم يچ مينزد ياول بسم اهللا هنوز حرف. رو به عالمت تعجب كج كردم گردنم

  د؟يقبول كن ديرو حاضر يچ -

 . كنم يكه نقش نامزدتون رو باز نيا -

 : گفتم. دميخند يم يا قهيچند دق. خنده ريز زدم

 . مشكلم حل شد د،ياقدام كرد ريكم د هيمحترم،  يآقا -

 : رو فرو كرد تو موهاش و گفت دستش

 . واقعا ازدواج كنم. خوام باهاتون ازدواج كنم يمن م. ديكه منظورم رو اشتباه متوجه شد نيمثل ا -

 : دميگه؟ پرس يم يداره چ نيا! بودم دهينگه

  ه؟يگر ريبزنم ز ايغش كنم؟  ينشون بدم؟ از خوشحال يچه عكس العمل ديمن االن با -

 . زنم يحرف م يدارم جد. ندارم يمن باهاتون شوخ -

خانوادتون  قيدوما چرا از طر د،يزن يم يحرف نيهمچ ديجا دم در خونه ام دار نيا نياومد يچه حساب ياوال كه شما رو. گم يم يمنم دارم جد -

  د؟ياقدام نكرد

 : داد جواب

 . كنه يمادرتون، قبول نم شيده دفعه مادرم رو فرستادم پ -

 . گهيد هيخب حتما جواب من منف! آها -

 . رميرم تا جواب مثبت رو بگ يو م اميقدر م نيره ا يتو َكَتم نم يمن جوابِ منف -
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 : اب دادمجو! زنه ها يم نيريهم ش نيا

 . شه جاديپات سبزه زار ا ريو برو تا ز ايقدر ب نيا -

كه پشت در بود  يكس دنيدر رو باز كردم، خواستم چند تا فحش آبدار بدم، اما با د يبار عصبان نيدر اومد ا يدوباره صدا. رو محكم بستم در

 ! كنه؟ يكار م يجا چ نيا ن،يا. ديفحش تو دهنم خشك

 ما رو از كجا آورده؟  يكنه؟ اصال آدرس خونه  يكار م يجا چ نيموقع شب ا نيا شهرام،

 : گفت. كه متنفرم ياز تنها گل. رز قرمز و زرد يگل ها. دستش نگاه كردم يبه دسته گل تو. زد يلبخند

 . هيعذر خواه يدسته گل برا نيخواستم نصف شب مزاحمتون بشم ا يبه جون خودم نم -

 : گفتم دم،يگل رو از تو دستش كش دسته

 . ممنون -

 : من و من گفت با

 . رو آرشام داد بهتون بدم نيراستش ا -

 . غلط كرد با تو آرشام

 . بده ومديچرا خودش ن -

 ... خب راستش -

 : حرفش رو كامل كنه، گفتم نذاشتم

 . به هر حال ممنون -

در ! شدن وونهيخدا امشب همه د يا. در اومد يكه دوباره صدادو قدم بر نداشته بودم . حرف زدن بهش بدم در رو بستم يكه اجازه  نيا بدون

 ! كنه؟ يكار م يجا چ نياون ا! آرشام. رو با حرص باز كردم كه دوباره متعجب شدم

 : ديداخل و پرس اومد

  ؟يچه طور -

 چه طور باشم؟  ديسه نفر مزاحمم شدن با ينصفه شب. ام يعال -

 : ديتو هم و پرس ديهاش رو كشابرو. نصف شب هم نبود تازه سر شبه حاال

 سه نفر؟  -

 . دو نفر بود نينه، منظورم هم. اوم -

 !آها -

 : ادامه داد. انگار حرفم رو باور نداره. كرد ينگاه م مشكوك

 . دمبار رو اشتباه كر هي نيخب ا... كرد فيشهرام ماجرا رو تعر يوقت. من اشتباه كرده بودم. كنم يخب راستش اومده بودم عذر خواه -

 : صداش رفت باال و گفت دوباره
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 . گم متاسفم يحاال بازم م. دميرس يمن خودم حساب شهرام رو م ،يگفت يبه خودم م ديبا ،ينداخت يجار و جنجال راه م ديتو نبا يول -

چند سال از عمرم رو . ندارم ادهستيكه رو به روم ا يمرد نياز ا يشناخت چيكردم كه من ه يداشتم فكر م. واريداده بودم به د هيتك نهيبه س دست

روز آروم و ثابته،  هي. استيمثل در. كنه يشناختمش نظرم رو عوض م گهيكنم كه د يهر وقت حس م. باهاش بودم اما هنوز نتونستم بشناسمش

مواجه  يون باشه، اما وقتآرومه آدم دوست داره خودش رو بسپره بهش، غم ها و غصه هاش رو فراموش كنه و مال ا يوقت. يروز مواج و طوفان هي

داشته باشمش  شهيهم يكنم دوست دارم برا يآرومه حس م يوقت. همون طوره قايآرشامم دق. بهش برسونه يبيترسه كه مبادا آس يآدم ازش م

. ارهيسرم ب ييافته كه نكنه بال يهراس به دلم م. ترسم يازش م يليشه، خ يو خشن م يعصبان يوقت... شه يم يعصبان ياما وقت ه،مال من باش

 يخودم آزاد يبرا يرو كه حت يدوران ادمهي. دوست ندارم اشتباه گذشته رو تكرار كنم گهيد. داشته باشه تيمن حس مالك يدوست ندارم رو

. يزندان مجرد و آزاد بمونم تا متاهل و شهيهم يحاضرم برا. گرفتم ياز آرشام اجازه م ديبا يلباس و رفتن به مهمون خابانت ينداشتم كه برا

چشمام  يكه تو يبه سمتم برداشت در حال يكرد، قدم زيچشماش رو ر. دادم يكردم به افكارم هم سر و سامون م يطور كه بهش نگاه م نيهم

 : ديكرد، پرس ينگاه م

  ؟يگفتم؟ اصال به حرفام گوش داد يچ يديفهم -

 : كردم به حرف هاش گوش دادم؟ جواب دادم يفكر م داشتم

 . نه -

 : گفت دم،يمامان رو شن يصدا. بود كيستريه شتريالبته خنده اش ب. ديرو برد باال و بلند بلند خند سرش

 . باال يايآرشام خان چرا نم! خاك بر سرم -

 : آرشام گفتم يبه جا من

 . كردند يداشتند زحمت رو كم م.) خان رو با تمسخر گفتم(مامان، آرشام خان  گهينه د -

 ياز اون چشم غره ها. دميمامانم ترس يآرشام، از چشم غره  ياز چشم غره  شتريب. به من رفتند يهمزمان چشم غره ا و آرشام هر دو و مامان

 . پدر و مادر دار بود

 : گفت آرشام

 . كنه رونيخواد منو ب يم! دينيمامان بب -

 : بدون توجه به من گفت مامان

 . زد يحرف هيتو، اون  ايب -

 يرو مامانم م نيا. (شد يساواش شوهرمون م ميما اگر شانس داشت. كنن يحرفام تره هم ُخرد نم يجا برا نيا گهيد زدم؟ بله يحرف هيمن ! هه

 .)گه

 : كه آرشام دور از چشم مامانم گفت. بودم ونيزيتلو يدر حال تماشا. دنبالش رفتم. زودتر از من وارد خونه شد آرشام

 . اريب ييچا هيبدو  -

 . اهيم سجان؟ نوكر بابات غال -
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 . گم ها يوگرنه به مامانت م اهللا،ي -

 : گفتم. دمينگاهش كردم و خند مرموز

  ؟يترسون يمنو از مامانم م -

  ؟يارينم -

 : هام رو انداختم باال و گفتم شونه

 . زيخواد خودت برو بر يدلت م يليخ -

 : ديبابا پرس. آرشام به بابا سالم كرد. مامانم با بابام وارد هال شدن. ستاديدر آشپزخونه ا يجلو ييچا هيبا  قهيجاش بلند شد و بعد از چند دق از

  ؟يختير ييسالم پسرم، خودت چا -

 : در آورد و گفت يمظلوم باز آرشامم

 ... راستش -

 : ديمن پرس يبابا رو در رو. كشم يآرشام رو م نيمن ا! خــــدا يا

  ؟يختينر ييآرشام چا يچرا برا! پونه، بابا -

 : ودم رو زدم به اون راه و گفتمخ منم

 . چون از من نخواست -

 نشست و دور از چشم بابا و مامانم نيزم يكنارم رو. كه حرصش در اومده بود آرشامه يكس حاال

 : گفت

 . رسم يسر كار؟ حسابت رو م يايفردا كه م -

 : بغل آرشام و گفت ديپر ايرو جمع كردم تا خواستم حرف بزنم پر لبام

 . كرد ينم يبا من باز يكس ين، تو نبودعمو جو -

 : و گفت ديرو بوس ايپر يگونه  آرشامم

 . يشد تياذ ره،يپونه برات بم ياله -

 : برگشت سمتم و داد زد تيزدم پس گردنش كه با عصبان يكف گرگ هي! شه يدود از سرم بلند م االن

  ؟يشعور مگه مرض دار يب -

 . دردش اومد يآخــــ

 : كردن گفتم يرو به مامان و بابا كه با تعجب به ما نگاه م. قه زده بودتو چشمام حل اشك

 . برم كار دارم ديمن با ديببخش -

پونه برات  يگ يكه م يشعور يخودت ب. شعور يگه ب يآشغال به من م. كرد يم ينيبغض تو گلوم سنگ. تو اتاقم و در رو قفل كردم دميپر

اون كف . رو داشتم؟ خب معلومه كه داشتم نيتوه نيا اقتيكارم اشتباه بود؟ ل يعنيگه  يا خودش ماز اون موقع هاست كه آدم ب نيا. رهيبم
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بازش كردم از طرف آرشام . بلند شد مياس ام اس گوش يصدا. دميكش يم شيزد االن خونه رو به آت ياگر آرشام به من م دمكه من ز يگرگ

 : گفت. بود

 . شكنم يرو مدر  ياين اط،يتو ح ايرم ب يمن دارم م -

 . بازش كردم. بلند شد مياس ام اس گوش يدوباره صدا. گذشت، نرفتم يا قهيدق پنج

 . ها اميم ،ينباش رونيب گهيد قهيتا دو دق -

 . شكنه يدر رو م اديگفت م ه؟يرفت؟ چه جور آدم يعني. گذشت، خنده ام گرفته بود يا قهيدق ده

البته ستاره . (لب حوض نشستم و به ستاره ها نگاه كردم. نبود يانداختم، كس اطينگاه هم به ح هي، هال نبود يتو يكس رونياز اتاق اومدم ب آروم

 دميدو. شدم و به آرشام نگاه كردم زيخ ميبا حرص ن! حاال خدا رو شكر استخر نبود. هلم داد و افتادم تو حوض يكيناگهان .) تو آسمون نبود يا

. گفت يابوالفضل ايو  اطيبود اومد تو ح دهيمنو شن غيج يمامان كه صدا. اشكم در اومده بود گهيد. نيزم خورد و با سر خوردم زيسمتش كه پام ل

 . شد يتر م نيو سنگ نيچشمام سنگ. بره يكلمه رو به كار م نيترسه ا يم يعادتشه وقت

***** 

 ك،يكوچ يچراغ قوه  هيبود كه با  لييكايم. رو باز كردمچشمام  هيبعد از چند ثان. كه مجبور شدم چشمام رو ببندم ديتو چشمام تاب ديشد نور

 : و گفت ديشدم خند داريتا متوجه شد ب. كرد يم نهيداشت چشمام رو معا.) دونم ياسمش رو نم(

 . يتو كه همه رو نگران كرد -

 : گفت. رو حس كردم كه باعث شد چشمام رو ببندم يدرد كم. گونه ام، ماساژش داد يرو گذاشت رو دستش

 . يهمه جات رو هم زخم كرد -

دونم  ينم يمعلومه ناراحته ول. نگاهش كردم قيدق. بود ستادهيدر اتاق ا يمامان و بابا كنارم نشسته بودن، آرشامم جلو. اطرافم نگاه كردم به

 .)گن اغراق يم نيبه ا! همون حوض. (كه هلم داد تو استخر نيا يحتما برا! چرا؟

  ؟ياومد چ يسرم م ييبال هياگر . ست هلم بده تو حوضچه طور تون هيآدم نامرد چه

 : گفت لييكايم

 دفعه؟  هيشد  يچ. زدم حالت خوب بود يكه باهات حرف م شيچند ساعت پ -

 : منم با تته پته جواب دادم. كرد يسرش رو برگردوند و متعجب به من نگاه م آرشام

- ا ا ؟يگ يرو م يك! ا  

 ! گهيد شيساعت پ هي نيهم -

خب به . كشه يقتل منو م ياالن داره نقشه . داره يدونم االن آرشام چه حس يم قايدق. جوابش رو هم ندادم. رو آروم بستم و باز كردم چشمام

زنش . ستميكردم كه بهم اعتماد نداره، حاال خوبه زنش ن انتيانگار صد دفعه بهش خ. رو بهش بگه يزيترسه چ يآدم م! قدر شكاكه نيمن چه ا

 . اومد يشكاك بدم م ياز آدم ها يكرد؟ از بچگ يكار م يم چبود

 گفتم؟  يچ يديشن -
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 : دمينگاهش كردم و پرس جيگ. ديپرس يبود كه داشت ازم م لييكايم

  دم؟يرو شن يچ -

 . مياز سرت عكس بنداز ميدنبالت با هم بر اميدختر حواست كجاست؟ گفتم فردا م -

 . برمش يخودم م. نه، الزم نكرده -

 : و گفت ستاديا لييكايم يآرشام بود، رو به رو يصدا نيا

 .ديخواد زحمت بكش ينم. برمش يخودم م -

 : سرش رو آروم تكون داد و گفت لييكايم

 ... ديكار با يچ ديدون يشما نم -

 ...برمش يگفتم كه خودم م -

 : وسط حرفشون و گفتم دميپر

 . رم يم لييكايمن با آقا م -

 : كرد و گفت ديياهم حرفم رو ت بابا

 . كار كنه، دكتره، باالخره وارده يچ ديدونه با يم لييكايآره آرشام جان، م -

 : كرد و گفت يتصنع يخنده  آرشامم

 . كنم يرفع زحمت م گهيخب، پس من د اريبس -

. اومد مياس ام اس گوش يصدا. ستين ادميرو داد كه دو تاشون رو هم  حاتيتوض يسر هيالبته قبلش . رفت لييكايبعد هم م قهيچند دق. رفت

 : بازش كردم. باز آرشام بود

 .رسم يحسابت رو م يهم كه گفت يبه خاطر دروغ. يديفهم ر،يهم گرم نگ لييكاينمون، با م داريخوب استراحت كن، تا نصفه شب ب -

 : جواب دادم منم

 . نگفتم يمن دروغ -

 .رينگ ليرو تحو لييكايم اديالخره زبا. كس چيه يتو گفت يديرو د يجز ما ك دميپرس يوقت -

 : دادم جواب

 .يد: گه امكانش هست دوباره حالم بد شه يم. جا بمونه نيخواد ا يم لييكاياتفاقا م. رميگ يم لشيتحو يچون تو گفت -

 : داد جواب

 . رفت نشيبا ماش دميقدر دروغ نگو، خودم د نيا -

 !كنف شدم اَه

 . اديزنم ب يخب بهش زنگ م -

 : جواب داد. گذشت يا قهيدق پنج
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  ؟يگ يچرا به من م. لتهيهر طور م -

 . اومد يكردم كه اس ام اس بعد يداشتم تو دلم صد تا فحش بارش م! ـــشيا

 . امشب مهمون منه ادته؟ياتفاقا رجا رو  -

 : منم جواب دادم. بد جور در اومده بود حرصم

 . يگ يمهمونته؟ چرا به من م يبه من چه كدوم خر -

 : اس دادم. جواب نداد گهيد

 . يكم آورد -

 . اديخوابم م -

 . به درك -

ورم كرده،  يبه دست با چشما يخالصه تا ساعت سه گوش. مبادا اس بده و من خواب باشم. خشك شد يچشمم به گوش. جواب نداد دوباره

بار اول بعد از دو بار زنگ . و برداشتم و بهش زنگ زدمر ينكنه واقعا با روجاست؟ گوش. لجم در اومده بود گهيد. بودم كه نداد اميمنتظر پ

 : خواب آلود گفت يبا صدا. رو برداره يتا گوش سادميبار دوم وا. مخوردن قطع كرد

  ه؟يچ -

 . كردم بهش زنگ زدم ها يچه غلط ايبگم؟ خدا يبگم؟ چ يخب االن چ ه؟يو چ مرض

 : ديپرس يبلندتر يصدا با

  ؟يگ زدزن يچ يبرا گه،يپونه بگو د -

 . خب من حالم بده... اوم -

 : صاف تر شد گفت صداش

 دكتر؟  ميبر اميجدا؟ حالت بده؟ ب -

 . ايآره ب -

 . اون جام گهيد قهيباشه من تا پونزده دق -

. و هم گذاشتمشال بنفشم ر دميپوش يشلوار و لباس بلند صورت. فكر كردنم نيمنم با ا ؟يمن حالم خوبه چ دياگر اومد د! بكنم؟ يچه غلط حاال

 يوتخت ت يخودمم رو. باز گذاشتم مهيرو ن اطيدر ح نيياز پله ها رفتم پا. نشه داريب يكه كس يطور رونيآروم در رو باز كردم و از اتاق اومدم ب

مون االن ب داريگفت ب يعقلم م. خسته شدم يامروز حساب. اومد يخوابم م يليكردن خ يم ينيچشمام سنگ يمژه هام رو. دميدراز كش اطيح

كه بعد از پنج  يگفت مگه تو آالرم دار يبخوابم، دوباره عقلم به دلم م قهيفقط پنج دق قه،يگفت پنج دق يدلم م. ره يم يخواب نهيب يم اديآرشام م

 . نيريخواب ش هي. دميشد و خواب روزيخالصه دلم بر عقلِ نداشته ام پ. كنه دارتيب قهيدق

 يعنيچرا گرمم شد؟ ! وا. رو حس كرد ييكه دستم گرما دميهم فرو كردم خودم رو كش ينگشتام رو توا. به دست و كمرم دادم يو قوس كش

. هم نرم، هم سفت زِيچ هيدستم خورد به . مجددا امتحان كردم. كردم يفكر م زايدارم به چه چ يداريتو خواب و ب له؟ييكايم يداروها راتيتاث
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. از چه قراره هيآروم چشمام رو باز كردم تا بفهمم قض. گهيد زيچ هيدوباره فرو رفت تو ! ا ا ا. ه بودمكنجكاو شد يداريتو خواب و ب. ردمباالتر آو

آرشام دستاش رو دور كمرم حلقه كرده بود، . حد گشاد شد نيكه به خودم اومدم چشمام تا آخر هيبعد از چند ثان. دستم تو دهن آرشام بود

مقابل صورتم  قايصورتش دق. بلندش نگاه كردم يبه پلكا. خورد ينفس هاش به لبام م. دهيتخت خواب اليپاهام انداخته و با خ يهم رو اشپاه

 دميترس يم شتريترسم از آرشام نبود، ب. شد يكردم نفس بكشم اما نم يم يسع. نفس هام بند اومده بود. كار كنم يدونستم چ ياز ترس نم. بود

. شم زيخ ميخواستم تو جام ن. شه يهام اضافه م يگندكار ونيبه كلكس گهياتفاق د هي رميهم قرار بگ تياگر تو اون موقع. سر برسن مامانمبابا و 

 . ديناشنوامون هم شن ي هيكه فكر كنم همسا نيخورد زم يبلند يبا چنان صدا. اش بود هلش دادم عقب نهيس يبا دست راستم كه رو

زانوش گذاشت و  يدستش رو رو. نشست نيزم يماجرا از چه قراره رو ديفهم يوقت. ردك يبا تعجب به اطرافش نگاه م. بدبخت شدم گهيد! آخ

 !برخورد كنم لكسيانتظار داره ر دهينصفه شب اومده بغلم خواب! كار كنم؟ يخب من چ. با حرص به من نگاه كرد

اخم . بودم اطيمخصوصا كه من هم تو ح. شب متعجب بود آرشام تو خونه اون موقعِ دنيبابا از د. اطيبابا و مامان هم اومدند توح هياز چند ثان بعد

 : ديتو هم و پرس ديهاش رو كش

 جا چه خبره؟  نيا -

 : با من و من جواب دادم من

 ...اطيتو ح... من... مـ... بابا -

 : جوابِ بابا رو داد لكسير يليخ آرشام

 . مارستانيمش باگر حالش بده ببر نميمنم اومدم بب. پونه زنگ زد، گفت حالش بده -

 : به سمتم و گفت ديدو مامان

  ؟ينكرد داريپونه، مادر حالت بد شد؟ چرا ما رو ب -

 : جواب دادم. شدم يشد مامان بحث رو عوض كرد، داشتم خفه م خوب

 . نه مامان، حالم خوبه -

 : سرش رو تكون داد و گفت ينه، ول ايبود  يدونم از سر ناچار ينم. نشد يانگار راض بابا

 . جا بمون نيشده امشب رو ا ريحاال كه د -

 : هم جواب داد آرشام

 نداره؟  يبرم خونه اشكال ديبا پونه كار دارم، با يا قهينه بابا، چند دق -

 : انداخت و جواب داد يمن نگاه به

 . نه، فقط حال پونه دوباره بد نشه -

سورمه  يشلوار خونگ هي. به آرشام انداختم ينگاه كل. عد از بابا وارد خونه شدبابا رفت، مامان هم ب. سرش رو تكون داد دنيفهم يبه معن آرشام

 : دميپرس. متوجه شدم اون هم زل زده به من دميبه چشماش كه رس. موهاش هم نامرتب بود ،ينارنج شرتيت ،يا

  ؟يكارم داشت يچ -
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 : گفت. زد يرو جلوم گرفت و لبخند دستش

 . مكن يم فيبرات تعر نيتو ماش ايب -

خودش هم سوار . در رو برام باز كرد و سوار شدم. ميديرس نيبه ماش يك دمينفهم. دست منم داغ شد. داغ بود يحساب. دستش رو گرفتم آروم

 : دميپرس. حرصم در اومد. فرمون يزد رو يبود با انگشتاش آروم م نيفرمون ماش يكه دستش رو يدر حال. شد

  ؟يداركارم  يبگو چ! آرشام، ساعت پنجه -

 : ديپرس رون،ينفسش رو محكم داد ب. سمتم برگشت

  شت؟يپ اديب لييكايبه م يزنگ بزن يخواست يتو واقعا م -

 : سوال دادم هيرو با  جوابش

  ؟يتو هم با رجا بود -

 : جواب داد. واقعا لجش در اومده بود گهيد

 . پونه، جواب منو با سوال نده -

گم؟  يهم نم گهيد يعنيبهت نگفتم  يزيتا االن چ يفكر كرد ؟يكن يُخردم م شهيات گوش كنم؟ چرا همبه حرف ديبا شهيچرا من هم! چرا؟ -

 ... نه آقا آرشام اشتباه ارم؟يجلوت كم م

 : لبم و گفت يرو گذاشت رو دستش

 . نينه، هم ايبگو آره  ،يكن يم ينيچه قدر فلسفه چ -

 : جواب دادم. م برداشت و منتظر نگاهم كرددستش رو آرو. لبم اشاره كردم يچشمام به دستش رو با

 . اومد؟ خب معلومه كه نه يزدم م يبه فرض اگر زنگ هم م -

. لباش باشه، از اون لبخند ها ناب يتا ابد رو يكه دوست دار ياز اون لبخندها اره،يرو به لرزه در م يكه دل هر دختر يياز اون خنده ها. ديخند

 : گفت. منم با لبخند بهش زل زده بودم

 . منم نه -

 : دميپرس

  ؟ينه چ -

 : داد جواب

 . منم با رجا نبودم -

 . آها -

 . كردن فيشروع كرد به حرف زدن و تعر. تو دلم غوغا بود االن

 يكيعاشق  يبار اول عاشق شده بودم و معتقد بودم وقت يبرا. تو منم يكردم صاحب اصل يداشتم، خودخواه بودم، فكر م ياديمن اشتباهات ز -

 دميترس يم. يحرف بزن بهيغر يدوست نداشتم با مردا يحت. يمن باش يخواستم برا يداشتمت فقط و فقط م يوقت. مال تو باشه ديبا يهست
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 . گفتم يگرفتم، زور م يبهت سخت م. يمنو هم ول كن يرو ول كرد نيهمون طور كه ام

 :و ادامه داد ديكش يقيعم نفس

دلِ وامونده  نيكه ا فيخواستم اول شما رو بُكشم بعد خودم، اما ح يم. دهن وا كنه و من برم توش نيزم دوست داشتم دمتيد نيبا ام يوقت -

. يكه من صاحب تو بشم، تو صاحبِ من شد نيلنگه و عوضِ ا يكار م يجا هي دميتازه فهم. زدن بهت رو هم نداشتم يليتوان س يحت. ذاشت ينم

خودم . كردم يم تياذ يليخ يليام رو خ چارهيمادر ب. سراغت رو نگرفتم گهيد. اما عقلم باور نكرد ،يگناهيگفت ب يبهم م يحس هيتو اون لحظه 

شد كه مامان  يطور. شدم وونهيشه گفت د يكه نه، كامال م بايتقر. كردم يم يخال انميدلم رو سر اطراف يتو يعقده . كردم يرو تو اتاق حبس م

هم بود گفت  ميكه منش قيشقا. زنم يدست و پا م يدارم تو چه باتالق دميسال گذشت و تازه فهم دو. شيماه تركم كرد و رفت اتر ندچ يبرا

 ...گفت ،يبود يبهم گفت تو كامال راض. رو بفهمم تيمنم دنبالش رفتم تا واقع. از همون شب فرار كرده سوئد نيام

 : جواب دادم. رو كامل نكرد حرفش

 ...چه طور بگم... من اصال با اون رابطه -

 : كردن فيتوجه به حرفم دوباره شروع كرد به تعر بدون

گرفتم نه ازدواج  ميتصم. يكه تو ازشون متنفر بود ييزايچ. گرم كردم زايجور چ نيو ا يولگرد ،يسرم رو با دوست دخترام، مشروب، مهمون -

شدم كه توش  يحق من نبود؟ دوباره استاد همون دانشگاه نيا. داشته باشم هيمثل بق يعاد يزندگ هيخواستم من هم  يم. كنم، نه به تو فكر كنم

تو اوج  يوقت يشب بارون هي. بودمت دهيهنوز ند.) لبش گفت يرو با لبخند رو نيا. (يبود بيكالسات رو هم غا يماشاهللا همه . يخوند يدرس م

. يدر خونه ام افتاد يكه جلو يتو باش نيشد ا يباورم نم .جلوتر كه اومدم خشكم زد. در خونه ام يكه افتاده جلو دميدختر رو د هيبودم  يناراحت

 . يو دوست داشتن يميقد يليحس آشنا، خ هي. شدم وونهيدوباره د ،يچشمات رو باز كرد يقتو

 : ادامه نداد گهيد

 خب؟  دميپرس -

 خب؟  يچ -

 اش؟  هيبق -

 : حرص گفت با

 ... از دهنشون در اومد به من گفتن يهفته منو گروگان گرفتن، هر چ هيكه خانوم  نياش ا هيبق -

 : وسط حرفش و گفتم دميپر

 ... و هرزه و ييهر جا يگفت. يتو كه بدتر بهم فحش داد -

 : لبم و گفت يرو گذاشت رو انگشتش

 ...نيكردم تو و ام يفكر م. بودم يكردم، اون موقع عصبان يغلط هيمن  -

 : وسط حرفش و گفتم دميپر

نبود كه بخواد بهم  ياون قدرا هم عوض نيام! يكن يشروع م يآقا آرشام از االن دار نيبب. با هم ميداشت يرابطه ا نيمن و ام يكرد يفكر م -
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 . نداره يبه من ربط ياعتماد يشكاك و ب ياديكه تو ز نيا. كنم انتيبهت خ ميمن اون قدر نامرد نبودم كه تو دوران نامزد ايتجاوز كنه 

 . من عوض شدم ياعتقاد دار يبابا به قرآن، به موال، به هر ك. ديحاال ببخش ،يخواستم ناراحت ش يمن نم -

 : خر شدم، با ذوق گفتم دوباره

 . اش رو بگو هيخب حاال بق -

 : گفت. ازش به دل نگرفتم ديانگار فهم د،يخند

! يرتيمن هم غ... روز با رضا و هيروز با بهبود،  هي ل،ييكايروز با م هي. ارهيگشت تا حرص منو در ب يم يكيعرضم به حضورت، خانوم هر روز با  -

 وار،يددوست داشتم سر خودم رو بكوبم تو . وارياومد سر اون رو بكوبم تو د يالبته دلم كه نم. واريكردم سرش رو نكوبم تو د يرو م ميتمام سع

 . اومد يكه باز هم دلم نم

 . من بلند نشده يكه تا االن دستت رو نيحاال نه ا -

 : نگاهم كرد و گفت نهمظلوما

 . يذاشت يم رتميدست رو غ ،يكرد يم ميچون تو بد جور عصبان -

 . ميديرو هم فهم رتيغ يو معن مينمرد -

ادامه . نه اي اديب رونيخواد ب يآفتاب هم در حال طلوع كردن و نكردن، معلوم نبود م. بود شيگرگ و م. زد و به آسمون نگاه كرد يمرموز لبخند

 : داد

 ...ما مونده نيكه ب يزيتنها چ. بوده و نبوده، تموم شده يخب حاال هر چ يول -

 مونده؟  يچ -

 : گوشم آروم گفت كنار

 . عشق -

قلبم . مقابل صورتم قرار گرفته قايصورت آرشام دق. صورتم رو برگردوندم. ساديكردم كه قلبم وا يم يحرفش رو تو ذهنم حالج داشتم

انگار . بدنم رو نداشتم ياعضا ارياصال اخت. خوردن يلبام تكون م د،يلرز يدستام م د،يكوب يام م نهيس يسه كرد و محكم به قف يم ينافرمون

 : دميلرزون پرس يبا صدا. همشون با هم شورش كرده بودن

 عشق؟  -

 : داد جواب

رنگ ببازن،  ايدن يظاهر يها ييباي؟ زبشه يعاد شيعاشقش بشه؟ كه بدونِ پونه روند زندگ اديكه از گل پونه بدش م يشه كس يچه طور م -

عاشق  يبشه، كه آرشام نام كيبراش كوچ ايبراش سخت بشه، دن زايچ نيتر يبمونه، عاد زايچ يبعض يكه چند سال تو خمار.) به لبام نگاه كرد(

  ؟پونه بشه

 هينه گر ديخند يبود، نه م يآرشام اما جد. كنم هيگر ايدونستم بخندم  ينم. دميشده بود خند يداغم جار يگونه  يكه اشك هام رو يحال در

كردم  يفكر نم. گونه ام حس كردم يلباش رو رو يداغ. كرد جاديگونه ام ا يرو رو يصاف يقطره اشك جاده  هيچشمام رو بستم كه . كرد يم
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 : گفت. چشمام رو باز كردم و متعجب نگاهش كردم. كردم يم يا گهيد يفكرا هي. ببوسه وگونه ام ر

 . بكنم دوباره از دستت بدم ييترسم خطا يم -

 : رو به چپ و راست چرخوند، شونه اش رو انداخت باال و ادامه داد سرش

  ؟يخب تو بگو، دوستم دار -

 : ديپرس. چند بار سرم رو تكون دادم ختنيحال اشك ر در

 آره؟  يعني نيا -

 : رو در آورد و گفت يجعبه ا بش،يد تو جدستش رو كر. ديچرخ يسرم رو تكون دادم، زبونم تو دهنم نم دوباره

 . شدم دونيم روزِيدارم، اما االن همشون رو كنار زدم، پ اديز بيهم عاشقشن، رق گهيشدم، ده نفر د يشه عاشق دختر يم يمن پنج سال -

 : در آورد و گرفت جلوم و گفت يقرمز ساده ا ياز تو جعبه  يانگشتر هياز چند ثان بعد

  ؟يكن يپونه، با من ازدواج م. ودتخ ديبه ام ايخدا -

 ختميتو دلم بود رو ر يهر چ. تمام توانم رو تو زبونم جمع كردم. تونستم جوابش رو بدم ينم د،يرس يهق هقم به آسمون ها م يصدا گهيد

 : گفتم. بودنش يهاش، تعصب ياعتماد يب ،يدوران نامزد يعقده ها رون،يب

فحش و متلك و ناسزا  ،يمهربون باش ،يند ريبهم گ ،ياعتماد داشته باش ،ياريدر ن يباز يرتيغ ،يباشكه فقط منو دوست داشته  نيبه شرط ا -

 . يرو هم تكرار نكن مونيهم ممنوع، خاطرات نامزد

  ؟يكن يخب حاال قبول م. جفت چشمام، بابا من اون موقع بچه بودم يرو -

 : رو تكون دادم و گفتم سرم

 . بلـــــه -

***** 

 

 ششم فصل

 

 : تكونم داد و گفت ايپر

 . شو، ساعت دهه داريگه ب يپونه، مامان م -

 : تو بغلم و گفتم دميرو كش ايرو با دستم پوشوندم پر چشمام

 . ميبخواب گهيكم د هي ايباشه حاال، ب -

 ديبار مامان اومد تو اتاق پتو رو از روم كش نيا. گلوم آوردم باال ريو پتو رو تا ز دميكش يا ازهيتو اوج خواب بودم، خم. ديآروم تو بغلم خواب اونم

 : و گفت

 . گهيبلند شو د دهيند ريدختر خ -

 : از جام بلند شدم و گفتم. ستاديو كنار در وا رونياز تو بغلم اومد ب ايپر. قرار داره تيواضحه مامان در اوج عصبان االن
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  ؟يخوبه؟ راحت شد -

 . ها تهيسسرت امروز روز عر رِيعقل، خ نيريدخترِ ش -

 كار كنم؟  يباشه چ ميخب روز عروس -

 : كنارم و گفت نشست

 . مادرانه ام بهره مندت كنم حيدختر، بذار از نصا نيبب -

 . دييبله بفرما -

 : اش رو خاروند و گفت چونه

خواهر مرحوم دو  ايپر. (ت هم گفتمخواهر ايرو به پر ليمسا نيا. برات باز كنم ديرو با يليمسا هي. اصال خجالت نكش به هر حال من مادرتم -

 .)قلوم

 : حوصله گفتم يب

 . بگو مامان -

  ؟يفهم يم. يش يمال اون م ،يتو زن آرشام ،يستيمال ما ن گهياز امروز به بعد تو د زم،يعز -

 : ادامه داد! گفت بيغ االن

 تو شد؟  يپسره عاشق چ نيآخه ا. يعاقلنه  ،ينه باهوش ،يتو نه خوشگل م،يخودمون. يپاهات بند نباش يرو ،يذوق كن ديبا -

 . ده يم يداره بهم دلدار ميمامانم مثال روز عروس. خنده ريمن هم زدم ز. ديخند يم زير زير مامان

 : جاش بلند شد و گفت از

 . از صبح تا االن ده دفعه زنگ زده. عالف تو شده شگرهيكه آرا ميبر ايب -

 : تلفن رو برداشتم، جواب دادم يِو گوش ايبردارم؟ برندارم؟ دلم رو زدم به در. رضا بود يشماره . ردتلفن زنگ خو ا،ياز رفتن مامان و پر بعد

 . سالم -

 : ديچيپ ياز چند لحظه صداش تو گوش بعد

 پونه؟  -

 : مجواب داد. كه رضا ناراحت شده بود ناراحت بودم نيا يمنم برا. داد يم شيبغض تو صداش خبر از ناراحت د،يلرز يم صداش

  ؟يداداش يداشت يكار -

 به رضا ندارم،  يعالقه ا چيمن ه. اون بهتره تا من يبرا الريكنم، آ دياون رو كامال از خودم ناام ديبا

 . سر و تهش ادامه بده يب يطور به زندگ نيهم دينبا رضا

 : زد داد

 . كار رو نينكن، نكن ا -

 . تيبچسب به زندگ اد،يرو گرفتم، من از تو خوشم نم مميرضا، من تصم -
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 . ييمن تو يِزندگ -

 . الرهينه، آ -

با همون . انداختم ديساده و شال سف يمانتو هي. شدم يا گهيو هر كس د لييكايو م الريرضا و آ اليخ يب. تو جاش دميتلفن رو محكم كوب يِگوش

 ينم. تماس نگرفتن آرشام يتماس رضا، از طرف يز طرفا. تو دلم آشوب برپا شده. دمياز صبح آرشام رو هم ند. ميرفت شگاهيساده به آرا پيت

مشغول آماده كردن  شگريآرا. افته يم ياتفاق هي اديها سراغم م ينگران نيهر وقت از ا. اديب شيپ يترسم مشكل يقدر نگرانم، م نيچرا ا مدون

 .شد لشيوسا

 نيا يبرا يول ادياز حلقه ام خوشم نم چيه. وسطش ديسف يكوچولو ديمروار هيو ساده با  كيش يليخ. كه آرشام بهم داد، نگاه كردم يحلقه ا به

 مونيدسته گل عروس ياما برا اديهمون طور كه از رز خوشم نم. اديخوشم نم ديمن اصال از مروار. كه دل آرشام رو نشكنم حلقه رو قبول كردم

 . نداره يتيآرشام اهم يكنم نظرم برا يحس م. عقب بازِ بازه اما لباس عروسم، هم از جلو، هم از ادياز لباس باز خوشم نم. سفارش داد رز

. كردم كه چه قدر متفاوته يخودم و آرشام فكر م قيسرم رو چند بار تكون دادم داشتم به عال. كنم رونياز سرم ب ديافكارِ مخرب رو با نيا! نه نه

رو  رميتونستم بگ يكه امروز م يا هيهد نيبهتر. دم كه زنگ زدخوشحال ش لميموبا يصفحه  ياسمش رو دنيآرشام بود با د. تلفنم زنگ خورد

 : جواب دادم. كنم عشقِ آرشام به قلبم برگشت يحس م. با تماس گرفتنش بهم داد آرشام

 . جونم عشقِ من -

 چه خبر؟  زم،يسالم عز -

 . شگاهميآرا يچيه -

 . دنبالت، مواظب خودت باش اميباشه، پس كارتون كه تموم شد م -

 . نيتو هم همچن ،يوكا -

 ! تو رو امشب ندزدن خوبه -

 چرا؟  -

 . گم، تو َكفش بمون ينم -

 . برم دياالن با يرسم ول يمن بعدا حسابت رو م! آرشام -

 . برو زميباشه، عز -

قدر  نيا شگرهيا آرادونم چر ينم. اشاره كرد يبود به صندل يكه دختر جوون شگريآرا! كه ستين شياَه، احساسات حال. رو قطع كردم يگوش

. كرد ياسمش زهراست و مامانم، سالم و احوال پرس دميكه فهم شگريبا آرا. ديمامان آرشام هم رس. اومدم بد جور رفته تو لك يناراحته؟ از وقت

 : و گفت ديرو بوس امگونه 

 . يگفتم كه عروسِ خودم -

 يالبته تا موقع. رو خراب نكنه شانس آورده ام شميفقط آرا! ، بخاطر آرشامهقدر ناراحته نيپس بگو چرا ا. زهرا با حرص بهم نگاه كرد دوباره

 يكاپيمادر آرشام از م. كرد يرو عوض م شيمدام مدل آرا. زهرا رو در آورد با نظر دادنش نيپدرِ بدبخت ا. كه مادرِ آرشام رو دارم، غم ندارم
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صورتم به فنا ! كنن يپاك م يمالن، ه يم يه. صورتم داغون شد. كرد ينتخاب ما گهيمدل د هينبود و همش  يداد راض يكه زهرا برام انجام م

 گهيد. كنه يكم حسادت م هيفقط  ستين يمتوجه شدم زهرا اون قدرها هم دختر بد نيب نيدر ا. ييايميش يشيمواد آرا نيمخصوصا با ا. رفت

سرم  يموهامم باال ،يزرد و نارنج يساده  شيآرا. نظاره كردم نهيو تو او خودم ر دميتموم شده بود، لباسم رو هم پوش ونمينيو ش كاپيم بايتقر

داشت و پشتش دنباله  يبود كه پف كم يكامال ساده ا يلباس عروسمم لباس پشت گردن. بود زونيهم به صورت فر آو شيشده بود مابق ونينيش

 : شماره اش آشنا نبود، جواب دادم! آرشامه؟ يعني. بلند شد ميدست فياز تو ك لميموبا يسرم گذاشتم كه صدا يشنلم رو رو. داره يشتريب ي

  د؟ييبله بفرما -

  ؟يسالم، خانوم پونه صوف -

 بله، شما؟  -

 . ديريبگ ديايب ديلطف كن شگاهم،يآرا نييبسته براتون دارم، االن پا هي كم،يمن پ -

 نفر رو بفرستم؟  هيشه  ينم -

 . ديايخودتون ب دينه، با -

 : دنيبلند شدم كه مادر آرشام و مامان همزمان از جاشون بلند شدن و پرس يصندل يرو از. كرد قطع

 كجا؟  -

 . امياالن م -

به محض  دميهمكف كه رس يبه طبقه . دامن لباسم رو جمع كردم و سوار آسانسور شدم. رونيذارن برم ب يرو بگم نم قتيدونستم اگر حق يم

بسته رو گرفتم و مشغول . رو بهم داد يديسف ينگاهم كرد، بسته . بود دهيچسب واريلنگه پاش به د هيكه  دميرو د يجوون بايشدن مرد تقر ادهيپ

ازش چشم برداشتم و دوباره به باز كردن بسته ادامه . مونده بود رهيهنوز خ! زيه ي كهيمرت! از همون اول مات من شده بود. شدم دنشباز كر

 يمرد رو. خون بود يگرما. چرخوندم همون قسمت از گردنم گرم شد يسرم رو كه كم. حس كردمگردنم  يرو رو يزيچ يناگهان سرد. دادم

 : گفت. خراش برداشته بود يسرم رو كه چرخوندم كم. دگلوم چاقو گذاشته بو

 . دستمال رو بو كن نيآدم ا يمثل بچه . يمرد ،يتكون بخور -

زدم و  جگاهميدستم رو به گ. رفت يم جيسرم گ. من هم ناچار دستمال رو بو كردم. ادگلوم فشار د يرو شتريمقاومت كنم كه چاقو رو ب خواستم

 . افتادم تو بغل مرد

***** 

 يرو. به اطراف انداختم يشدم و نگاه زيخ ميجام ن يتو. بودن و لبام و گلوم هم خشك شدن نيپلكام سنگ. باز كردم مهيچشمام رو تا ن يسخت به

 يسوخت دستم رو به گردنم زدم كه متوجه  يگردنم م. بود يتخت گرم و نرم. تخت يما دزده منو گذاشته روحت. بودم دهيتخت دراز كش هي

 يرو. هنوز لباس عروس تنم بود. ذاشت يم شيباغ رو به نما هيمتوسط كه  يو پنجره  يبا دكور چوب ياتاق چوب. گردنم شدم يرو چسب زخمِ

منو آورده  يكنم؟ ك يكار م يجا چ نيپس شنلم كجاست؟ من ا. لختم بود يشونه  يونه هم رومرد يكت مشك هي. كرد يم ينيسنگ يليبدنم خ

زغال  يهم بو گهيكننده و طرف د هوشياز ب يطرف سر درد ناش كيدونم؟  يكار كردم كه خودم نم يآخه من چ دن؟يجا؟ چرا منو دزد نيا
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باز هم . يبه در چوب دميبا تمام قدرتم كوب. رو تكون دادم، باز نشد رهيدستگ. از جام بلند شدم و به سمت در رفتم. حالم رو بدتر كرد نهيشوم

رو كه  يخوان؟ اون مرد ياز جونِ من م يجا آوردن؟ چ نيمنو ا يچ يبرا يعني. دميسوال رو از خودم پرس وندوباره هم. در رو باز نكرد يكس

 : شناخت؟ داد زدم يبود؟ منو م يك دميد شبيد

  ست؟يجا ن نيا يكس يعني. منو نجات بده يكيرو به خدا شما . كمك، كمك -

 آرشام؟ مهمونا؟  ؟يچ يمهمون. كار كنم؟ حتما مامان و بابام نگرانم شدن يچ ديمن با ايخدا

اسم نگاه به لب. شد يم چمياون بود كه پاپ. رضا؟ آره به نظرم كار خود رضاست الر؟يتونه باشه؟ آ يم يكارِ ك يعنيكنن؟  يفكر م يمردم چ االن

. بشه از پنجره فرار كرد ديشا. نشستم و ذهنم رو متمركز كردم نيزم يجا فرار كنم؟ رو نياز ا يچه طور! گورِ پدرِ لباس. شده يكردم خاك

 كهيت. ُخرد شد يبيمه يبا صدا شهيش. اومد يبارون هم نم نم م. بود كيهوا تار. پنجره ي شهيتو ش دميبرداشتمش و كوب يسمت صندل دميود

خوب شد دامنم پف . ستادميكنار پنجره و رفتم روش ا ن،يزم يرو گذاشتم رو يصندل. چند تاش هم تو پوست بدنم رفت. شد نيهاش پخشِ زم

بد . شد يدامن لباسم رو پاره كرد و رفت تو پام و خون شهيش كهيت هيكه  نييخواستم از پنجره رد شم و بپرم پا. پنجره رد شد زشه ا يم. نداره

 نيبا زم ياديز يدوم بود فاصله  يچون اتاق تو طبقه  نييپا دميخونِ پام شدم و پر الِيخ يب. رفت يخون با شدت از پام م. سوخت يجور م

جا كه باغ  نيا. داديداد ب يا. به اطراف انداختم ينگاه. تازه كردم يو نفس ستادميا قهيبعد از چند دق دم،يدو. گرفت ردد ميزخم يداشت پا

. به راهم ادامه دادم. نشست ميشونيپ يعرق سرد رو. زد يمنو كجا آوردن؟ قلبم تند تند م م؟يما االن تو كدوم شهر يعني! هجنگل ست،ين

دامنم رو  نييپا. فتميلباس، همه و همه دست به دست هم دادن تا از پا ب نيا ينيسردرد، سنگ هوش،يب يدارو رضپام، عوا يزيخونر ،يگشنگ

هنوز چشمام . شده نيپلكام هم بد جور سنگ. كرد بخوابم يوادارم م ياحساس خستگ. رفت يدلم ضعف م. م پام بستمزخ يكندم و با فشار رو

 : زدم غيج. همون مرد بود كه بسته رو بهم داد. گرفت ربازوم قرا يرو يرو نبسته بودم كه دست

 . نكردم يمن كار گناهم،يدم، من ب يَقسمت م. شناسم يمن اصال تو رو نم. به من نداشته باش يتو رو خدا كار -

 : داره؟ گفت دنميدزد يبرا يليچه دل يعنينكنه ارث باباش رو خوردم؟ . بود، انگار ارث باباش رو خوردم يجد يليخ

 . رو ندارم ينعش كش يمن حوصله . يكار كرد يبا خودت چ نيبب -

جرات به خرج دادم و دستش رو . لختم نگاه كنه يدوست نداشتم به پا. ردترس جاش رو با خجالت عوض ك. رو زد باال و به پام نگاه كرد دامنم

 : پام هل دادم عقب و گفتم ياز رو

كار رو  نيا ياز طرف ك ؟يهست يتو ك! ؟يپست و رذل باش يتون يچه قدر م ؟يدزد يم شيدختر رو روز عروس هي يكش ينامرد، تو خجالت نم -

 . نكنم تيدم ازت شكا يخونه ام قول م يناگر االن منو برگردو. اعتراف كن ؟يكرد

 : تو هم و گفت دياخم هاش رو كش. شد يم ياز قبل داشت عصبان بدتر

جا هوا سرد  نيچون شب ا ا،يبا من ب يزنده بمون يخوا يرم كلبه اگر م يمن دارم م. شه يبعدا معلوم م دمتيدزد يچ يو برا ميكه من ك نيا -

 . وقت منو تلف نكن. نه اي يايحاال با خودته، م. ادشستشو د ديزخمت رو هم با. شه يم

 يسرما با پا نينكنم ممكنه تو ا يلحظه با خودم فكر كردم اگر به حرف هاش توجه هي يحرف هاش رو پشت سر هم زد كه برا يچنان صالبت با

 : پس جواب دادم. داره اجيحتما بهم احت دهيبعد با خودم گفتم اگر منو دزد. ولم كنه يزخم
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 . يبر يكن يدونم ولم نم يمن كه م -

شناسم پس چرا  يرو نم نيمن كه ا يول. ادياز من بدش م يمعلومه حساب. ديبار يم شينفرت بار نگاهم كرد، از چشماش آت. كرد يعصب ي خنده

  د؟يمنو دزد

 : داد جواب

  ؟يايمحاال ن. هيبرام كاف يد يو كم كم جون م يزن يكه بدونم تو سرما، سگ لرزه م نيهم -

 : تمام جواب دادم يبا لجباز. اديواقعا بهم ثابت شد از من بدش م گهيد

 . رم چه برسه به اون كلبه خرابه يمن با توئه پست فطرت، جهنمم نم -

 . باشه -

 يونه مرد كم شده، تازه مدوره و زم نيگن تو ا يم! خدا يا! گرسنه و بدون لباس گرم ولم كرد و رفت ،يزخم يواقعا رفت؟ منو با پا! ا ا ا. رفت

 دهيپر مرنگ. نگاه كردم دميسف يبا وحشت به پا. شد شترياومد ب يم رونيكه از پام ب يخواستم از جام بلند شم ناگهان فشار خون. يچ يعنيفهمم 

 . شده بود يشد، دامن لباسم كامال خون ديبود، احساس ضعفم تشد

نفر رو  هي. خودت كمكم كن ايخدا. چشمام تنگ شده بود. خودم رو سپردم به خدا. گشتننه توان رفتن داشتم نه توان بر. گذشت يساعت كي

 . يتو بزرگ ايخد. بفرست نجاتم بده

انگار نه انگار كه . جدام كرد نيرو انداختم روم و از زم ييپتو. همون مرده بود. شد كتريتونه باشه؟ نزد يم يك يعني. دميرو شن يكس يپا يصدا

سوزه  يمرد مهربون كه دلش به حالم م نيتو بغلش كه بودم فكر كردم چه طور ا. اس آرامش جاش رو با ترس عوض كرداحس. دهيمنو دزد

 . كنم يتونه آدم ربا باشه؟ من كه باور نم يولم كنه، م يزخم يتونه منو تو سرما با پا ينم يحت

 . دهيردم خون تو رگ هام دوحس ك. كرد دايپ انيپتو تو بدنم جر يگرما. دميچيدورم پ شتريرو ب پتو

 هيچه سرنوشت نيا. دهيكه منو دزد ينجات دهنده بفرست نه كس هيگفتم  يول يرو شكر، ممنون كه كمكم كرد تيبزرگ ايخدا. هام داغ شد گونه

 ! دمخور بودم... با قاتل ها و دزدها و مياز همون اول زندگ. كه من دارم

داشت . رو تو دستم حس كردم يسوزش. برگشت گهيد ليجعبه و سرُم و چند تا وسا هيبا  هيند ثانبعد از چ. تخت و رفت يآروم گذاشت رو منو

 : دميبلده سرم وصل كنه؟ نكنه بزنه منو بكشه؟ پرس يعني! كرد يبهم سرُم وصل م

 . خوام با آرشام ازدواج كنم يمن هنوز آرزو دارم، م. نزن يستياگر بلد ن -

 : حرص فشار داد و گفت يالبته اضافه كنم از رو. داد سمت خودش و فشار ديرو كش دستم

 . تونه با آرشام ازدواج كنه يوقت نم چيه يا گهيكس د چيدر ضمن نه تو، نه ه. من خودم دكترم -

 : و گفتم اوردميخودم ن يخون از دستمم روونه شد اما به رو. كه سوزن سرم از تو دستم در اومد يطور. شدم زيخ ميجام ن تو

  ه؟يرت چمنظو -

 : رو گرفت و گفت دستم

  ؟يانجام بد يتون ينم يا گهيكردن خودت، كار د يجز زخم -
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 : زدم داد

 . ينفهم باش اديبهت نم ؟يدينفهم ه؟يگفتم منظورت چ -

 : جواب داد لكسير يليخ. رو كنترل كنه تشيكرد عصبان يم يسع

 . يباق اريره به د يچون آرشام جون، م -

 . ديچيپ يناقوس تو گوشم م يمثل صدا... يباق اريد... يباق اريد

 دهيمدت كش نيكه تو ا ييها يسخت. رونيب ختميدلم رو ر يتمام عقده ها. مرده اشكم رو در آورد نيهم حرف ا يو سر درد، از طرف يحال يب

 يو پانسمانِ پام به حرف هام هم گوش ممرده در حال وصل كردن سرُم . تو دلم بود رو به زبون آوردم يهر چ. هيگر ريبلند بلند زدم ز. بودم

 : گفتم. دميكش يمطلع شه، خجالت نم ميدرون ينفر از عقده ها هيكه  نياز ا گهيد. داد

من  يعنينه؟  گهينفر د هيچرا من؟ چرا  رم؟يچه قدر زبون به دهن بگ. چه قدر تحمل كنم. اوردميشانس ن ميبه خدا خسته شدم، از اول زندگ -

چرا برام  د؟يدزد يچرا همش منو م د؟يدار يكه دوستش دارم، داشته باشم؟ چرا دست از سرم بر نم يدر كنار كس يمعمول يگزند هيتونم  ينم

  د؟يكن يم درستپاپوش 

 يعجب سنگدل. كم دلت به حالم بسوزه هي! بابا. خونم يتو گوش خر م نياسيانگار دارم . داد يچونه اش و گوش م ريرو زده بود ز دستش

 : دميكه تمام مدت تو ذهنم بود رو پرس يسوال. رنگ پس داد ملمير. شد اهيمالفه اشكم رو پاك كردم، كه البته س يبا گوشه ! گهيو دت يهست

 شناسمت؟  يمن م ؟يهست يتو ك -

 : نشست و جواب داد يچوب يِصندل يجاش بلند شد، رو از

 . كه من ُكشته شم يكرد يم يارك يتو داشت. نبودم غيدر يمن از محبت هات ب. هم آره، هم نه -

 : دميپرس. رسه يمورچه هم نم هيمن آزارم به . رو بُكشم نيآخه من چه طور خواستم ا. چشمام چهار تا شد مـــن؟

 خواستم بُكشمت؟  يمن؟ من ك -

  ؟يشناس يرو م يخانوم محترم، شما حشمت جواد نيبب -

آرشام رو گروگان گرفتم؟ با من و من  نيهم يخواستم اعدام شه برا يمون كه من مه ه؟يا رهيهمون قاتل زنج! يحشمت جواد. ستاديا قلبم

 : گفتم

 ...من... مـ... مـ -

 : وسط حرفم ديپر

 .يمعروف به حشمت جواد يجواد ديبرادرم بود، حم -

 ... يپس تو عزت جواد... پـ... پـ -

 : خنده گفت ريز زد

 . دهيذاشتن، اسم خودم سعكه تو زندان برام گ هياسمِ مستعار نيا -

  ؟يخوا يم يحاال ازم چ... حالـ -
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 : انگشت اشاره اش رو اول گرفت سمت خودش بعد سمت من و گفت. زد روم مهيخ تيقدم اومد سمتم و با عصبان هيجاش بلند شد با  از

 . دار برم يچوبه  يزندان، برادرم اعدام شه، كه تا پا فتميب يخوام؟ تو باعث شد يم يمن چ -

 : شجاعت جوابش رو دادم با

 . به من نداره يربط نيشد، ا ياعدام م ديفهمم، من چه طور باعث مرگ برادرت شدم؟ اون قاتل بود، با يمن نم -

 . رهيخب اون حقش بود بم يدونستم علت مرگش منم، ول يكردم، م يم هيخودم رو توج داشتم

 : گفت

چه طور . كرد ياون دكترِ زنان بود به زن ها خدمت م. من به اون سه زنِ حامله تجاوز نكرد يو قلوبرادرِ د. كنم فيخب بذار از اول برات تعر -

شد  يوارد م ييمواد دارو يكارخونه  هيكه از طرف  ييدر مورد داروها ياطالعات هيبراش پاپوش درست كردن چون . تونست زن ها رو بُكشه يم

رسوند و  يمدارك رو به دادگاه م يگرفت يرو گروگان نم امنشياگر تو، آرشام آر. انيب ايقص به دنشن بچه ها نا ياون داروها باعث م. كرد دايپ

مدارك به  ياما وقت ست،ين ياديو ُنه سال سن ز ستياون جوون بود، ب. افتاد يزندان نم گهيبرادرم هم كه فرار كرده بود د. شدم يمن آزاد م

 . كرد يكه من اعدام نشم خودش رو معرف نيا يرمم برابراد. حكم اعدامِ من صادر شد ديدادگاه نرس

 : خشونت نگاهم كرد و ادامه داد با

و  يكه قانون رو اجرا كن يستين يتو در حد يكشم تا بفهم يدار م يآرشام رو جلوت تو جنگل به چوبه  يعني يكه دار يكس نيزتريحاال عز -

 . يريقضاوت رو به عهده بگ ي فهيوظ

حق ! آدم شدم هيآرشام چند بار بهم گفت؟ من چرا باور نكردم؟ من باعث مرگ  چارهيداره؟ ب تيواقع يعني. ختنير يم هام پشت سر هم اشك

 ! نداره يچرا آرشام؟ اون كه گناه يول رهيداره بخواد ازم انتقام بگ

 : داد زدم. شد ياز اتاق خارج م داشت

 . دم، تو رو به روح برادرت يمنو به جاش بكش، َقسمت م -

 : سمتم، دستش رو برد باال و گفت ديدو

  ؟يديفهم. اريزبون نجست ن ياسم برادرم رو، رو گهيد -

 : رو چند بار تكون دادم و گفتم سرم

 . نداشته باش يفقط به آرشام كار. كنم برات يم يبخوا يهر كار -

 : نگاهم كرد و گفت بيعج

  ؟يهر كار -

بدبخت اعدام شه هنوز هم باورم  نيمن باعث شدم برادرِ ا. حاضرم خودم رو فداش كنم. كه ستينباشه از مرگ آرشام بدتر  يهر چ. مجبورم

 : سرم رو تكون دادم و گفتم. شه ينم

 . آره -

 تونم انجام يم يخواد ازم؟ چه كار يم يچ يعني. رونيابروهاش رو باال انداخت و از اتاق رفت ب. خط دراز افتاد هيگونه اش  يزد كه رو يلبخند
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 : آب گلوم رو قورت دادم و گفتم. پر از غذا و مخلفات توش بود ينيس هي. بودم كه وارد اتاق شد يجواد ديبدم؟ تو فكرِ سع

  ؟يخوا يم يخورم، بگو چ يغذا نم -

 : دهنم و گفت يقاشق پر از سوپ رو آورد جلو هي

 . يريبم يطور نيكه ازت متنفرم دوست ندارم ا نيبا ا. يت داداز دس ياديخون ز. داروهات رو هم بخور. رو بخور نيا يفيتو فعال ضع -

انتظار زهر مار رو داشتم اما فوق العاده . قاشق رو گذاشتم تو دهنم. كنم تشياذ ديرو به دل نگرفتم به هر حال اون داغ داره، نبا حرفاش

 يچشم ريز. شه كه غذا نخوردم يم يهفته ا كيانگار . دمخور يبا ولع غذا م. رو هم تند تند تو دهنم گذاشتم يبعد يقاشق ها. خوشمزه بود

. آب خوردم كه دستش رو آورد جلو وانيل هيچه طور تونستم باعث داغدار شدنش بشم؟ . دلم گرفت. نگاهم كرد زيباز تنفر آم. كردمنگاهش 

 : چند تا قرص و دارو توش بود، گفت

 . بخور -

 ان؟  يچ نايا -

 . زخم پاته يهم برا يكيسر درد،  يبرا يكيقرص آهنه،  يكي. دارو -

نظرم نسبت بهش عوض  گهيشم د ريدلگ يدارم از كس يشتر ي نهيك ياما من برعكس جواد. مهيكه ازم متنفره باز هم به فكر سالمت نيوجود ا با

و  دميتو جام دراز كش دميكش يا ازهيخم. فكر كنم خواب آور بود چون بالفاصله بعد از خوردنش خوابم گرفت. قرص ها رو خوردم. شه ينم

 : كه گفت ابمخواستم بخو

اتاق من كنار اتاقته  يدرد هم داشت. رو روشن كنم نهيسردت شد، بگو شوم. چند تا لباس برات گرفتم. قبل از خوابت لباسات رو عوض كن -

 . خبرم كن مسكن بدم

لباس عروسم رو پرتاب كردم اون . ل كردم و لباسام رو عوض كردمدر بود در رو از داخل قف يرو ديكل. تخت گذاشت و رفت يرو سهيتا ك چند

. برام بزرگ بودن زيالبته چند سا. گشاد يو شلوارها يدار و روسر نيبلند آست يلباسا. بودن دهيكه گرفته بود پوش ييلباسا يهمه . طرف اتاق

كه خواست بهم  يچرا مثل اون قبل! ست؟يو نامرد ن زيه يقبل رِيچرا مثل اون گروگان گ نيقبل از خوابم فكر كردم ا. دميتخت دراز كش يرو

 ينم يهــــ! ده ينشون م يكه سرسخت و عصبان نيعكسِ ا اديم يبه نظرم آدم مهربون دم؟يتوش ند يچرا من خصلت بد اي ست؟يتجاوز كنه ن

 . دونم

آره، من ازش متنفرم همون طور كه . اديازش بدم ب ديبا. و من هم گروگان رهيبه هر حال اون گروگان گ. خصلتش نكنم بهتره ريرو درگ خودم

 يبعد وقت عشميكه نشون بدم مط نهيكار ا نيبهتر. تونم در موردش فكر كنم ينم! نه نه... اگر ؟يازم بخواد چ يبد زياون از من متنفره اما اگر چ

 . رو به خرج بدم يخوب استيس ديبا. بهتر شد فرار كنم حالم

كه پتو رو  نيبا ا. شد ياتاق كه شكسته بودم باد و بارون وارد م ياز پنجره . زنم يدارم از سرما سگ لرزه م.) يجواد ديسع نيهم( يقول دك به

 . شونه ام از جام بلند شدم يپتو رو گذاشتم رو. مخصوصا زخم پام. كرد يدرد م يبدنمم حساب. بودم باز سردم شده دهيچيكامال دور خودم پ

  گفت اتاقش كجاست؟ -

 يباز م كهيكه همه جا تار نيبا ا. زخم شده بود دم،يكه پا برهنه تو جنگل دو نيا يكف پام هم برا. رونياتاق رو باز كردم و لنگ لنگان رفتم ب در
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در اتاقم  اركندر بزرگ  هي. مقابل راه پله قرار داشت قايدق.) كه توش بودم يهمون اتاق(كه اتاق من  يدوبلكسِ تماما چوب اليو. ديشه اطراف رو د

 : دميرو شن يخفه ا يصدا. دو بار با پشت دستم زدم به در. بود

 . تو ايب -

دستش رو  يقابِ عكسِ تو. چشماش قرمز شده بود. جلوتر رفتم و نگاهش كردم. المپ اتاق روشن بود. در رو باز كردم و وارد اتاق شدم آروم

 : و گفت ديكش يقيكرد، نفس عم زيتمرو  شينيكنارش، با دستمال اشكاش و ب زيم يگذاشت رو

 شده؟  يزيچ -

 يكه من مسببش بودم اشك م يمرد داره بخاطر كار هي. كرد؟ عذاب وجدان گرفته بودم يم هيداشت گر يعني. بدم يدونستم چه جواب ينم

 : خانواده رو داغدار كردم؟ كالفه سوالش رو تكرار كرد هيمن  يعني زه،ير

 شده؟  يزيگفتم چ -

 ... اچه... اتاقم يپنجره ... خب.. .اوم -

 : حرفم رو ادامه دادم. سوخت يگلومم م. كردم عطسه

 ... اچه... اتاقم ياز پنجره  -

 : و گفت ديكنم؟ دوباره خواستم حرفم رو تكرار كنم كه خند يرسه عطسه م يكه م شيچرا به قسمت اصل اَه

 ... حقته بفرستمت همون اتاق تا. شاهكارِ خودته -

 بالش و پتو برداشت هي. از جاش بلند شد. شد نيدوباره چهره اش غمگ. رو نصفه گذاشت حرفش

 : گفت و

 . رم اتاق مطالعه يجا بخواب، من م نيتو ا -

 : گفتم. برادرش محروم شد دنيدوست نداشتم بخاطر من از اتاقش هم محروم شه، همون طور كه از د يول! چه قدر مهربونه يآخ

 . كجاست دياتاق مطالعه فقط بگ رم يمن م! نه نه -

تو  دميپر! هيزيكم جذبه هم خوب چ هي! ه؟يعرضه ا يب يچه جور آدم ربا گهيد نياَه ا. چون به راهش ادامه داد و رفت ديحرفم رو نشن انگار

كه داشت نگاه  هيهمون عكس نيا. افتاد زيم يچشمم به عكس رو. دميتخت كش يدستم رو، رو. چه قدر گرم و نرمه. هيچه تخت با حال! واو. تخت

دخترِ الغر . خوشگل يلـــيدختر خ هيبا . باشه دياش بود، فكر كنم همون حم هيشب يليكه خ گهيمرد د هيعكسِ سه نفره بود، خودش و  د؟كر يم

زن  ايخواهرشونه؟  ه؟يدختره ك نيا. چشماش پخش شده بود يموهاش هم، رو يرسه و چتر يشونه هاش م يكه تا رو يكوتاه قهوه ا يبا موها

بگه، آخه دختر  ستين يكي! افتادم ها يبراش انجام بدم؟ اَه پروردگارا، تو چه هچل ديرو با يخواد؟ چه كار يم يچ يجواد يعني ناست؟ياز ا يكي

آورده االن  يچ كيپ نميرفتم تا بب ينم رونيب شگاهياز آرا مياگر روز عروس!) حسنم يمن دختر عمو( ؟يكاره حسن يفضول تو رو سننه؟ تو چ

چند ماه بعد هم  ديشا م،يگرفت يم يپاتخت م،يزد يبه مامان و بابام سر م. گهيكنار همد م،يكرد يرو م مونيآرشام بودم و با آرامش زندگ شيپ

 . تباه شد، نابود شدم ميزندگ. ميخوشبخت بود م،يكرد يبا هم تو دفترِ آرشام كار م م،يشد يبچه دار م

***** 
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 . يخواب يچه قدر م. بلند شو دختر، يهــ -

ذهنم رو متمركز  يا قهيچند دق ه؟يك گهيد نيا. برخورد كرد يجفت چشم مشك هيكه با . آروم چشمام رو باز كردم. كرد يداشت صدام م يكي

 : چشمام و گفتم يرو دميدستام رو كش. ديكه منو دزد هيهمون! آها. هيك ستادهيسرم ا يكه باال يمرد نيكردم تا بفهمم ا

 . ريصبح بخ -

 : و گفت ستاديصاف ا. البد انتظار داشت فحش بارش كنم. نگاهم كرد متعجب

 ظهر شده؟  ؟يمن رفتم مطبم و برگشتم، شما هنوز خواب ر،يظهر بخ -

محبت  يدر برادلم چه ق. بهيمرد غر نيكرد، نه ا يم داريآرشام منو ب ديرفت االن با يم شيخوب پ ياگر عروس. كرده بود ريتو گلوم گ بغض

دختر  هيكنه؟ نكنه بره سراغ  يكار داره م يحالش خوبه؟ چ ؟يكنن؟ نگرانِ من هستند؟ آرشام چ يكار م ياالن دارن چ. مامانم تنگ شده يها

  گه؟يد

 : گفت. كرد يهم همون طور متعجب به من نگاه م يجواد. بود رييچهره ام مدام در حال تغ حالت

 . يش يدرست كردم قو گريناهار ج ست؟يشده؟ گرسنه ات ن يزيچ -

 : معترض گفتم. متنفرم گريمن از ج عق،

 . خورم، خودت بخور ينم گريمن ج -

  ه؟يچ تيگروه خون يراست. ياز دست داد ياديخون ز. يبخور ديمگه دست خودته با -

- o يمنف . 

 . هيعال -

 : دميپرس ؟يعال

  ؟يكار كن يچ يخوا يمگه با من م ه؟يچرا عال -

 : دميدوباره پرس. رفتم سمت در، درد پام رو هم فراموش كرده بودم ن،ييپا دميتخت پر زا

  ؟يكار دار يراستش رو بگو، تو با من چ -

 . غذات رو بخور، بعد اياول ب -

 . خورم ينم -

 : گفت. ديمحكم اومد سمتم و بازوم رو گرفت كش يقدم ها با

 . اهللاي. رو ندارم دنيناز كش يحوصله  امنشيمثل اون آرشام آرمن  ار،يدر ن ايلوس باز نيمن از ا يبرا -

. رفتم نييپا يدنبالش به طبقه . هم نه ديشا نه،يا تشياوج عصبان ديداد، مصمم بود اما نه با خشونت، شا يتو دستش بود اما اصال فشار نم بازوم

 بهدهنم خود . كه بشه فكرش رو كرد يساالد، آب، ماست و هر چ گر،يج. تو حلقم واقعا قهيهمه سل نيا. شده بود دهياُپن آشپزخونه چ يغذا رو

خودم بكشم كه از  يخواستم برا. خوردم يبود كه با جون و دل م ييتنها غذا. نشستم و دستم رو بردم سمت ساالد يصندل يرو. خود آب افتاد

 : دستم در آورد و گفت ريز
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 . بخور گرياول ج -

 : وردم و گفتمساالد رو از تو دستش در آ ظرف

 . خوام يدوست ندارم، ساالد م گريمن ج -

 : و گفت دياز تو دستم كش دوباره

 . به زور بذارم تو دهنت؟ بخور خوشمزه ست اي يخور يم -

 : لقمه گرفت سمتم و گفت هي

 . زود باش -

 زوره؟ خب دوست ندارم، مگه . ختير يچشمم م ياشك از گوشه . تو دهنم و به زور قورتش دادم گذاشتم

 : اُپن كه فكر كنم دردش اومد، ظرف ساالد رو پرتاب كرد سمتم و گفت يرو ديرو مشت كرد كوب دستش

 . بكن يخوا يم يبه جهنم، هر غلط -

تو ! گهيكم دارم د. بدبخت رو آزار دادم نيخودم و ا يخوشمزه بود، الك. خودم درست كردم و خوردم يبرا گريج كيكوچ يچند لقمه . باال رفت

با . نييغذام رو خورده بودم كه اومد پا بايتقر. خوردم يرو با ماست و ساالد م يبعد يلقمه ها. كنم بد مزه است ينخوردم، فكر م گريمرم جع

 : خنده و گفت ريزد ز هيبعد از چند ثان. نگاهم كرد جبتع

 . گفتم بخور، نگفتم سهم منم بخور كه ؟يتو چه طور وارد دانشگاه شد -

 : صداش رو صاف كرد و گفت. ميرو گذاشت كنار صندل شيصندل. خوبه حداقل تونستم بخندونمش .دميخند منم

  ؟يترس ياول بگو از سگ م. رو بهت بگم زياول چند تا چ نيهم ديخب، با -

 . كوچولو موچولوها. اديها خوشم م يسگ فنجون نيمن از ا ؟يچه جور سگ -

 : رو تكون داد و گفت سرش

 . هاش ياز اون وحش ،يسگ بزرگ شكار -

 : شد، گفتم خيبه تنم س مو

  ره؟يگ يگازم م ؟يوحش -

 . ردتيگ يچون م. اطيتو ح يپس بهتره نر. مياوهوم، ما تو باغمون سه تا از اون سگ ها دار -

 : ادامه داد. فرار رو تو سرم داشتم يپس چه طور فرار كنم؟ من مثال نقشه . بودم دهيواقعا ترس گهيد

 . كن رونيكر فرار رو از تو سرت بخب، پس ف -

 : دميپرس! خوام فرار كنم؟ يم دياز كجا فهم نيا

  ؟يكن يوقت آزادم نم چيه يعني! ؟يچ يعني -

 : و گفت ديبه گردنش كش يدست

  ؟يدار كتريخواهر كوچ هي دميشن. ستين رگذاريتاث اديپس مرگ آرشام كه عشقته ز ،يكردم تو باعث مرگ برادرم شد يداشتم فكر م شبيد -
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 : داد زدم. هنوز بچه ست ايپر. تونه يچه طور م. جوش اومده بود خونم

 . اون هنوز شش سالش هم نشده ؟يبرسون بيبچه آس هيبه  ادينامرد، چه طور دلت م. به كار خانواده ام نداشته باش يكار -

 . خب شرط داره يبه كارش ندارم، ول يمنم كار ،يگ يدرست م -

 : دميپرس. نييپا ارميم فكش رو بدوست دار! آشغال

  ؟يچه شرط -

 ،يزنگ نزن يتون يم يالبته اگر هم دوست داشت. دور از همه ،يكن يرو تنها زندگ يده ماه يخوا يم يگ يبه خانواده ات م يزن يزنگ م ك،ي -

 ... نگرانت شن ديگفتم شا

 : وسط حرفش و گفتم دميپر

كه كجا  نياصال هم در مورد ا. كن يتنها زندگ يگن اشكال نداره دخترم، برو تا هر وقت خواست يمده ماه؟ مامان و بابام هم  ؟يشد وونهيد -

 . پرسن يهم نم يفرار كرد ياز عروس يچ يو برا ياريب يخوا يو خونه از كجا م يهست

 : لبش و گفت يرو گذاشت جلو دستش

 . اما شرط دومو  نه،ينداره، شرط اول ا يبه من ربط گهيگوش كن، اونش د ــس،يه -

 . تونه بذاره؟ تا خواست حرف بزنه تلفنش زنگ خورد يم يچه شرط يعنياومد تو دهنم  قلبم

 : داد جواب

 شده؟  يزيچ ه،يجونم مرض -

-  ... 

 . آوردم ريبهم وقت بده گ گهيدو روز د - يكيدوباره حالش بد شده؟ آره،  ؟يچ -

-  ... 

 . خداحافظ. باشه، مراقب خودت باش -

 : گفت. گه؟ گنگ نگاهش كردم يمنو م ه؟يآوردم چ ريمنظورش از گ. ردك قطع

كرده  دايپ يمادر اجاره ا هيقبل از مرگ برادرم . نگهداشتنش رو نداره ييشه توانا يم يعنيشه،  يباردار نم ماره،يزن برادرِ مرحومم، زهره ب -

 يجسم رشده، نه از نظ مارياز اون روز به بعد زهره هم ب. هم نظرش عوض شد يبرادرم به جرم قتل افتاد زندان اون مادر اجاره ا ياما وقت ميبود

 . از شوهرش بمونه ادگاري هيگه حاال كه شوهرش مرده حداقل  يهمش م. ياز نظر روح

 خوان بچه دار شن؟  يبرادرتون فوت شدن، م يچه طور وقت -

 ..يمصنوع حيشده، تلق زيفر نيبا استفاده از جن -

 : گفت يوتاهاز مكث ك بعد

 . بود نيشرط دومم هم -

 دهيها د هيما نيتو ا لميچند تا ف ارم؟يب ايكه من، بچه رو به دن... كه نهيمنظورش ا ه؟يچ نهيكه شرط دومم ا نيمنظورش از ا. مخم ارور داد االن
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از . شدم يتر م يلحظه به لحظه عصبان. شد يدود داشت از سرم بلند م. فتهيخودم اتفاق ب يكردم كه برا يوقت فكرش رو هم نم چيه يبودم، ول

 : جام بلند شدم، داد زدم

 رو تو رحمم نگهدارم؟  گهينفر د هي يمن، بچه  ؟يعقلت رو از دست داد -

 : مثل من از جاش بلند شد و داد زد اونم

 ه؟ شه؟ مادرش سكته كن ماريزنش ب يباعث شد ؟يكه باعث مرگش شد هيمنظورت همون گه؟ينفر د هي يبچه  -

 : رو زد باال و گفت نشيآست

 ! ن؟يبب -

 : ادامه داد. رگ دستش، نگاه كردم يرو يخط ها به

اگر . نداشتم يمن با توئه احمقِ خودخواه لوسِ بچه ننه كار. خدا خواست زنده بمونم. كنم، خدا نخواست يپنج بار خواستم خودكش... پنج بار -

 . ستين يمناسب يروح تياون تو وضع. اومدم دنبالت ينم اهيسافتاد صد سالِ  يجونِ زن برادرم به خطر نم

 : و گفت واريتو د ديكنار دستش رو كوب گلدون

زن برادرم  يدار ،يمرگ كشوند يمادرم رو تا پا ،يفقط بدون، برادرم رو ُكشت. بودمت دهيگم من دزد يبرمت خونتون م ياالن م نيباشه، هم -

 )دونه پسره؟ يم از كجا نيا. (يُكش يو پسرش رو هم م

 : قطره از اشكم رو برداشت و گفت هيبه گونه ام،  دياومد جلو دستش رو كش. پر از اشك شده بود صورتم

 يليده تو خ يدختر مظلوم رو نشون م هيبرعكس چهره ات كه . سنگدل ؟يزير ياشك تمساح م اي يكن يم هيواقعا گر يدار ؟يتو دل هم دار -

 . يليخ ،يظالم

 يم وونهياگر اون ولم كنه من د. آوردم ايبچه به دن هيكه آرشام بفهمه من  يتباه شده، چه برسه به زمان مياالنش هم زندگ نيهم. الممآره من ظ -

 . شم

 نشد؟  وونهيزن داداشم تباه نشد؟ پدرم د يِمگه زندگ -

اومد سمتم، بازوم . نيمنه؟ پاهام سست شد، خوردم زم ريها تقص نيا يخانواده آوردم؟ همه  نيسر ا ييمن چه بال ايشد؟ خدا وونهيهم د پدرش

 : رو گرفت و گفت

 شد؟  تيزيحالت خوبه؟ چ -

 : گفتم. كردم يدلم رو خال يعقده ها. ختمير ياشك م. اش نهيتو س دميكوب يمشت هام رو م. زدم تو گوشش يلينداشتم با س يكه قدرت نيا با

 . كثافت، آشغال، ازت متنفرم -

 : ادامه دادم. ردنگاهم ك متعجب

زخم هام رو  ؟يمن يتو به فكر سالمت. شد وونهيهمه بال سر خانواده ات آوردم، برادرت به خاطر من مرد، مادرت سكته كرد، پدرت د نيمن ا -

كردم  يفكرش رو هم نم چيه. تونم سنگ دل باشم ياز كجا اومدن؟ چه قدر م گهياشك ها د نياَه المصب ا ؟يمن يبه فكر گرسنگ ؟يبست

 . بكشونمشون يطور تباه كنم، به بدبخت نيرو ا نوادهخا هي يِزندگ
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 . برمت خونتون يلباس گرم بپوش، م. ارميخوام در ب يبه بعد هم نم نياز ا اوردميرو در ن يزن چينكن، تا االن اشك ه هيگر -

 : دميخودخواه شدم، پرس دوباره

 جدا؟  -

 . يخوشبخت ش امنشيبا آر دوارميتونم به زور نگهت دارم، ام ياوهوم، نم -

 : و گفتم دميخند قايعم

 . ممنونم يلـــــيممنونم، خ -

اون هم بعد از ده . نييو شال كلفت گذاشتم، اومدم پا يپالتو و شلوار گرمكن مشك هيرفتم تو اتاق و . پام رو به كل فراموش كرده بودم درد

 : گفتم. نييدستش اومد پا چييبا سو قهيدق

 . من حاضرم -

نه خدا رو . طرف و اون طرف نگاه كردم نيبا دقت به ا. بود اطيكه ته ح نيرو باز كرد و رفت سمت ماش يكه جوابم رو بده درِ ورود نيا بدون

 : گفت. كردم يفكرش رو هم نم. گردونه يشه داره منو بر م يباورم نم. و راه افتاد نشينشستم تو ماش. شكر سگ هاشون بسته ست

 . قرص خواب تو داشبرده با آب بخور و بخواب. كشه يتهران طول م ميتا برس. ميهست يان ساراالن شهرست -

 ... نه من دوست -

 : كنار و گفت زد

 . خانواده ات كوفت كن و بخواب، حاال شيپ يبرگرد يخوا ياگر م -

 . باشه ،يزن يچرا م! خب حاال -

 . دونم يچرا مجبورم كرد قرص خواب بخورم؟ نمــــ چرا فحش داد؟. جاده شدم يرو خوردم و مشغول تماشا قرص

***** 

 هيو سبز كه  دياتاق ساده به رنگ سف هي. دوباره آروم چشمام رو باز كردم. باعث شد ببندمش يديكه چشمام رو باز كردم، نور شد نيمحض ا به

. بود ديسف يبا خال ها يلباس و شلوار آب هيض كرده؟ عو يلباسام رو ك. شدم زيخ ميتو جام ن. قرار داشت شيمتوسط هم تو ضلع غرب يپنجره 

 : و گفت ديوارد اتاق شد خند يارپرست

 . يهوشيدو روزه ب ،يكرد يهمه رو نگران م يداشت گهيد ؟يشد داريبه به ب -

 : دميرو نگران كردم؟ پرس يمن ك مارستان؟يآوردن ب يچ يمنو برا مارستانه؟يجا ب نيا يعنيگه؟  يداره م يچ

 جا كجاست؟  نيا -

 . انجام شد تيخدا رو شكر عمل با موفق. يمطبِ دكتر جواد -

 !ه؟يچ منظورش

 كدوم عمل؟ ... ُكـ... ُكـ -

 . جان نيمادرِ دكتر و زهره خانوم هم ا. نه ايشده  ليتشك نيشه جن يمعلوم م گهيتا چند روز د! گهيد يلقاح مصنوع -
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. گفته بود قرصِ خواب بخور نيهم يكار رو با من انجام داد؟ پس برا نيپس چرا ا. نو ببره خونهاون كه قول داده بود م. شدم يم وونهيد داشتم

 : زدم غيعمل رو انجام داد؟ ج نيچرا بدون اجازه ام ا

 . اديغلط رو كرد بگو ب نيا يكدوم كثافت. دارم تيعمل رو انجام داد؟ من شكا نيا يك يعمل؟ با اجازه  -

دوست داشتم خودم رو از . بودم يكار رو انجام داده جوش نيمن ا يكه بدون اجازه  نيفقط از ا. ال تو حال خودم نبودنمكردم، اص يم داديو ب داد

 : پرستار كه انگار دستپاچه شده بود گفت. نييپنجره پرتاب كنم پا

 . آروم، آروم باش، فقط خودت رو كنترل كن -

 يزيكه باعث شد دستم خونر رونيب دميكدومشون سرُم رو از تو دستم كش چيون توجه به هبد. گله آدم وارد اتاق شدند هي هيعرض چند ثان در

دهن همه باز . پدر و مادر دار زدم تو گوشش يليس هيو  يلنگ لنگان رفتم سمت جواد. شد يكه اون هم خون دميدستم رو به لباسام مال. كنه

 : داد زدم. گفتم يدونستم چ ياصال نم. اعصابم نداشتم يرو يكنترل د،مونده بو

 ... گهيخر د هي يبچه  ؟يرو بكن يغلط نيهمچ هي ينامرد پست فطرت، چه طور تونست -

و  ديكه با حم يهمون دختر. به دستش نگاه كردم. هوا نگه داشته بود يدستش رو، رو يكي. هوا موند يرو برد هوا بزنه تو گوشم كه رو دستش

 : و گفت نييآروم دستش رو آورد پا. داشت هوا نگه يتو عكس بود دستش رو، رو ديسع

 يادگاري چيه ،يكه واقعا عاشقش بود يسخته از كس يليخ. نداختم يتونستم باردار شم، تو رو، تو زحمت نم ياگر خودم م ،ييمن تو ديتنها ام -

 ؟ خودم رو تو شكم خودم بزرگ كنم يدوست ندارم بچه  يكن يفكر م. گهينقصِ منه د نميا. ينداشته باش

 : زدم و گفتم يلبخند

 . گهيد يكيبرو سراغ . كنم، ازدواج كنم يزندگ يباشم، معمول يخوام معمول يچرا من؟ من هم م. وجود دارن ايهمه آدم تو دن نيا -

تاق اومدم كنار تخت برداشتم و از ا يِچوب لباس يندونستم، مانتوم رو از رو زيمن هم موندن رو جا. رونيناراحت شد، از اتاق رفت ب يليخ

 : گفت. نگاه كردم يبرگشتم و به جواد. شد دهيرفتم كه دستم به عقب كش يم نييداشتم از پله ها پا. رونيب

 . يبر ييجا يحق ندار -

 . نيرم، تو بب يمن م -

 : كه داد زد. رفتم نييپا گهيپله د هيرو از تو دستش در آوردم،  دستم

 . كشم يم شيمطب رو به آت نيهم ا هم خودم، هم تو رو، ،يبردار گهيقدم د هي -

 : سمتم و گفت دينداره دو ياثر دشيتهد ديفكر كنم فهم. حرفش گوش نكردم به

 . ستين تيحال زاديكه زبون آدم نيمثل ا -

 : و گفت مينيب يكننده اش رو گذاشت رو هوشيب دستمال

 .يش ياالن آروم م -

***** 

 : رو به شهرام گفتم. مخورد يبا شهرام نشسته بودم و ودكا م ايدر لب
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ناراحته،  يليمادرش خ. ندارن يپدر و مادرش هم ازش خبر. كردم رفته باشه، گشتم يهر جا رو كه فكر م. گذره يسه روز از گم شدنش م -

 خوامت؟  يبهم بگه نم ومديچرا فرار كرد؟ چرا مرد و مردونه ن. ده يطور اما نشون نم نيپدرش هم هم

 : ت كرده بود، گفتكه كمتر از من مس شهرام

 . خوادت ياون زنه، چه طور مردونه بهت بگه نم. نهيمشكل تو هم گهيآره د -

 : دميو پرس. ودكام خوردم ي شهياز ش گهيقُلُپ د هي

 شهرام؟  -

 . بله -

  ؟يعاشق شد -

 جون؟  يرشدر ره؟ ا يولم كنه روز عروس فتم؟يعاشق بشم كه به روز تو ب. عاشق؟ نه بابا، مگه خُلم! بـــه -

  ه؟يچ -

  ؟يدختره شد نيچه طور عاشق ا -

 . دست پونه است دميبه اطراف كه نگاه كردم د. ستيقلبم ن دميد هوي. دونم ينم... خب -

 . چه مسخره! هه هه هه -

 : و گفتم دميخند منم

 . آره مسخره ست -

  ؟يكار كن يچ يخوا يحاال كه فرار كرده م -

 . يزندگ -

  ؟يكن يفراموشش م -

 ...يليخ ياون كه ما رو راحت فراموش كرد، من چرا فراموشش نكنم، ول -

 بود دهيشهرام كه ترس. كردم هيتو معده ام بود رو تخل يهر چ. دفعه وسط حرفم باال آوردم هي

 : ديمضطرب پرس. برد نيدستم رو گرفت و منو سمت ماش فورا

  ب؟ير غرشه نيتو ا ارميب رياز كجا گ مارستانيموقعِ شب ب نيا -

تخت  يرو. نگه داشت منو با خودش داخل برد يشبانه روز مارستانيكنار ب. كرده بودم، سردم شده بود دايشدم، لرزش هم پ يو داغ تر م داغ

زنونه اش  يصدا. نبضم گذاشت يدستم رو گرفت و انگشتش رو، رو يكس. كرد و حالم بهتر شد يريتوف ديچشمام رو بستم تا شا. دميدراز كش

 :  دميشن رو

 . چشمات رو باز كن يدارياگر ب -

 : زد و گفت يلبخند. سرم بود يباال يدختر نسبتا جوون. چشمام رو باز كردم يحال يب با

  ؟يسر كبد و معده ات آورد ييچه بال يدون يم ؟يخور يمشروب م يخال يبا معده  -
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 : با تنفر گفتم. م باشناز خودم كتريمخصوصا كوچ. خوان موعظه كنن متنفرم يكه م ييآدما از

 . دست از سرم بردار -

 : گفت. گشاد شده نگاهش كردم يمنم با چشما. رو تخت و نشست ديپر ييهمون لبخند كذا با

 بردارم؟  يچه طور. ستيسرت ن يدست من كه رو -

 ازم؟  يخوا يم يچ -

 . كنم يم تيزيرو و مارهايب. مارستانميب نيروانشناس ا يمن خانوم زهره جواد. به اصل مطلب ميديخب، رس -

 . شما ندارم تيزيبه و يازيمن ن -

 : كم جا به جا شد و گفت هي

 يخودكش يمن حت ،يشما كه خوب. شم يحالت ممكن منزو نيمرگ شوهرم باعث شد به بدتر. شما قرار داشتم تيموقع نيروز تو هم هيمنم  -

 . هم كردم

 . ونه باز ازدواج كنهت يكه هنوز جوونه چرا؟ م نيگه؟ ا يم راست

 . ديدوباره ازدواج كن ديتون يم د،يشما كه هنوز جوون -

 يبچه داشته باشم، اما مادر اجاره ا هيدوست دارم  يلياالن خ. ادامه داره ايكم كم متوجه شدم دن رم،يم يكردم بدون شوهرم م يفكر م لياوا -

 . كمكمون كنه كرده دايرو پ يكيخدا رو شكر برادر شوهرم . كنم ينم دايپ

  د؟يتا بچه دار ش ديكن يخب، چرا ازدواج نم -

 . مشكل از منه -

 وا شده بود خميمنم كه . دهيكش ياز من سخت شتريب كتره،يبه حالش سوخت از من كوچ دلم

 : گفتم

 . فرار كرد ميروز عروس... روز -

 : و گفت ديرو جلوتر كش خودش

 چرا؟  -

 . قالم گذاشت خوشحال بود اما يليدونم، خ ينم -

 . داره يليخب حتما دل -

 : گفتم. كه فكر كردم تازه متوجه اشتباهاتم شدم يليخ

ام،  ياز حد تعصب شيب. كنم يسركوبش م يه اد،يمنم خوشم نم. اما سركش و زبون دراز ه،يآره، اشتباه از من بود، اون مهربون و دوست داشتن -

. و گذشت كرده يبزرگوار يليخ. شم يم تيكنه اذ ينم هيو به من تك سادهيخودش وا يپاها يه روك نيشم، از ا يناراحت م هياز ارتباطش با بق

 يبخاطر آرشام رو«: اونم گفت. داره ديازدواجتون مروار يچرا حلقه  يدوست ندار ديپرسه تو كه مروار يمادرش ازش م دميشن يبه طور اتفاق

 يخواست ب يمن دوست داشتم مراسم ازدواجمون شلوغ باشه اون م. مراسم ازدواجمون يتلباس عروسش، دكور خونمون، ح اي» .ذارم يدلم پا م
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 . بخاطر من از خواسته هاش گذشت. شه گزارسر و صدا بر

 : گفت

  ؟يبش الشيخ يب اي يبد رييخودت رو تغ ديبا ايكه  يتا االن فكر كرد -

  ه؟يمنظورتون چ -

شه، بعد از  يم شتريمشكالتتون به مراتب ب ديمسلما اگر ازدواج كن. يهمه مشكل مواجه شد نيبا او  ديشما هنوز ازدواج نكرد امنش،يآر يآقا -

 . سال هم طالق كي

 . دم يامكان نداره، اگر ازدواج كنم طالقش نم نيا -

 . يخودت كار كن يرو ديمشكل از خودته، با ؟يديد -

 : دميپرس. گه باز برام سخته يدونم درست م يكه م نيبا ا. تموم شد برام گرون قتيحق دنيانگار شن. كردم يا گهيرو به سمت د روم

 بكنم؟  ديكار با يكنم چ ريياگر بخوام تغ -

 . نهيخب تخصص من در ا -

***** 

زد و گفت يلبخند تلخ. پدرِ پونه در رو باز كرد. رو زدم اطشونيح زنگ : 

 . يتو پسرم، خوش اومد ايب. گه پونه ست يبهم م يحس هي اد،يزنگ م يهر موقع صدا -

 . سالم بابا -

 : ديگرفته پرس يبود تو جاش نشست و با صدا دهيدراز كش نيزم يمادرش كه رو. خونه شدم وارد

  ؟ينكرد داشينشده؟ پ يخبر -

 نه، حال شما خوبه؟  -

 . ستين يزيچ گهيگم شدن دخترم كه د. دخترم، دامادم و نوه ام رو از دست دادم هي -

 : جلوم گذاشت و گفت ييچا هيباال و  ديرو كش شينيب

 پسرم؟  -

 . بله -

 . يچينه نه نه، ه -

 : رو خوردم از جام بلند شدم كه مادرش گفت مييچا. شد مونيبهم بگه اما پش يزيچ هيخواست  يم انگار

 . رو بهت بگم يزيچ هي ديبا -

 . سر جام نشستم دوباره

 . پونه امروز بهم زنگ زد -

 : دميپرس. گفته يدل تو دلم نبود بفهمم چ. شوكه شدم واقعا
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 خب؟  -

 . تنها باشه يهفته ا هيخواد  يگفت م -

 ! آها -

 : شكست، چرا به خودم زنگ نزد؟ ادامه داد دلم

 . هتهيباش كه شب يدنبال كس. به ازدواجمون از اول هم اشتباه بوده ميتصم. ميمتفاوت يليگفت، ما با هم خ -

چرا خودش بهم نگفت؟ چرا با واسطه؟ . رونيگفتم و از خونه زدم ب يبا اجازه ا. ريهمه تحق نيبس بود ا گهيد. كنم ينمنه، باور . شد ينم باورم

 ؟يشكن يچرا غرورم رو م. يزن يپسم م شهيكه هم ييتو نيا. يكن يولم م شهيكه هم ييتو نيقدر ارزشش رو نداشتم؟ ازت متنفرم پونه، ا نيا

. دل، لعنت به خودم كه عاشقش شدم نيفالكت بار، لعنت به ا يزندگ نيتف به ا! اَه. رحم يسنگدل و ب. مثل خودتشم  يباشه، من هم م. اشهب

 هوشش؟  كلش؟ياش؟ اخالقش؟ پولش؟ ه افهياون شدم؟ ق يآخه عاشق چ

 : داد زدم ابون،يخ وسط

 شدم؟  نيا يمن عاشق چ ـــــــايخدا -

***** 

 : مبه در و گفت دميبار صدم، كوب يبرا

 . يالمصب رو، عوضــــ نيباز كن ا -

اش رو عوض كرده بود، نرده هم وصل  شهيش. اتاق نگاه كردم يبه پنجره . كرد ينداشت، در رو باز نم يا دهيفا. دميكش يم اديزدم، فر يم غيج

منو از  ميشد؟ روز عروس يهم م نيبدتر از ا. ختمينشستم و به حال زار خودم اشك ر نيزم يهمون جا رو. كرده بود كه نتونم فرار كنم

جواب پدر و مادرم رو . تركم يدارم م ا،يخدا. ييذارن برم دستشو يرو گذاشتن تو رحمم، حاال هم كه نم گهينفر د هي نيجن دند،يدزد شگاهيآرا

بابام منو  اد؟يبا عقل جور در مشده اش رو تو رحمم گذاشتن؟ اصال  زيفر نيمرده ست كه جن هيبگم مال  ه؟يبچه مال ك نيبدم؟ اگه بپرسن ا يچ

 . مونم يكنه، تا آخر عمرم مجرد م يكنه، آرشامم ولم م يو پاره م كهيُكشه، مامانم منو ت يم

البته همش ضرباتم . تونستم زدمش يوارد اتاق كه شد به سمتش هجوم بردم و تا م. از جام بلند شدم. دميتو قفل در رو شن ديكل دنيچرخ يصدا

 : مچ دستم رو تو هوا نگه داشت و گفت .كرد يرو دفع م

 . چه مرگته -

 . دارم ييمن دستشو ؟يبود يتا االن كدوم گور -

 : و گفت ديخند

 . يكرد يجا كارت رو م نيخب، هم -

- ا ا ؟يكرد يم زشيپس تو تم! ا  

 : آروم چسبوند به در و گفت منو

 !ها ينفر باش نيبلند نشده، نذار اول يزن چيه يخانومِ نسبتا محترم، تا االن دستم رو ن،يبب -
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 . خوام برم يفقط ولم كن م ،يديهم ند يديعمرا محترم، ند يآقا ن،يبب -

 . يهفته مهمون من هيتا  -

 . كنم يفرار م -

 . برو يتون ياگر م -

 : شل شد، آروم ولم كرد و گفـت دستش

 تو شد؟  يعاشقِ چ امنشيآر نيدونم ا يمن واقعا نم -

 : ديمتعجب پرس. خنده ريغش زدم ز غش

  ؟يخند يم يدار يبه چ ه؟يچ -

 . تو شد يعاشق چ نيدونم ام يگفت نم يكه عاشقم شه، م نيآخه، آرشام هم قبل از ا -

 : گفت. گفتم يچ دميتازه فهم! اوخ اوخ. شد ياش جد افهيق

تا بچه به  شميپ يمون يشد م لياگر تشك ،يبرگرد يتون ينشد م لياگر تشك. نه ايشده  ليتشك نيجن مينيتا بب يمهمون من يهفته ا كيخب،  -

 . اديب ايدن

 خب؟  -

  ؟يخب چ -

آرشام رو ! تونه ازدواج كنه؟ يم يآورده با ك ايبچه به دن هيبار حامله شده و  هيزن مجرد كه قبل از ازدواجش  هياومد، من  ايبه فرض بچه به دن -

 . بشم اليخ يب ديكه كال با

 ردنه؟ مشكلت ازدواج ك -

 . آره -

. تمومه زيخوشگله، همه چ پ،يجراح مغز و اعصابه، پولداره، مهربونه، خوش ت. همكارم هيمثال برادر مرض. كنم يم دايرو برات پ يكيخب، من  -

 . يش يتازه عاشقش هم م ه،يا دهيآدم فهم اد،يهم كنار م طتيبا شرا

  ؟يگ ياز كجا بدونم واقعا راست م -

 هيمرض. پدر و مادرم اون جا زهره و مادرم هستن كه ازت مراقبت كنن يبرمت خونه  يم. يو فرار نكن يباش يدختر خوب يداگر قول ب ن،يبب -

 . خوبه؟ تازه منم هستم ،يش يهم آشنا م الديزنه، با برادرش م يبهت سر م اديهم م

 . كشم ياما من خجالت م -

 ! چرا؟ گهيد -

  م؟يدونن من ك يپدر و مادرت م -

 . دونن ينه نم ؟يكه مسبب مرگ برادرم نهينظورت ام -

 خوام تنها باشم؟  يم يهفته ا هيشه قبلش به پدر و مادرم اطالع بدم  يم يخب خوبه، ول -
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 . در كار نباشه يكه كلك نيبه شرط ا -

 . دم يقول م -

 : رو داد بهم و گفت لشيموبا

 . كنن داميتونن پ يپس نم ست،ين ميخط اصل نيا -

 . حاالخب  -

 : رو برداشت و جواب داد يبعد از دو تا بوق مامان گوش. خونمون رو گرفتم ي شماره

 بله؟  -

 : گفتم. تونم حس كنم چه قدر ناراحته يگرفته بود، م صداش

 . مامان، پونه ام -

  ؟يكه؟ سالم دنتيندزد ؟يغذا خورد ؟يچرا فرار كرد ؟يكن يكار م يچ ؟ييپونه؟ مادر، حالت خوبه؟ كجا -

 : جواب دادم. عادتشه. كرد يم هيگر يصداش واضح بود، از خوشحال يتو ذوق

كنم ازم نپرس كجام، به بابا و  يمدت تنها باشم، خواهش م هيخوام  يم. تونم برگردم خونه ينم يهفته ا هيفقط . مامان، من حالم خوبه جام امنه -

 . بگو دوستشون دارم ايپر

  ؟يپونه، آرشام چ -

 . شهيباشه كه شب يازدواجمون از اول هم اشتباه بود، دنبال كس م،يبا هم متفاوت يليما خبهش بگو،  -

 . اون دوستت داره! پونه -

 . مامان، مراقب خودتون باش، بدون من حالم خوبه -

 يتش رو گذاشت رودس ديسع. رمياشك هام رو بگ يتونستم جلو ينم. كردم، حرف زدن با مادرم مصادف بود با هجوم اشك ها به چشمم قطع

 : شونه ام و گفت

 ... من متاسفم كه -

 : دادم عقب و گفتم هلش

 . كه واقعا دوستش دارم يكس. شوهرم بودم شيتوئه، وگرنه من االن پ ريهمش تقص -

 : شد دوباره شونه هام رو گرفت، داد زد يعصبان اونم

 ،يمادر رو داغدار كرد هي ،يكرد وهيزن رو ب هيكنه؟  يآسمون رو پاره هم م... ادعات ك يپوش كرد اهيرو س يخانواده ا هيبه من نگاه كن،  -

  ؟يريم يكن يگورت رو گم م ياريم ايبچه رو به دن نيكار رو بكنم، تو ا نيحق داشتم ا ه؟يچ يدون يم ،يكرد وونهيپدر رو د هي

 . پنبه دانه نديشتر در خواب ب. زرشـــك -

 . نميب يم تيدارم تو واقع -

 . ندازمش يم -
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 : ام رو گرفت تو دستش و فشار داد و گفت چونه

 . يرسوند بيبه حالت اگر بفهمم به اون بچه آس يوا ؟يكرد يچه غلط -

 : چونه ام پس زدم و گفتم يرو از رو دستش

  ؟يكن يم ياون وقت چه غلط -

 . ياريب ايخودمون رو به دن يبچه  يخب، اون وقت مجبور -

با دستش فكش رو جا . دست راستم رو مشت كردم و زدم تو فكش. كار رو بكنه نينكنه واقعا ا! گه؟ يداره م يچ نيا. ديستون بدنم لرز چهار

 : گفت. ميبود گهيچشم تو چشمِ همد س،يتو ف سيف. قدم به سمتم برداشت، اما من از سرِ جام حركت نكردم هيبه جا كرد و 

  ؟يديفهم ،يكن يتكرار نم گهيد.) سمتم گرفت ديانگشت اشاره اش رو به عالمت تهد(، اما كارت ندارم يبرادرم بش يچون قراره مادرِ بچه  -

 . سوالش رو تكرار كرد اديدوباره با فر. بشه يقدر عصبان نيوقت ا چيكردم ه يفكر نم دم،يواقعا ازش ترس. ندادم جواب

  ؟يديفهم -

 : من و من جواب دادم با

 . آره -

 . خوبه -

 : رفت، گفت يم ونريكه ب يحال در

 . تو شد يعاشق چ امنشيفهمم آر يمن باز هم نم يول -

 . شو بابا گم

***** 

  ؟يرو برداشت لتيوسا -

چند تا لباس گشاد . ببره لهيوس ونيخواد چهار تا كام يكنه م يندونه فكر م يجا هست؟ هر ك نيا يانگار چ يرو برداشت لتيگه وسا يم نيهمچ

 . نيهم يو چهار تا روسر

 . آره -

تونن منو  يبرن مطب نم يم فيمادرش، چون آقا روزا كار دارن تشر يخونه  مير يم ميدار. رفت نشيرو از دستم گرفت و سمت ماش ساك

از  يجا كه متوجه شدم بعد از اعدام برادرش بخاطر حرف آشناها و آبرو نيتا ا. امكانش هست فلنگ رو ببندم. ندارن نانيخونه تنها بذارن اطم

 . قرار داره» ...«كوچه  يونديپ ابونيخ يخونشون وسط ها. يسار انيشدن ب مجبوررفتشون  دست

 : گفت يجواد

 ات كنم؟  ادهيمن پ يمنتظر گه،يشو د ادهيپ -

 . ضد حال! شيا

 : بود با حرص برگشت سمتم و گفت يجواد. يزيخونه بودم، خوردم به چ يطور كه محو تماشا نيهم. شدم ادهيپ نيماش از
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 كنه؟  يم يسرت با دمت باز -

 . كنه يم ينه، سرم با دمِ شما باز -

 . بله معلومه -

... و يسرخ و محمد يبا گل ها رهيدا رهيهم به صورت دا اطيشده بود و ح نييتز يآجر يخونه با نما رونِيب. انداخت و در رو باز كرد ديكل

 : گفتم يآروم كنار گوش جواد. بودن ستادهيدر ا يجلو يچند نفر. اه كردمخونه نگ يِخونه برداشتم به در ورود يچشمام رو از باغچه 

 دو نفر خانواده ات هستن؟  نيهم -

 . آره -

  ؟يشما خدمه هم دار -

 خدمه چرا؟  -

 . داشتن نايآخه آرشام ا -

 . قدر حرف نزن نيبسه ا -

 ! كوفت

 . ميديرس يبه در ورود بايتقر

 : گفت سمتم، محكم بغلم كرد و ديدو زهره

 . خوشبختم!) خنده ريزد ز. (من زهره ام، مادر بچه ات. ميما خوب با هم آشنا نشد -

 : زدم و گفتم يلبخند

 . منم خوشبخت بودم، خوشبخت تر شدم -

 : به شونه ام و گفت زد

 . يتو چه قدر بامزه ا -

 . يگ يهه هه هه، آره راست م -

 : و گفت ديرو بوس ميشونيخم شدم، پ. فكر كنم عوارض سكته است. ه بودنشست لچريو يمامانش بود كه البته رو يبعد نفر

 . يخانواده رو شاد كرد هيتو،  -

 : گفتم. ديبهش رفتم كه ككش هم نگز يچشم غره ا. لبش بود ينگاه كردم، پوزخند رو يبه جواد. بعد از اون كه داغدارشون كردم بله،

 ابا كو؟ ب. يمامان جون شما هم مثل مامانم! بابا يا -

 : زهره گفت. كردن يبا تعجب به من نگاه م همه

 . رونيب انيپدر جون باال هستن، از تو اتاقشون نم -

- ا ا چرا؟ ! ا 

 : شونه ام گذاشت، فشار داد و گفت يدستش رو، رو يجواد
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 . زنن يحرف نم يبا كس شونيا -

 و با من حرف نزنه؟  نهيمنو بب يشه كس يمگه م! نه بابا -

منم پشتشون رفتم كه دستم به عقب . رو داخل برد يزهره، مامان جواد. لبش بود يخورد، مامانش اما لبخند رو يهمچنان حرص م يدجوا

 : برگشتم سمتش، گفت. شد دهيكش

  ؟يديفهم ،ياريدر نم يجا مسخره باز نيا -

 .)از خودم در آوردم. (پستم يكه هســـتم، مثل تو بنده  نميمن هم -

 : گفتم. مبل نشستم يو كنار مادرش رو رونيب دميدستم رو محكم از تو دستش كش. كردم يحال م شتريخورد من ب يحرص م شتريب چه قدر هر

 تونم بخوابم؟  يكم خسته ام كجا م هيمن  د،يببخش -

  ؟يد يزهره جان، مادر اتاقش رو نشون پونه م. اتاقت باالست -

 : دميو پرس دميتخت دراز كش يرو. بود ياتاق زهره و جواد نيب اتاقِ من. ميباال رفت يزهره به طبقه  با

 زنه؟  يچرا پدر شوهرتون حرف نم -

 پونه جان؟ . حرف نزنه يباعث شده با كس يشوك عصب -

 . بله -

 ...شه كه يم دايپ يممنونم، كمتر كس -

 . نكن ريكنم، پس خودت رو درگ يهم لطف نم يكس چيام بود، در حق ه فهيمن وظ -

 . ناراحتش كردم ازمب

 . خب تو استراحت كن. اوهوم -

تمام عمرم از بچه ها متنفر بودم اما االن نظرم . مور مور شدم. شكمم، انگار جو مادر شدن از االن منو گرفته يرو دميدستم رو كش. برد ينم خوابم

 . نيباتريو ز نيتر يدوست داشتن ان،يموجودات دن نيبچه ها بهتر. عوض شده

 . كنم يمن بچه ام رو ول نم! وجه چينه، به ه ؟يو ازم جداش كنن چ ارمشيب ايه دناگر ب -

 . ستيتو ن ياون عمال بچه  -

 . دميمتر از جام پر شيش يجواد يصدا دنيشن با

  ه؟يمنظورت چ -

 . نيهم ،يدار يخب، تو اون رو تو شكمت نگه م -

 : گفتم. دميرس يد تا گردنش مقدم ازش كوتاه تر بو. ستادميجام بلند شدم، مقابلش ا از

كنه، تو وجود تو بزرگ بشه،  هياز وجود تو تغذ ،يبچه رو تو شكمت نگهدار هيُنه ماه . يزن يحرف رو م نيچرا ا يتو كه دكتر زنان ن؟يهمـــ -

 . ينامرد يليتو؟ خ ايحاال من سنگدلم  ن؟يلگد بزنه، تكون بخوره، همش هم

  ؟يقانون كه خوند. يندار يحق چيتو هم ه ست،يدر هر صورت اون مال تو ن -
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 . فتيتف به ذات كث -

 . ذات تو پاكه، بسه -

***** 

 نميگفت برم بب يبهم م يحس هي. شروع كرد به غلغلك دادنم ميپس از كجاست؟ حس كنجكاو ست،يكنارم كه ن ياز اتاقا. اومد يناله م يصدا

آروم . شد دتريصدا شد دميبه اتاق ته راهرو كه رس. تك تك اتاقا رو گشتم. جمع شده بودن نييهمه پا رون،ياز اتاقم اومدم ب. اديصدا از كجا م

 : سمتش و گفتم دميدو. كرد يخورد، فقط ناله م يتكون نم ن،يزم يافتاده بود رو رمردهيپ هيآخ . باز كردم ودر ر

 كمكتون نكرد؟  يكس ن؟ييپا ديچرا افتاد ه؟يچه كار نيپدر جان ا -

 وانيبرگشتم سمتش، با چشم به ل. ناله اش بلند شد يخواستم از اتاق خارج شم كه دوباره صدا. روش دميتخت و پتو رو كش يور گذاشتمش

 : دميپرس. خورد، انگار چند ساله آب نخورده يرو دادم بهش با ولع م وانيل. كرد يآب اشاره م

  د؟يخوا ينم يا گهيد زيحالتون خوبه؟ چ -

 : با حرص برگشتم سمتش و گفتم! كنه ياعصاب آدم رو ُخرد م! اَه اَه. گردوندم كه دوباره صداش دراومدروم رو بر. نداد جواب

 نرم؟ .) نكرد يكار(بله؟ برم؟  -

 . شدم من ثيخواد؟ چه قدر خب يم يچ گهيد نيا! يوا. هاش رو به عالمت مثبت به هم زد پلك

با دقت بهش نگاه كردم، . ميبذار ما بر يندار يتو كه كار. آورده ها رياَه اسُكل گ. دنكر يكار چيه. كنارش نشستم و منتظر موندم يصندل يرو

 : دميپرس

 كنم؟  فيبراتون داستان تعر ديخوا يم -

 . هاش رو دو بار به هم زد پلك

 . شنگول و منگول هم خوبههم خوبه،  يشنل قرمز. منه يكنم؟ بابا لنگ دراز، داستان مورد عالقه  فيرو براتون تعر يخب االن چه داستان -

 : گفتم د،يداستانِ خوب به ذهنم رس هي. كردم ريگ يچند راه يخدا تو يا

خواهر، خواهر زاده و شوهر  يسالگ ستيتو ب. دهيكش يسخت يليكه خ هيداستان در مورد دختر. اومد ادميقشنگ  يليداستان خ هي! آها -

فهمه فرشته هم عاشق  يشه، م يگذره عاشق اون فرشته م يكه م يكنه، كم يم دايه رو پفرشت هيهنوز داغداره كه . ده يخواهرش رو از دست م

دختر رو ازش سلب  يگرفت، آزاد يبهش سخت م يلياون فرشته خ. ستنيفرشته ها هم كامل ن يشه حت يشن اما متوجه م يم امزدبا هم ن. اونه

 . كنه ياعتماد هم باور م يكنن، اون فرشته ب يدختر پاپوش درست م ياره كه بدخواه ها بر يم شيروند پ نيبا هم شونيزندگ. كرده بود

هنوز به ! خوابش برد. نفس هاش منظم شده بود. انداختم ينگاه رمردهيبه پ. قدر غرق داستان شده بودم كه زمان و مكان رو فراموش كردم اون

تو دماغم  يقورمه سبز يبو. بعد از ظهره چه زود گذشت كيساعت . نرويآروم در رو بستم و از اتاق اومدم ب. بودم دهيداستانمم نرس يوسط ها

 : و گفتم ستادميكنارش ا. در حال غذا درست كردن بود يمادرِ جواد. ناخودآگاه به سمت آشپزخونه رفتم. ديچيپ

  د؟يخوا يكمك نم -

  ؟يچرا استراحت نكرد. نه دخترم -
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 راهرو، همسرتونه؟  ياكه اتاقشون باالست انته ييآقا نيا. خوابم نبرد -

 . آره دخترم -

  ست؟يمراقبش ن يپس چرا كس -

 . ارهيدر م يعنق باز م،يتا االن چند تا پرستار براش گرفت -

تونن راه  يراه رفتنشون رو از دست دادن اگر تالش كنن م ييكه بر اثر سكته توانا ياونا دميشن د؟يراه بر ديكن ينم يشما چرا سع يراست! آها -

 . برن

 . گذشته گهياز من د -

 : گفتم يعصبان. متنفرم ارنيم خوديب يكه بهانه ها يياز كسا. به جوش اومد خونم

مردم  يمخارج دانشگاه دخترش خونه  نيتام يهفتاد سالش بود، برا ميداشت هيهمسا هيشما چند سالتونه؟ ما . هيليياسرا يبن يها بهانه ها نيا -

 . ديكن نيت تمرساع كي يشما فقط روز. كرد يكار م

 . زنم يجوش م نايا يبرا خوديمنو باش كه ب! به جهنم. و جوابم رو نداد ديكش يقيعم نفس

 : كرد گفت ياز غذا رو مزه مزه م يكه قاشق يحال در

 . كنم نيتونم تمر يچه طور م گهيد. رنيهم كه درگ ديشوهرم كه از من بدتره، زهره و سع -

 . كنم يخودم كمكتون م دياگر هم بخوا. مارستانيب ديبر دينتو يم ست،ين يبه كمك كس يازين -

 . نه، تو نه -

 چرا؟  -

 ... ترسم به بچه يم -

 . وسط حرفش دميپر

 . ستيدر كار ن يهنوز كه بچه ا -

 . مارستانيگم منو ببره ب يم ديبه سع -

 . هيا ينظر عال نميا -

من االن احساس . بود ستادهيجلوم ا ييمكش مرگ ما پِيدختر قد بلند با ت. ردم باالسرم رو آو. يزيكه خوردم به چ رونيآشپزخونه اومدم ب از

 : ديپرس اد،يكه اصال به رنگ موهاش نم يمشك يابروها ده،يكش يبلوند، چشما يقد بلند، موها. حقارت كردم

 سالمت كو؟  ؟يالل -

ا ا حسابش رو بذارم كف دستش دياول بسم اهللا چه طور باهام حرف زد؟ با! چه قدر پروئه نيا! ا . 

 : تر شدم و گفتم كينزد

  ؟يفضول ؟يتو چ -

 اليسر. كنترلش رو گرفتم و روشن كردم! دارن؟ يبزرگ ونيزيعجب تلو. نشستم ونيزيمبلِ مقابل تلو يزدم و رو يچشمك. دراومد چشماش
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 : گفتم يم يذوق زده شده بودم ه. بودن دنيدر حال جنگ طانيش هيو  نيد. داد يسوپر نچرال م

 . مخش رو بپوكون. نه بزن تو مخش! اَه. بزن، بزنش -

مبل  يمرد و همون زن پر رو نشسته بودن رو هيزهره و  د،يسع. دختر پروئه ست نيكارِ ا. با حرص به سمت چپم نگاه كردم. كانال عوض شد كه

زهره با تعجب به . جوابش رو نده يبزن شينفر رو آت هي يخوا يتجربه ثابت كرده اگر م. زل زده بود تو چشمام يدختر با لبخند مرموز. يكنار

 يليدلم خ. كنم دايتلفن پ هي ديحاال كه سرشون گرمه با. باال ياز جام بلند شدم و رفتم طبقه . اما خنده اش گرفته بود ديكرد، سع يدختر نگاه م

 هقبل از اون ك. آرشام رو گرفتم يشماره . كردم دايپ ميسيتلفن ب هيباالخره . گشتم يمختلف دنبال تلفن م يتو اتاق ها. آرشام تنگ شده يبرا

مگه من پسش نزدم؟ چشم هام رو بستم و ذهنم  م؟يخور يمگه نگفتم ما به درد هم نم. بهش زنگ بزنم دينه، نبا. تماس برقرار شه قطع كردم

داره؟  يچرا دست از سرم بر نم نيخدا ا يا! ن دختر پروئه بودهمو. باز شد يچشمام به تند. شد دهيكه تلفن از تو دستم كش. رو متمركز كردم

 : دميپرس

  ؟يكش يكرم م يچه مرگته؟ چرا دار -

 . رو بهم گفته زيهمه چ ديسع. يزنگ بزن ينكن به كس يسع. شناسم يمثل تو رو م يمن موزمار -

  ؟يكاره ا يتو رو سننه؟ تو چ! گفته كه گفته -

 :بلندتر گفتم بعد

 . خاره ياز اون فضول ها كه دوست دارن تو كار مردم سرك بكشن، از اون ها كه تنشون م ،يمفتشتو ! آها -

 ! گهيبس كن د -

 : سرش داد زدم. بود يجواد يصدا نيا

 به حرف تو گوش دادم كه بار دومم باشه؟  يمن ك -

 : روم رو كردم سمت دختره و گفتم دوباره

 . من سرك نكش يگم، تو كارا يو آخر مبار اول  يبرا نيخب خانوم خانوما، بب -

 : رو به دختره گفت رون،يكرد منو ببره ب يم يكه سع يمچ دستم رو گرفت در حال يجواد

 . قدر سر به سرش نذار نيا هيمرض -

 . چندش شيا نه؟يا هيمرض پس

 : با حرص گفت دختره

 ! دارم؟ نيكار به ا يمن چ! من؟ -

 : ، گفتو برد تو اتاقم ديدستم رو كش يجواد

  ؟يدردسر درست كن يعادت دار -

 . برم يآره، ناراحت -

 . دييجو يلبش رو م ي گوشه
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 . گم، دردسر درست نكن يبار م هي نيهم!) لوسه؟ ياالن ك(دختر لوس،  نيبب -

 : دميو پرس ستادميمقابلش ا نهيبه س دست

  ؟يكن يم يدرست كنم چه غلط -

 . ادب كرد يطور نيا ديادب رو با يلوس و ب يبچه ها. زنمت يم يخور يا مزنم تو اعتقاداتم و ت ياون وقت گند م -

 . كنم يمنم بر و بر نگات م -

 : و آروم گفت گهيرو كرد سمت د روش

 بهت عقل نداد؟  ،يدراز نيزبونِ به ا يدونم چرا خدا به جا ينم -

 يتازه اون موقع آمادگ ش،يرتبه ام هم تو كنكور شده پنجاه و ش. رمبدون، بنده ارشد وكالت رو دا يدون يدر ضمن، نم. تو رو كم كنم يتا رو -

 . گرفتم يم يرقم كي يرو داشتم رتبه  شيكنكور رو نداشتم، اگر آمادگ يالزم برا

 : دمينگاهش كردم و پرس يعصبان. ديخنده، بلندتر خند ريز زد

  ه؟يچ -

 !)مشكالت رو داره نيقد كوتاه هم هم. (خم شده بود روم. رو آورد جلوتر صورتش

 . يش يبامزه م يش يم يعصبان -

 : ادامه داد. يش يبامزه م يش يم يگه عصبان يهمه حرصم رو در آورد، تازه م نيا! اتاقاني

فكرش رو  يآره، قبول دارم اشتباه كردم ول. تو تجاوز كردم يخصوص ميمن به حر. تونم حست رو درك كنم يم. كه افتاده هياتفاق نيا ن،يبب -

 . يكن يم دواريخانواده رو ام نيدوباره ا يلطف رو در حق ما انجام بد نياگر ا. كنب

 : دمياون قدر مظلوم بود كه دلم به حالش سوخت، پرس چشماش

 نشه؟  ليچند درصد امكان داره تشك -

 هفته ست، باشه؟  هيفقط . تو خاصه پنجاه پنجاهه يبدن طيچون شرا -

 : و گفتم رونيب ختميرو از وجودم ر ها يبد يهمه . دميكش يقيعم نفس

 . باشه -

 : زد به شونه ام و گفت آروم

 . ناهار نييپا ايب -

فقط خدا كنه . ارميم ريگ يال د ،يقرص اچ د رونيزنم ب يبهانه از خونه م هيبه  نه،يبكنم ا ديكه با يتنها كار. بچه نيو ا يگورِ پدر جواد. رفت

عذر  رشاماز آ. گردم خونه يهفته كه بر م كي نيبعد از ا. رو به فنا بكشونم ميتونم زندگ ينم يول هيودخواهدونم خ يم. كار از كار نگذشته باشه

اون ها به  ديچشم ام ؟ياما اون ها چ. دلم به حال خودم بسوزه ديمن فقط با نه،يكار هم نيبهتر. دم يادامه م ميعاد يكنم و به زندگ يم يخواه

 به من چه؟ . ارنيب ريگ گهيد يمادر اجاره ا هي ايه بچه دار شه تون يم يجواد! نه نه نه. منه

 : تخت نشست و گفت يكنارم رو. متعاقبش زهره در رو باز كرد و وارد اتاق شد. در اومد يصدا
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 . هيو افاده ا سيف اد،يمنم ازش خوشم نم -

 : ادامه داد. انتقال داد محبت تو چشماش رو بهم. زد يچشماش هم لبخند م يو زل زدم تو چشماش، حت برگشتم

 . احساسِ خطر كرده -

  ؟يچ -

 . برادرش رو آورده تا به تو بچسبه نيهم يحس رو به من هم داره، برا نيا يحت ،يرو ازش جدا كن ديسع يخوا يكنه تو م يفكر م -

 . خنده ريغش زدم ز غش

 . متنفرم يجواد نيمن از ا! چه مسخره -

 . از برخوردت تو مطب معلوم بود -

 : و گفت ديدستم رو كش. جاش بلند شد از

 . غذاها رو نخورده يناهار تا داداشش همه  ميبر ايب -

 . كنه يتا آسمون با تصوراتم فرق م نيزم نميب يم يول اديروز ازش خوشم ب هيكردم  يفكرش رو نم. ام گرفته بود خنده

 . هم مقابل من هيو مرض يجواد. هم كنار زهره نشست هيبرادرِ مرض الد،يم. و زهره نشسته بودم يكنارِ مادرِ جواد من

 يمدام با چشماش برام خط و نشون م ديد يخنده ام گرفته بود، خنده ام رو كه م. تونست غذا بخوره يبدبخت نم ،يبود به جواد دهيچسب هيمرض

 : دميپرس ياز مادرِ جواد. ديكش

  ؟يعاشقانه دوست دار لميمادر جون ف -

 : ديبرگشته پرس گهيد يايدن هيكه انگار از  الديم. خنده يزهره معلومه داره م ياتكون خوردن ه از

 عاشقانه؟  لميف -

خودمه خوراك . 

 . منو بخور غذا نخور يينمايس. نصف عمرت برفناست! نچ نچ د؟يديند -

. به من نگاه كرد تيدر آورد و با عصبان هيرضبازوش رو از تو دست م يجواد. ديبلند خند يو با صدا رهيخودش رو بگ ينتونست جلو گهيد زهره

 . نييحد انداخته بود پا نيبدبخت هم كه از خجالت آب شد سرش رو تا آخر ي هيمرض

 : گفت. خنده ريهم زد ز يجواد مادرِ

 . اديعاشقانه خوشم نم لمياز ف ادينه، من هم ز -

 . رونيجور برم ب هي ديطور برم داروخانه؟ چه طور؟ بافكر كنم چه  ديحاال با. هم كه كنف شد رفت رد كارش هيمرض نيا خب

 پونه؟  -

 : گفتم يتمام حواسم رو جمع كردم اما باز با حالت گنگ. روم رو برگردوندم سمتش. كرد يبود كه داشت صدام م زهره

 بله؟  -

 . دم يرو هم نشونت م يسار يدنيمناطق د د؟يخر ميبر يايم. گم يم -
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كه بهش  يست، هر چ هينظر هي نيا ياصال تو علم روانشناس. كرد دايكه بهش فكر كردم تحقق پ نيهم. دارم من ياكچه دل پ. تو دلم نبود دل

 : فورا جواب دادم. كنه يم دايتحقق پ يفكر كن

 . خواد يدلم م يليآره، خ! آها -

 . نه -

 : بود، گفت يجواد يصدا

 . رونيتونه بره ب يپونه، نم -

 : دميپرس

 چرا؟  -

 : گفت. سر همه برگشت سمت من دوباره

 . باال كارت دارم ايپونه خانوم ب -

 : و گفتم ستادميدرِ اتاقم ا يجلو. دنبالش راه افتادم. سرم رو دونه دونه بكنم يدوست دارم موها االن

 شه بدونم چرا؟  يم -

  ؟ياز كجا معلوم فرار نكن. ندارم نانياوهوم، چون من به تو اطم -

 . شناسم ينم جا رو نيمن كه ا -

 . كه گفتم نيهم -

 : و گفتم ختميچند قطره اشك تمساح ر. از شگرد زنونه استفاده كنم ديبا! گه يزور م داره

تازه عروس  ديشه؟ مثال من االن با يغصه ام نم يكن يفكر م. خوام دلم واشه، منم دل دارم يتو خونه، م دميپوس چارهيمنِ ب. ينامرد يليخ -

 اشم، اما كجام؟ شوهرم ب شيباشم، پ

 : وگ فت رونيرو فرستاد ب نفسش

 . ير يتنها نم ،يا گهياما نه با زهره، نه با كس د رون،يبرمت ب يخودم م -

 . اميخوام با تو ب يمن نم -

 . و زهره برو هيباشه پس با مرض -

 . عمرا ؟يچــــ -

 . با خودته -

 . تا با اون چندش اميدم با تو ب يم حيباشه، ترج -

  م؟يخوبه بر شيعت شسا -

 . هيعال -

 . مناسب برم داروخانه تيتو موقع. رميمقدار پول از زهره بگ هي ديبا. منم رفتم تو اتاقم. رفت
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 عادت كرده بودم  تازه

 بمونم  ييتو تنها كه

  دميتو رو د يوقت يول

 تونم  يگفتم نم گهيد

 عادت كرده بودم  تازه

 تنها  يباشم تنها كه

 دلم گفت  تدميكه د تا

  اياون عشق تو رو ييتو

 عادت كرده بودم  تازه

 عادت كرده بودم  تازه

 .حرص دستگاه پخش رو خاموش كردم با

 . حالم بهم خورد گهيد ،يآهنگ رو گوش داد نيده دفعه ا ست؟ين نيآهنگ مزخرف تر از ا -

 : اشت و گفتنگه د) روشن( نگيپارك يجلو. دادم يگفت هم جوابش رو م ينگفت، اگر م يچيه

  ؟يديفهم. نرو ييجا ام،يكنم م يرو پارك م نيمن ماش -

 : جواب دادم. ناراحته يگردش حساب ارهيكه مجبور شده منو ب نياز ا معلومه

 . آره -

 : دميپرس ياز مرد. كردم ينم دايرو پ يگشتم داروخانه ا يهر چه قدر م. دميتا تونستم دو. فرار كردم. كه دور شد يكم. شد نگيپارك وارد

 داروخانه كجاست؟  د،يببخش -

 . كم باالتر هي -

 . ممنون -

 ينفس م قيخم شدم و عم يپام كم يدستم رو گذاشتم رو. از پله ها رفتم باال وارد شدم. دميساعت راه رفتم تا به داروخانه رس ميكم؟ ن هي

 : ديپرس يدكتر جوون. داروخانه خلوت بود. دميكش

  د؟يداشت يامر -

 ...استشخب، ر -

 بزنن دكتر زن ندارن؟  گندت

  ن؟يدكتر خانوم ندار ديببخش -

 .كنم، امرتون يكنه كه من م يرو م يمطمئنا دكتر خانوم هم همون كار -
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 . يريبم

 ... اي يبسته قرص اچ د هي... هي -

 : زد، سرش رو چند بار تكون داد و گفت يلبخند

 . ديگفت يخب از اول م -

 : دميپرس نگياز مسئول پارك. نبود. نگيسمت پارك دميرداشتم و دورو دادم قرص رو ب پولش

  د؟يديرو ند يصاحب اون سمند مشك.) اشاره كردم يجواد نيبا دست به ماش(شما  ديببخش -

 ! خواهرم، اون بنزه -

 . اون سمنده -

 . نه، اون بنزه -

  د؟يديحبش رو دصا ؟يكاراش دار نيكار به ا ياصال چ. گم اون سمنده يآقا من دارم م -

 . دمشياون بنزه، نه ند -

شماره تلفنش رو هم نداد . ندارم لميموبا. به اطراف انداختم ينگاه. سه ساعت وقتم رو گرفت. گهيد يگفت يخب از اول م! يكوفت كار! مرض

 : دميشدم و پرس يوارد مغازه ا. گشتم يها دور خودم م وانهيمثل د. بهم كه

  ه؟يچ ابونيخ نياسم ا ديببخش -

 . قارن -

  ؟يونديتونم برم پ ياز كجا م! آها -

 خونه ات اون جاست؟  -

در رو بست كه دستم  يك نميبرگشتم بب. در مغازه بسته شد. ستيجواب بده ن نينه، ا. شدم مونيرو بهش بگم كه پش نيخواستم ا يم ؟يفضول

 : و گفتم شيزل زدم تو چشم وزغ. شد دهيكش

 . دار، ولم كنآقا احترام خودت رو نگه -

  ؟يستيجا ن نيمال ا -

 . نداره، ولم كن يبه شما ربط -

هلش دادم عقب، منم با خودش . خودت كمكم كن ايخدا. دياش البته ككش هم نگز نهيبا مشت زدم تو س. افتادم تو بغلش ديكش شتريرو ب دستم

 . كرد يبود و نگاه م ستادهيدر ا يدوستش جلو. نييبا هم افتادم پا ديكش

سر  ييبال هيخوان  يچرا همه م. زدم يزار م. اشكم در اومده بود گهيد. دوستش هم اومد جلو يكياون ! شه؟ يمغازه نم نيكس وارد ا چيه يعني

 : گفتم. رو برداشتم برديو ك وترياز روش بلند شدم، رفتم سمت كامپ يضعف رو گذاشتم كنار به سخت ارن؟يمن ب

 . تزنم تو دهن يم نيجلو با ا يايب -

 : ديخند
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 . يخوا يكمك نم! آخه نهيسنگ -

 : دهنش داد زد يزدم تو صورت مرد دستش رو گذاشت رو برديبا ك. بلند شده بود نيزم يدوستش هم از رو يكي اون

 . توله سگ رو رشيبگ -

 : داد زد. چنگ انداختم برگشتم سمتش و با تمام توانم صورتش رو. خواستم از كنار جوون تره رد شم كه دستش رو دورم حلقه كرد و

 . حرومزاده -

كردم كه خوردم به  يفرار م. كردن يچپ چپ نگاه م ابونيمردم تو خ. رونيب دميشكوندمش و پر يبا صندل دميمغازه رس يا شهيدر ش به

 : دميداد پسره رو شن يصدا. زد يقلبم مثل قلب گنجشك م. ارميجرات نداشتم سرم رو باال ب. يزيچ

 .رمتيبه حالت بگ يوا كثافت، سايوا -

 : رفت سمت پسره گفت. رونيب ديمنو از بغلش كش. نگاهم كرد يعصبان ؟يجواد. رو آوردم باال سرم

  ؟يبكن يچه غلط يخوا يمثال م -

 . يسرم آورده وحش يچه بال نيبب -

  ؟ياريسر خواهرم ب يخواست يم ييتو چه بال ؟يتو چ -

 . خانوم ديببخش. باشمبه خواهرتون داشته  يمن غلط بكنم كار -

دهنم و بدون صدا  يو رفت؟ دستم رو گذاشتم جلو نيياالن كله اش رو انداخت پا. كرد يداشت بهم تجاوز م شيپ قهيتا دو دق ن؟يهم! هه. رفت

 : داد زد. و زل زد بهم ستاديجلوم ا يجواد. كردم يم هيگر

  ؟يفهم ينم زادير؟ زبون آدممگه نگفتم از جات تكون نخو. حقته اديسرت ب ييهر بال يعني -

 : جلوم گرفت و گفت ديدستش رو به عالمت تهد يجواد. دادن يبه عالمت تاسف تكون م يشدن سر يكه از كنارمون رد م يمردم

 . يديفهم ،يكن يتكرار نم -

 . نه -

 : رو برد باال و گفت سرش

  ه؟يك گهيد نيمرتكب شدم؟ ا يمن چه گناه! خدا يا -

 : فت و گفتآرنجم رو گر ريز

 . طور آدم كرد نيا ديكنم، توئه زبون نفهم رو با يولت نم گهيد -

 شهيتماما ش... بزرگ لباس، مانتو، كفش و يمغازه ها. نيبا كله بخوره زم ديترس يبود آدم م زيتم نشيقدر كف زم نيا. ميشد هيپاساژ اله وارد

 : و گفتم ستادميپاساژ بره باال كه ا يقخواست از پله بر يم.) مغازه ها يها واريكال كه نه، د. (يا

 . اميمن نم -

 چرا؟  -

 . ترسم يمن م -
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 : رو تو موهاش كرد و گفت دستش

 . كنن يمردم دارن نگامون م! ترس نداره كه. اريدرن يمسخره باز ا،يب -

 : كرده جواب دادم بغض

 . ترسم يخب من م -

 . پله نيرو اول ميذار يهم پامون رو م با. ايو ب ريدست منو بگ. بكش قينفسِ عم هي ن،يبب -

 : ديدختره پرس. دنيخند يما م يكه پشتمون بودن به رفتارها يا گهيد زوج

 .)يسارو ظيغل يبا لهجه ( ن؟يتازه ازدواج كرد -

 : بهش زدم و گفتم يلبخند

 . نه -

  ن؟يپس دوست -

 . نه -

  ن؟يخواهر و برادر -

 ديگفت و دستم رو محكم گرفت تو دستش، منو با خودش كش يديببخش يجواد. غلط كرده طونهيش .جواب دندان شكن بدم هيگه  يم طونهيش

 : گفت. دادم يچشمام رو محكم بسته بودم و بازوش رو فشار م. دميكش يخفه ا غيج. پله نيرو اول

 . چشمات رو باز كن ميرس يم ميدار -

 : رو محكم تكون دادم و گفتم سرم

 . نه نه نه -

 . ها يكنه بدبخت ريپات گ اريدرن يباز وونهيپونه د -

 . سرم رو تكون دادم دوباره

  ؟يكن يباز نم -

 . نه -

 . يخودت خواست -

 يقلبم م. اش قهيسرم رو كردم تو . دميبدتر ترس. افتاد نييلحظه چشمم به پا هي. مردم يداشتم از ترس م. پام رو گرفت و بلندم كرد ريز از

 . ارهيدر م يباز يچرا داره روان. ما نهيس يبه قفسه  ديكوب

 . نيخوام بذارمت زم يچشمات رو باز كن م -

 : دختره گفت. ستادنيدختر و پسره كنارمون ا. مينبود يپله برق يخدا رو شكر رو. اش در آوردم و به اطرافم نگاه كردم قهيرو آروم از تو  سرم

 .)كرد لهجه نداشته باشه يم يسع. (يبغل نكرد يطور نيتو تا االن منو ا. نيبب زيپرو -

 .)مرده آخر لهجه بود. (يترس ينم يخب خانوم، چون تو از پله برق -
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 : و گفت ديهم خند يجواد. خنده ريخودم رو گرفته بودم، زدم ز يمن كه تا اون لحظه جلو. قهر كرد و جلوتر از مرده رفت دختره

  ؟يچه طور دعواشون انداخت نيبب -

 : تش و گفترو گرفت تو دس دستم

 . ستين ياعتماد يبه توئه دست و پا چلفت -

 : و گفتم ستادميجلوش ا دميراه رفتم بهش كه رس تندتر

 ام؟  يمن دست و پا چلفت -

 : رفت و گفت يعوضش سمت مانتو فروش. رو نداد جوابم

 . كه برات بزرگ بود نيمثل ا. تمبرات لباس گرف هيمرض زِيسا. رو نداشتم زتياون دفعه كه برات لباس گرفتم، اندازه و سا -

 : دميكه مثل خوره افتاده بود به جونم رو پرس يسوال. دارن فيخانوم غول تشر بله

 چنده؟  هيمرض زيسا يدون يتو مگه م -

 : داد جواب

 . معلومه -

 يمن االن برا. كشه يخجالتم نم! يعوض. رونيب دميدستم رو از تو دستش كش. اديبدم م هيكه از مرض نيبخاطر ا ديشا. ازش بدم اومد ناخودآگاه

 ! ناراحت شدم؟ نه نه نه يچ

 : رو به مرد گفت. تو مغازه ديدستم رو گرفت و منو كش دوباره

 . خوام يخانوم م زيآقا چند تا مانتو سا -

 . ديو سف يآب يو قرمز گرفتم با شلوارها ديچند تا مانتو سبز و سف. مانتوها رو نشونم داد مدل

 : ديپرس يجواد

 چند شد؟  -

 . چهارصد و شصت هزار تومن فيبا تخف. شه چهارصد و هفتاد هزار تومن يكال م. دو تا شلوار و سه تا شال ن،يسه تا مانتو داشت -

  ؟ياز برادو ن؟يشلوارا و مانتوها رو از كجا آورد نيجـــــــان؟ ا -

 : خنده و گفت ريتم رو فشار داد، زد زدس يجواد. دميپرس يمن بودم كه بهت زده از فروشنده سوال م نيا

 مگـــه نه؟ . كنه يخواهرم عادت داره شوخ. هه هه هه، بامزه بود -

 .)دوباره دستم رو فشار داد... (آخ... ينه، من جد -

 : زد و گفت يلبخند فروشنده

 . كنن ينم ديخر اديكه خواهرتون ز نيمثل ا -

 : گفت يجواد

 . ديخر ادينم ادينه، ز -
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 : گفت رونيب مياز مغازه كه اومد! چه قدر گرون! رهيگ يپول خون باباش رو م داره

 ! بود؟ يچه كار نيا رون،يب اميغلط بكنم با تو ب گهيمن د -

 .)طبق عادت لبام رو غنچه كردم. (گهيخب گرون بود د -

  ؟يخوا يم يچ گهيد. نكن يجور نيات رو ا افهيق -

 . هياديز نميقربون دستت هم -

  ست؟ين يكار م؟يس برخب پ -

 . ها امينم هيفقط من از اون پله برق. اوهوم -

 . مير يم ياضطرار يباشه، از پله ها -

 : بود گفتم كيتار يليخ. ميرفت ياضطرار يپله ها سمت

 . ترسم يم يكيجا المپ نداره؟ من از تار نيا -

 : شد يعصبان

 ر كنم آخر؟ كا يمن چ. كه نداره ينيب ينه، م ؟يترس ينم يتو از چ -

 . هيبهتر از پله برق ميجا بر نياز هم -

 : گفت يرو سمتم دراز كرد و با مهربون دستش

 . دستت رو بده به من -

  ؟يچ -

 : شد بلندتر گفت يبار عصبان نيا

 . دستت -

. ديد يچشم چشم رو نم. باشم كشيكردم نزد يسع. دستم تو دستش گم شده بود. ميمحكم گرفت و وارد راه پله شد. رو دادم بهش دستم

 . ميكردم سالم برس يخدا رو شكر، فكرش رو هم نم. هم كف يطبقه  ميديسالم و صلوات سالم رس كيبا هزار و !) ؟يچ يعنيدونم  يخودمم نم(

***** 

 . سالم«

ما هم  ه،يزندگ يچرخه  نيا. ره يم يكي اد،يم يكي. ستيما ن ليمطابق م يكه زندگ فياما ح دمتون،يد يداشتم حداقل قبل از مرگم م دوست

طور با  نيكردم ا يوقت فكر نم چيه. ديحالل كن ديديد يبد اي ياگر خوب. دوستتون دارم. آرشام ا،يمامان، بابا، پر. ميبد رشييتغ ميتون ينم

شكسته كم از مرگ  يقلب غربت با يدور از شما، تو يِزندگ. نرنجونده باشمتون دوارميام. طور بسته شه نيا ميدفتر زندگ. م وداع كنميزندگ

 . دوستتون دارم. رنجش آشنا و ناآشنا شدم ي لهيوس ميفكر يخودمم كه با ب يمقصر اصل. ستيكس مقصر ن چيه. ستين

 ».پونه

از  دن،يلرز يم. فشار دادنش رو نداشت يدستام نا. كردم نتونستم فشار بدم يشكمم گذاشتم هر كار يچاقو رو رو. تخت يرو گذاشتم رو نامه
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 : داد زد. فتهيباعث شد چاقو از دستم ب يجواد اديفر يخواستم دوباره تالش كنم كه صدا. خودم بدم اومد يستس

 احمق؟  ؟يشد وونهيد -

 : شد چاقو رو برداشت، گرفت سمتم و گفت خم

 . اول منو بكش بعد خودت رو. بردار، بزن ؟يخودت رو بكش يخوا يم -

ساقِ دستم رو . بود يعصبان يليحال خ نيبا ا. وخامت اوضاع شد يانگار از نگاهم متوجه . گاهش كردمنداشتم، بهت زده ن ختنير يبرا ياشك

شد با  يم شتريفشارِ دستش هر لحظه ب. اهشيس يسرم رو باال آوردم و زل زدم تو چشما. تو بغلش بودم بايتقر. سمت خودش ديگرفت، منو كش

 : مناله گفت

 . كنه يدستم درد م... دستم -

 . ينكن يهوس خودكش گهيخوام دستت رو بشكونم تا د يم -

 : سماجت نگاهش كردم و گفتم با

تو و  شيخوام پ يجا باشم، نم نيخوام ا يبگم، نم يبابا، من به ك. كنم تا راحت شم يم يقدر خودكش نيا. كنم، دوباره و دوباره يبازم تكرار م -

 .  خوام يرو نم يزندگ نيخوام، من ا يبچه رو نم نيمن ا ؟يفهم يخانواده ام، م شي، پكه عاشقشم يكس شيخوام برم پ يخانواده ات باشم، م

. رميم يدونم راحت تر م يحداقل م. قلبم بود. كنم يتونستم زخم يكه م ينقطه ا نيبهتر. قلبم يو گذاشتم رو دميرو از تو دستش كش چاقو

اون ... اون. دستم شل شد. صورتم فرود اومد يفالكت بار راحت شم كه دستش رو يِنكبت يزندگ نيقلبم فشار بدم، از ا يخواستم چاقو رو، رو

 . كردم منو بزنه يوقت فكر نم چيه. سوخت يم. دستم رو بردم باال و صورتم رو لمس كردم! شه ينم باورممنو زد؟ 

 ... يتو به چه حق... تو -

 : گفت. جلو ديدو تا دستم رو گرفت و منو كش مچ

برات؟ احمق،  رميم يكه من عاشقتم؟ م ستيحاال ن ؟ياز من متنفر. زن بلند شد هي يبار دستم رو نياول يامروز برا. زنحرف ن ــس،يه -

پسره هم نگرفتش . فرار كرد گهيپسر د هيبا  شيگن؟ دختر روز عروس يم يفردا چهار تا آشنا پشتت چ. يكن يم اهيخودت رو س يزندگ

 . كرد يخودكش

 . دادم تا از دستش راحت شم يخودم رو تكون م. خوردم يها تكون م وونهيد مثل

 . مرده حامله شد هيكه بگن دختره از  نهيبهتر از ا. يولم كن، ولم كن عوض -

اش، هلش دادم  نهيس يدستم رو گذاشتم رو. چشماش افتاد به لبم. حرف حق براش گرون تموم شده دنيانگار شن. دييجو يلبش رو م ي گوشه

 : عقب، گفتم

 . رم يجا م نيدارم و از ا يرو بر م لمياالن وسا نيهم -

 : زد و جواب داد يپوزخند اونم

 . دارم يشده باشه به زور، نگهت م -

 . برو بابا -
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 : و گفت ديكه دستم رو كش رونيب اميمانتو و شالم رو گذاشتم و خواستم از اتاق ب. كنارش رد شدم از

  ؟ير يكجا م -

 . يبد رفتار ،يبه صورت اجبار يانجام لقاح مصنوع ،ييبه جرم آدم ربا. كنم يم تيازت شكا رم و يم. سيپل ياداره  -

 : و گفت ستاديجلوم ا نهيبه س دست

 . كن ديبعد تهد رون،ياول برو ب -

 . از جونم يخوا يم يچ گهيد. بذار برم ،يتف به روت، حاال كه انتقامت رو گرفت -

 . نشده ريبه  رينه، هنوز  -

 . خوره، كثافت ياز خودت، برادرت، زنش، مادرت و پدرت بهم محالم  -

 : وسط حرفم و گفت ديپر

 . نذار دوباره دستم روت بلند شه -

 حرف حق تلخه؟  -

 در حق تو كردن؟  يا يپدر و مادرم چه بد -

 . آوردن ايكه تو رو به دن نيهم -

 . تونه بزنه يبار زده دوباره هم م هيمنو . دميرست يازش م يليخ. قدم عقب رفتم هيمنم . قدم به سمتم برداشت هي

  د؟يكن يم داديداد و ب ديچرا دار ه؟يچ يصدا د،يسع -

 : و گفت رونيرو محكم فرستاد ب نفسش

 . كنم يخودم حلش م. كهيكوچ يدعوا هيمامان،  يچيه -

 . و به لبم نگاه كردبا دستش چونه ام رو گرفت . تخت يمنم عقب تر رفتم كه افتادم رو. شد كينزد دوباره

 . اميجا باش تا ب نيهم. زخم شده! يلعنت -

. تخت نشست ياومد كنارم رو هياول يكمك ها يبا جعبه . غلط نكنم زخم شده. سوزه يشد؟ آخ لبم م يكردم، چ يفكر م يچ! منو باش زرشـك

 : دستش و گفت يچونه ام رو گرفت تو

 . يغلطا نكن نيزنمت تا از ا يهم م گهياگر مجبور شم ده دفعه د يبلند نكرده بودم، ول يكس يتا االن دست رو -

تو  شيپ ي قهياز اون خشمِ چند دق يمهربون شده بود، خبر. به چشماش نگاه كردم. كارم شد نيحاال خوبه خودش مسبب ا! شما درد نكنه دست

لبم  يدستش رو به گوشه . هم تو جهنم بودم ديشا. ده بودمداد االن مر ياگر نجاتم نم. است قهيدق كي يبرا تشيانگار عصبان. چشماش نبود

 : ديرسپ د،يكش

 درد داره؟  -

 : رو از تو جعبه در آورد و گفت لشيوسا. جوابش رو ندادم. پ ن پ غلغلك داره. نييپا ارميگه فكش رو ب يم طونهيش

 . دشيبوس يشد مادر بزرگم م ياز بدنم زخم م ييجا يوقت -
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مثل مجسمه . لبم يانجام بدم لبش رو گذاشت رو يقبل از اون كه حركت... خواد يم نيا يعني... كه هيحرفش چ يعنكردم م يفكر م داشتم

رفت  ادميتو اون لحظه درد لبم از . ام حبس كرده بودم نهينفسم رو تو س. لبش درجه حرارت بدنم رو برده بود باال يگرما. خشك شده بودم

اش و لبام  نهيس يدستم رو گذاشتم رو. فكر نكردم زيچ چيبه ه. مقاومت نكردم يباعث خجالته ول. آرشام رو يفراموش كردم، حت ور ايدن يهمه 

 : و گفت رونينفسش رو محكم فرستاد ب. جرات نگاه كردن تو چشماش رو نداشتم. رو آروم از لباش جدا كردم

 . اوووف -

 : و گفت ديلبم، خند يفحش خواهر، مادر دار بهش بدم كه دستش رو گذاشت رو خودم رو آماده كردم ده تا. مخم شروع كرد به كار كردن تازه

 . دوستانه بود يبوسه  هي نيا ز،يقبل از هر چ -

 : دميرو پس زدم و پرس دستش

 بوسن؟  يرو م گهيطور همد نيدوستان ا -

 ... كه نيا يآره، مورد بعد -

 :ديرو مزه مزه كرد، بلندتر خند لباش

 . ده يطعم زهر مار م ،يدار ياچه لبِ بد مزه  -

 ستادميسرِ جام ا. دروغ گفت؟ خونم به جوش اومد. داد ينم ينه، مزه ا. دميلبم رو چش منم

 : گفتم و

 !شه؟ پر رو يتازه ادعات هم م ،يديبه زور منو بوس -

. گرفتم يجلوش رو م دياشتم منو ببوسه، باذ يم دينبا. دلم گرفت. كردم انتيكنم به آرشام خ يحس م. بد جور احساس گناه بهم دست داد االن

 اون لحظه عقلم رو از دست داده بودم؟  يمگه تو

 : اون لبخند مسخره جواب داد با

 . ينبود يخب تو هم ناراض. زد ولش كنم يگه به زور، انگار داشت دست و پا م يم نيهمچ. رو تو برم دختر دمت؟يمن به زور بوس -

كنم،  ينم انتيوقت به آرشام خ چيمن ه. بكنم يتونستم كار يبودم؟ نه نه نه، شوك زده بودم، نم يراض. محرفش درست بود ناراحت شد چون

 : جواب دادم. يا گهيكس د چينه ه امنشه،يكه صاحب قلبمه آرشام آر يتنها كس. من عاشق آرشامم

  ؟يديفهم. يزن يبه من دست نم گهيبار اول و آخرته، د -

 . تخت يو افتادم رو ديشبرم كه دستم رو ك خواستم

 . كنم يادبت م يطور نيهم يكن تميبه بعد اذ نيكنم، در ضمن از ا شيبذار ضد عفون! كجا؟ -

 يليخ. تو هم دميلبم كه ابروهام رو كش يرو گذاشت رو نيآغشته به بتاد يپنبه . چشماش به لبام بود. افتم به جونت يمنم با مشت و لگد م! آره

خواست نجاتم بده،  يشه؟ اون م كهيت كهيخدا نكنه، چرا دستش ت. دلم گرفت هوي. شه كهيچهار ت شاهللايا. ت بشكنهدست شاهللايا. سوخت يم

 : رو جمع كرد، از جاش بلند شد كه گفتم لشيوسا تشكرمه؟عوض 

  ؟يجواد -
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 . رو برگردوند صورتش

 هوم؟  -

 . توام ونيم رو مدمن االن مرده بودم، جون يتو نبود.) اش رو تند گفتم هيبق(اگر  -

 . منم ممنونم! آها -

 چرا؟  -

 . كنم ينم ياحساس گنگ گهيكنه، با وجود تو د رييكسل كننده ام تغ يزندگ يتو باعث شد -

 : ادامه داد ه؟يچ منظورش

 . بزرگ هم برات دارم زِيدو تا سورپرا. گردش ميبر يخوام فردا دو نفر يم ،يراست -

 جدا؟  -

 . تا فردا. آره -

بچه هم تو شكمم  هيهر چند باعث شد مراسم ازدواجم به هم بخوره، . فكر كردم يو به جواد دميتخت دراز كش يرو. رونياتاق رفت ب از

به آرشام هم اجازه نداده بودم  يحت. رو ببوسم يكيخواستم  يبار بود كه خودم م نياول. حس متفاوت هي. دميدستم رو به لبم كش... يكاشت، ول

 : لبم برداشتم و چند بار سرم رو تكون دادم يدستم رو از رو. منتظره بود ريغ يليبار اون هم خ هيقط ف ،منو ببوسه

 . فكر كنم آرشامه ديكه با يبه تنها كس! نه نه نه -

***** 

گه  يكه م يزيسورپرا دوست دارم زودتر بدونم اون. ييدونم چرا تنها ينم يول رون،يب ميگردش بر يبرا ميخوا يقرار دارم، م يبا جواد امروز

 : زهره وارد اتاق شد و گفت. كمد مشغول انتخاب مانتو بودم يموهام رو خشك كردم و با حوله بدن جلو. هيچ

 . خفه ات نكنه خوبه ديسع ؟ياوه اوه تو هنوز آماده نشد -

 : گفتم. دونستم كدوم رو انتخاب كنم يواقعا نم. كرده بودم ريانتخاب مانتو گ يدو راه يتو. برگشتم سمتش زونيآو يلب و لوچه  با

 . تو كمكم كن. دونم كدوم رو انتخاب كنم ينم -

 : رو زد به چونه اش و گفت دستش

 . برات گرفته زيهمه چ نيا ديچرا سع! جالبه -

و كفش برام  في، كجا، پنجاه دست مانتو، لباس نياومدم ا ستيگه، پنج روز ن يراست م. كرد و چند تا سوت هم زد يا گهيرو سمت د صورتش

 : زهره گفت. كنه يهم احساس گناه م ديخواد راحت باشم، شا يم ديشا. گرفته

 . كنم يبهتره، االن صداش م يرو هم بپرس ديبه هر حال نظر سع -

 : رو گرفتم، به سر و وضعم اشاره كردم و گفتم بازوش

 . كنم يخواد، خودم انتخاب م ينه نم -

 . باشه -
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 شيآرا. هم برداشتم كيكوچ فيك هي. دميپوش ينفت يآب نيو شلوار ج يشال ارغوان ،يصورت يمانتو. موهام رو باز گذاشتم. رونياتاق رفت ب از

خودم لذت  دنِيخودم از د! داره واقعا ريچه قدر تاث شيآرا. كرده بودم رييتغ يليخ. رونيشالم زده بود ب ريموهام از ز. هم انجام دادم يحيمل

 : دود كرد و گفت يمادرش اسفند. نشسته بودن نييپا يزهره و خود جواد ،يمامانِ جواد. نيياومدم پا. بردم

 . مراقبش باش ديسع. يچشم نخور -

 . باشه مامان -

 : زد و گفت ينگاه كردم لبخند يچرا همه ناراحتن؟ به جواد. زد يانگار ناراحت بود، زهره هم به زحمت لبخند م مامان

  م؟يبر -

 . افظاوهوم، خداح -

 : بهم و گفت ديچسب مادرش

 . مراقب خودت باش -

 . چشم -

 : دميپرس. ميشد نيسوار ماش! زنن يها دارن مشكوك م نيا

 چرا همه ناراحت بودن؟  -

 . دونم يناراحت بودن؟ نم -

 : دميبود، پرس يرانندگ مشغول

  ه؟يچ نتياسم ماش -

 بنز؟  -

ا ا دميدوباره پرس. چه قدر باهاش جر و بحث كردم. كنف شدم هاعجب ! گفت يمرده راست م چارهيپس ب! ا : 

  ن؟يچرا تو زندان اسم مستعار داشت -

 . كردن ياسم صدامون م نيبه ا نيهم يبرا. چهره و اسممون معلوم نشه ونيزيتلو اي ويراد يخواست تو يم. بود ديدرخواست حم -

 شد؟  يم يشد چ ياگر معلوم م -

 . رفت يكه اسممون هم لو م نيچه برسه به ا. خراب شد مونيلو نرفت زندگ كه اسممون شيجور نيهم -

 !آها -

 . شه بست يشه بست در دهن مردم رو نم يگه، درِ دروازه رو م يدرست م. نزدم يا گهيد حرف

 : ديپرس ستاد،يبوفه ا يوجل. روز پوشونده شده بود يها لميسالن با پوستر ف يهمه جا. ميشد» سپهر« نماينگه داشت، وارد س نمايس مقابل

  ؟يخور يم يچ -

 . پاپ كرن، تخمه، لواشك و ترشك ،يسركه ا پسيچ -

  ؟يخوا ينم يا گهيد زيچ ن؟يهم -
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 . نينه، فعال هم -

 يها رو خودم برداشتم و سمت در ورود يخوراك. بود گرفت يها رو از فروشنده كه پسر جوون يرو به عالمت تاسف تكون داد و خوراك سرش

 گريبود، البته باز يمزخرف لميكالم ف كيدر . از من همون جا نشست تيهم به تبع يجواد. نشستن انتخاب كردم يوسط رو برا يها فيرد. تمرف

. رو نداشت دنيارزش د. خوابم گرفت شتريبود، ب يا شهيهم كل لميكردن، موضوع ف يم يباز يمصنوع يليخ لميف يگرايباز. داره ريتاث يليهم خ

كنه انگار با  يم دايبدنم باهاش تماس پ يوقت. شه ياعصابم داره ُخرد م. دستم رو گرفت يبود كه حس كردم جواد يصندل يدسته  يدستم رو

آروم دستم رو . افتم يآرشام م ادي. بكشه شيخواد منو به آت يده، انگار م يعذابم م!) همون وجدانم( ييندا هي. لرزم يم ،كردم دايبرق تماس پ

 : و گفتم نرويب دميكش

 . من حوصله ام سر رفته م؟يبر -

 !يشب باز مهيمثل عروسك خ. بهم دست بزنه. خواد باهام رفتار كنه يتونم اجازه بدم هر طور م يخب ناراحت شه، من نم. شد ناراحت

 : داد جواب

 . ميباشه، بر -

پالتوش رو جلوتر  ي قهي. شد يقرار داشت متصل م يورزش وميكه كنار استاد يتنگ يبه كوچه  يدر خروج. رونيب مياومد نمايس يدر خروج از

 : و دست سردم رو تو دست گرمش گرفت و گفت ديكش

 . ميچند قدم جلوتر پارك آفتابه، بر -

 : رو از تو دستش در آوردم و گفتم دستم

 . بگم يزيچ هي ديبا ،يجواد نيبب -

 : رو تكون داد و گفت سرش

 . اوهوم بگو -

 نياما با ا شش،يقرار بود ازدواج كنم، دوستش دارم، دوست دارم زودتر برگردم پ شينامزد دارم، تا چند وقت پ.) دميكش يقينفس عم... (من -

 . كنم يم انتيكنم دارم بهش خ يمن حس م د،يكن يكه شما م ييكارا

. كميپنج سال رو با اون شر نيلحظه به لحظه ا كه يكس. من پنج سال از عمرم رو با آرشام بودم. نهيامر ا قتيشده بود، اما حق نياش غمگ چهره

 : ادامه دادم

 . كنن يهم كار نم شيعصب يها ستميس يشه حت يشوكه م يمنتظره بود، من شوكه شده بودم، آدم وقت ريكامال غ... اون بوسه شب،ياتفاق د -

 : گفت. لبش رو به دندون گرفته بود ي گوشه

 . يگ يدرست م -

. دوشم برداشته شد ياز رو يبار هيراحت شدم انگار . خودم رو بهش رسوندم و قدم هام رو باهاش هماهنگ كردم. دتر از من راه افتا عيسر

 ياژدها هي شيكه چند قدم بعد از ورود يبزرگ بايپارك تقر. ميشد» آفتاب«وارد پارك . كنه يم ينيقلبم سنگ يداره رو زيچ هيكردم  يحس م

به . بود يدر كل پارك قشنگ. پر از آب يبزگ و استخر ها يچراغ ها. شده بود يقسمت هاش گل كار ي همه بايتقر. بزرگ قرار گرفته بود
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 : دميپرس ياژدها اشاره كردم و از جواد

  ه؟يچ نيا -

 . گهيد هيباز ي لهيوس هيره،  يشن جلو عقب م يمردم سوارش م. اژدهاست -

 . ترسناكه -

 : فت، گفتر يم يفروش طيبل يكه به سمت دكه  يحال در

 . تكون نخور رم،يگ يهاش رو م طينه، االن بل -

استخر بزرگ آب قرار  يكل اژدها هم رو. خروج يهم برا يكيوروده،  يبرا يكيكه . عبور و مرور داشت يدو قسمت برا. داشت يشلوغ صف

رو به ) اندام، بدن(قناسشون  كليكردن و ه يم و تنگ بود، دخترها و پسرها هم از فرصت استفاده كيچون راهرو ورود و خروج اژها بار. گرفته

 : ديپرس. هيليمونده نوبت ما شه، صف طو يليهنوز خ ستاد،يخودش رو بهم رسوند و كنارم ا يجواد. زدن يهم م

  ؟يدوستش دار -

 : دميپرس متعجب

 رو؟  يك -

 . امنشيآر -

 : رو تكون دادم سرم

 . نه -

 : دادم ادامه

 . عاشقشم -

 : متعجب تو چشمام نگاه كرد و گفت. بودم سمتش برگشته بايتقر

 داره؟  يچه فرق -

 : جواب دادم. نمشيچشمام زدم كنار، تا راحت تر بب يرو از جلو موهام

 يرو هم دوست داشته باشه، اما با سگش ازدواج نم ونشيتونه سگش و ح يم يحت. تونه دوست داشته باشه يرو م يزيو هر چ يآدم هر كس -

تفاوت عشق و دوست . يش يبا تمام وجودت طالبش م. يكن يبكنه همون كار رو م يهر كار ،يش يم دهيبه سمتش كش ينفر هياشق ع يوقت. كنه

 . يريم يو بدون اون هم م يشه، با اون زنده ا ياون متوقف م يتپه، برا ياون م يبرا بتقل. نهيداشتن هم

 : كه كنارم بود گفت يزن. حرفم نشد يانگار متوجه . رو اندخت باال ابروهاش

 . نوبتتون شده -

. كرد يآروم حركت م لياوا! نگهداشتن با دست يجلوش بود برا لهيم هيفقط . نداشت يچينه كمربند، ه ،يمحافظ ي لهينه م. ميآخر نشست فيرد

 يكه با ما تو ييكدوم از پسرا چيه. خوديب يها غيج دنيو شروع كردم به كش ستادميترسناك نبود، سر جام ا اديز. شد شتريكم كم ارتفاعش ب

 . كردن يرو نداشتم، مخصوصا دخترها كه با ترس به من نگاه م ستادنيبودن جرات ا نشستهاژدها 
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 : و گفت ديمانتوم رو كش نيآست يجواد

 . پونه نيبش -

 : و گفتم دميخند

 . ده يحال م يليبلند شو، خ -

 . نيبش! يشد وونهيد -

 : و گفتم دميرو كش بازوش

 . ديپاشو سع -

 : پره؟ با لبخند كنار گوشم گفت يم هويچرا ! جن زده شد؟. دفعه از جاش بلند شد هي

 . يبار اوله كه به اسم صدام كرد -

- جدا؟ ! ا 

 : كنارم و گفت ي لهيم يرو از پشتم رد كرد گذاشت رو دستش

 . ندارم يراحت تره، قصد بد الميخ يطور نيفكرِ بد نكن، ا -

 يگم اژدها خنده ام م يم يوقت(مسئول اژدها . كنه تيگفتم فاصله اش رو باهام رعا يكاش زودتر م يا. بره يچه حساب م ام گرفت خنده

 : اومد سمتمون، گفت.) رهيگ

 . خطرناكه نه،يبش ديآقا به خانومتون بگ -

 : سرش رو تكون داد و گفت يجواد

 . زنه يحرف بزنم كتكم م اديده، ز يبه حرف منم گوش نم -

 : و گفت ديخند مرد

 . واضحه -

 : گفتم يرو به جواد. هوس كردم يليچسبه، خ يسرد م يهوا نيفروخت، تو ا يكنار استخر آب، آش م يمرد. ميتو پارك زد يدور

 . خواد يدلم م يليخ ؟يريگ يآش م يجواد -

 : رو انداختم باال و جواب داد ابروهاش

 . نه -

 : دميرو غنچه كردم و پرس لبام

- چرا؟ ! ا 

 . رميتا برات بگ د،يبهم بگو سع -

 . داده ها يريگ چه

  ؟يريگ يكاسه آش برام م هي ديباشه، سع -
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 . حاال شد -

 : دميپرس. شد يآدم از درون داغ م. خوشمزه بود يليخ. قاشق رو گذاشتم تو دهنم نياول. كاسه آش برام آورد هيمرد رفت و  سمت

  ؟يخور يم -

  .نه، بخور نوش جونت -

 : قاشق رو گذاشتم تو ظرف و گفتم. زل زده به من دميمشغولِ خوردن شدم كه د دوباره

 . ره ينم نيياز گلوم پا يطور نيمن ا -

 . به غذا داره، راحت باش يكنم، چه ربط يمن دارم به تو نگاه م -

 . از اون لحاظ! آها -

 : ديكه تموم شد، پرس آش

 . نت بدمرو نشو زميخوام سورپرا يتموم شد؟ م -

 : دميزده پرس ذوق

 جدا؟  -

 . ميآره، بلند شو بر -

 : دميپرس. جاش بلند شد و منتظر به من نگاه كرد از

 كجا؟  -

 . ميبر ديبا نيبا ماش -

 هراس به دلم افتاده بود. شد يداشت از شهر خارج م. ساعت از نه گذشته. شدم نيماش سوار

 : خنده كنان گفت. ره يكجا داره م يعني ره،ايسرم ب ييره؟ نكنه بخواد بال يكجا م داره

 . خورمت كه ينترس بابا، نم -

 . دميمن نترس -

 . معلومه -

 : در سمت منو باز كرد و گفت. شد ادهيپ نيتوقف كرد از ماش نگيپارك يتو ؟يفرودگاه سار! فرودگــــــاه؟. ميديرس قهياز ده دق بعد

 . نييپا ايب -

 : گفت. كتش كرد و دو تا پاكت بهم داد بيدست تو ج. بود ستادهيرو به روم ا بايتقر. بستمدر رو . شدم ادهيپ نيماش از

 شيمدت پ نيپدر و مادرت تو فرودگاه منتظرتن، زهره بهشون گفت ا يديتهران كه رس. به مقصد تهرانه مايهواپ طيبل نياول ا زيخب، سورپرا -

 . بخونش مايواپنامه است، حتما تو ه نيدوم ا زيسورپرا. يزهره بود

 برم؟ واقعا؟  يبذار يخوا يم يعني -

 : جواب داد د،يلرز يم صداش
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 . يش يافسرده م نميبال و پرت رو كه بچ ،يتو مثل پرنده ا -

 ياز اون ها دارم م يناراحت بودم كه بدون خداحافظ ياز طرف. ناراحت بودن ديزهره و مامانِ سع نيهم يپس برا. كرده بود ريتو گلوم گ بغض

 . و آرشام ايپدر، مادر، پر شيپ. گردم خونه ام يهم خوشحال بودم كه دارم بر م يرم، از طرف

 پونه؟  -

 : ادامه داد. رو آوردم باال و نگاهش كردم سرم

 . كنم يوقت فراموشت نم چيه -

 : و گفت ختيرو بهم ر موهام

 . ييايگروگان دن نيتر يتو دوست داشتن -

 : زدم و گفتم يلبخند

 ... نياگر جن ديحال ممنونم، اما سع نيبا ا ،يكرد رميتحق ،يآزارم داد ،يكرد تمياذ يليكه خ نيونم، با اممن -

 . لبم يرو گذاشت رو دستش

 . دادم حينامه توض يتو -

 : كنان گفتم خنده

 . كنم تيفرصت ازت شكا نيدم تو اول يگذرم، قول م يازت نم -

 : و گفت ديخند

 . شم ها مونينذار پش. گهيخب برو د ،يمختار -

 : گفت. بهم داد نيرو از پشت ماش يساك

 . خوش باش امنشيپس با آر نمت،يخوشحال بب شهيدوست دارم هم -

 . كن ياز طرف من از همه خداحافظ. خداحافظ ،يمرس -

. مسافرا به سمت محوطه راه افتادم ي هيدادم و با بق ليرو تحو طيبل. سالن فرودگاه رفتم يساك رو گرفتم و به سمت ورود. اكتفا كرد يلبخند به

 : لب گفتم ريكردم ز يطور كه به اطراف نگاه م نيهم

 . ممنونم ،يكه در حقم كرد ييها يها و بد يخوب يبا همه  ،يمون يم ادمي شهيكنم، هم يوقت فراموشت نم چيه -

 : كردم به خوندن رو كه داده بود باز كردم و شروع يپاكت. گرفته بود كيتو قسمت درجه  يصندل هي

 عادت كرده بودم تازه«

 بمونم ييتو تنها كه

 دميتو رو د يوقت يول

 تونم يگفتم نم گهيد

 عادت كرده بودم تازه
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 تنها يباشم تنها كه

 دلم گفت دمتيكه د تا

 اياون عشق تو رو ييتو

 عادت كرده بودم تازه

 عادت كرده بودم تازه

 . سالم

 نيكه تو ا يپونه جان، بابت رفتار زشت. آهنگ وصف حال منه نيخب، راستش ا. كه بهت دادم داره يا به نامه يآهنگ چه ربط نيا يبگ ديشا

با . هيچ» .ستيكه در بخشش هست در انتقام ن يلذت« يجمله  يفهمم معن يتازه م. انتقام چشمام رو كور كرده بود. مدت باهات داشتم متاسفم

 يم. داد يسركشت آزارم م هيروح لياوا. لذت بخش تره يكيشته كه بتونه بفهمه كدوم دو حس رو با هم دا نيا يكردم ك يخودم فكر م

گرفتم وانمود كنم  ميخالصه تصم. ميالبته نه به صورت مستق ،يكرد فيمنو تضع ي هيهمون طور كه تو روح. كنم فيات رو تضع هيخواستم روح

 ...اما نم،يو اشكات رو بب يخواستم نارحت يم. يو تو شكمت دارانجام دادم، كه تو بچه برادرم ر اترو بر يكه عمل لقاح مصنوع

 يوقت زندگ چيمن ه. كشوندم ينم يرو به تباه تيوقت زندگ چياز برادرم نداشتم، دوما اگر هم داشتم ه يسلول جنس چياوال كه من ه. كن ولش

 فيام رو تضع هيدوباره روح. م دوباره همون بال سرم اومدهكن يحس م سمينو ينامه رو برات م نياالن كه دارم ا. كنم يدختر رو نابود نم هي

 يفكر نم دمتيكه دزد يروز. تونم حالم رو وصف كنم ينم. نشسته، ضربان قلبم باال رفته ميشونيپ يرو يلرزه، عرق سرد ي، دستام ميكرد

گفت  يگفتم برم، اما عقلم م يقلبم بهم م. ار كنمك يچ ديدونستم با يمن نم... من نييپا يبا لباس عروس اومد يوقت. خودت باشه يكردم عروس

تو  يحت يداد اديبهم . يداد يو شاداب يروحم، سر زندگ يب يازت ممنونم، ممنونم كه به زندگ. اومده بودم رو انجام بدم راشرو كه ب يكار

 . به خدا باشه دميهم ام طيشرا نيبدتر

به  دتيحال باز ام نيرو، روت انجام دادم با ا يمن عمل لقاح مصنوع يكرد يتو فكر م. داوم يلباته از خودم بدم م يذكر خدا رو دميد يم يوقت

 . ير ينم ادميوقت از  چيه. خدا بود

 . من، پونه يدوست داشتن گروگانِ

 . خودت باش مراقب

 ».ديدارت سع دوست

هوا، من به هوا . شده بود نيام سنگ نهيس يقفسه  !دميكردم خودم نفهم هيگر يمن ك. پاكتش و اشك هام رو پاك كردم يرو گذاشتم تو نامه

 . صورتم رو سمت مهماندار برم. شونه ام قرار گرفت يرو يدست. دارم اجياحت

 بله؟  -

 . ميديرس -

 . ممنون -

***** 
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ترسم  يگم؟ مبهش بگم؟ راستش رو ب يچ دمشياگر د. آرشام تنگ شده يدلم چه قدر برا. نميتو دلم نبود زودتر پدر و مادرم رو بب دل

از آشناها  يبا دقت به اطراف نگاه كردم اما كس ومدن؟ين. دميرو ند يكس يول دميبه سالن فرودگاه رس. رو بندازه زندان ديراستش رو بگم و سع

سرم رو ساكم قرار گرفت،  يرو يدست. شه يهم م نيبرسن، آره ا ريممكنه د. برسن ديآروم آروم راه رفتم تا شا ديبا ترد. بودتو سالن ن

شده  باتريمحو تماشاش شده بودم، به نظرم ز. چه قدر دلم براش تنگ شده دميتازه فهم. گره خورد شيطوس يبرگردوندم كه چشمم با چشما

خودم قربونت . بود دهيپوش يمشك نِيكرده، كت كرم و شلوار ج غهيصورتش رو هم سه ت. در معرض آفتاب بوده اپوستشم بنزه تر شده، حتم

. خشكم زد. و راه افتاد ديدستم رو فشار دادم تا خواستم سالم كنم ساك رو از تو دستم كش يتو ينامه . يش يز به روز خوشگل تر مبرم كه رو

سمتش بازوش رو  دميدو. قهره؟ اگر قهره چرا اومد دنبالم؟ از سالن خارج شده بود يعني. كرد يم كيعلطور كرد؟ حداقل سالم  نيچرا ا نيا

 : گفتم يدمش سمت خودم با پر روئگرفتم، برگردون

 . منم خوبم ؟يسالم، چه طور -

قلبم با فشار مثل . زد كه از صد تا فحش هم بدتر بود يلبخند. رفت يطور نگاه كردنش داشت ضعف م نيا يدلم برا. زده بود تو چشمام زل

. ارهيداره لجم رو در م گهينزد، د يبازم حرف. نييانداختم پاسرم رو . رونيب اديهر لحظه ممكن بود از جاش ب. ام نهيس يبه قفسه  ديكوب يپتك م

من بدون . ميخور يكردم بهش گفتم ما به درد هم نم ياشتباه هيخب من . قشنگش تنگ شده يصدا يدلم برا. دارم صداش رو بشنوم ستدو

 چيه. ها راه افتادم يو سمت تاكس دميدستش كش ساكم رو از تو. چشمش نباشم بهتره يخواد باهام حرف بزنه جلو يباشه اگر نم. رميم ياون م

تا . شم اليخ يب ديرو با يتاكس. ذاشت كف دستم، آواره نشم يمقدار پول هم م هيكرد و  يم يرو گرفت بزرگوار طيكه بل ديعس. هم ندارم يپول

. خودشه، آرشامه! بله. انداختم ينگاه مين. دميرو شن ينيبوق ماش يصدا. شم يتازه الغرتر هم م. هيرو ادهيسه ساعت پ -دو ست،ين يخونه راه

 : زد ادد. نكردم يبهش توجه

 . پونه سوار شو -

 : و گفتم دميخند. سرم رو از تو پنجره بردم داخل. ستادميا نيكنار در ماش. صداش هم به نظرم قشنگ تر شده. باالخره حرف زد ،يآخ

 . شم يسوار نم يرينگ لميتا گرم تحو لك؟يم عبه استقبال مسافرِ تازه برگشته؟ بدون سال انيطور م نيا -

اگر من  ؟يدر كار بود، اون وقت چ ينياگر به فرض جن. من نبود ريتقص يدونستم باهاش بد كردم ول يدونستم رفتارم آخر وقاحته، م يم خودم

 دونستم يشدم؟ اون وقت؟ من كه نم يحامله م

 يخدا به ك يدونستم، ا يمن نم. ستيدر كار ن يكنه، كه بچه ا يكارا رو م نيار دادنم اآز يكه فقط برا ه،يپوچ و واه ديسع يها ديتهد ي همه

 : ديپرس. برام لذت بخشه زشيهمه چ. قد بلندش هم تنگ شده بود يدلم برا. ستادهيآرشام مقابلم ا دميبگم؟ به خودم كه اومدم د

 شده بود؟ سفر خوش گذشت؟  دلم برات تنگ زم،يكنم؟ بغلت كنم بگم سالم نامزد عز كيسالم عل -

 :تر گفت يجد

 . برم اي يش يسوار م -

داره . ستيطرف ن نيما كه از ا يراه خونه . در رو باز كردم و نشستم. برم ادهيتا خونه پ ديشم با ياگر بره بدبخت م ست،ين يموقعِ لجباز االن

 : دميخودش؟ پرس يره خونه  يداره م نيا. شده بودم جيره؟ گ يكجا م
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  ؟ير يم يا داركج -

 . خونه ام -

 : نشدم، گفتم يزيچ يمتوجه  يوقت! ده؟ يم يرو خاروندم و فكر كردم حرفش چه معن سرم

 خودت؟  يخونه  ير يچرا م -

 . كنن يم يمن زندگ يچون پدر و مادرت خونه  -

 كنن؟  يم يتو زندگ يچرا پدر و مادرم خونه  -

 . ميساز يبراتون م گهيمحله د هيتو  ديجد يه خون هي ميچون دار! يپرس يچه قدر سوال م -

 كنن؟  يبرامون درست م ديجد يتو محله  ديجد يخونه  هيچرا . ارميمن كه از حرف هاش سر در نم اَه

 : ديپرس. تو صداش بود، انگار حرف زدن با من براش سخته يلرزش خاص. نگه داشت، برگشت سمتم ابونيخ كنارِ

 . دشمنا يهمه جا رو دنبالت گشتم، دوست و آشنا حت ختم،يرو به هم ر ايدن يتا االن؟ همه  يكجا بود .)زميجونم، بگو عز(پونه؟  -

 : تته پته جواب دادم با

 ...خب من... من -

 ينم. ستين ادميهم  يزيچ چيه دم،يرو ند ريگروگان گ ينبردم، گفتم چهره  ياز كس يكردم، البته اسم فياز ماجرا رو براش تعر ييها قسمت

خانواده  يبرا يخوام دوباره مسبب فاجعه ا يبار براشون دردسر درست كردم، نم هيشه، من  جاديو خانواده اش مشكل ا ديسع يخواستم برا

 : ديپرس شامآر. اش بشم

 . يزنگ زد به اسم زهره گفت خونشون بود يكي... اما -

 يليخودش و برادر شوهرش و مادر شوهرش خ. فرار كردم رفتم خونشون رهياز دست گروگان گ يوقت. بود مميقد ياز دوستا يكي. آره! آها -

 . كمكم كردن

  ؟يكن ينم ميرو ازم قا يزيبود؟ چ نيهم يمطمئن -

 يدوباره داشت دلم رو م ظشيغل يبا اون لهجه . طرز حرف زدنش تنگ شده بود نيا يآخ كه چه قدر دلم برا. مهربون شده بود انشيب لحن

. بطلبم تيخواستم حالل يعذاب وجدان داشتم، م ديسع يهنوز بابت بوسه . شونه ام يتو بغلش، دستش رو انداخت رو دميخودم رو كش. برد

 : گفتم

  د؟يسع -

 : ديرنگ نگاهش عوض شد، پرس. گند زدم آخ

  ه؟يك ديسع د؟يسع -

 . خواستم بگم آرشام ياشتباه گفتم م دينه، ببخش -

  ه؟يك ديسع يآرشام ول يبگ يخواست يدونم م يم -

 : كار كنم؟ با من و من جواب دادم يحاال چ. هم دوختن ديبستن شا اي دنيناف ما رو با دعوا بر م،يعاشقانه كنار هم باش ميتون ينم قهيدو دق! اَه
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 . برادر شوهرِ زهره ست ديخب، سع -

 : با همون فك قفل شده گفت .زبونم يامشب افتاد رو نيهم! ها ديگفتم سع يبهش نم روزيخدا تا د يا. قفل شد فكش

 مجرد؟  ايمتاهلن  ديآقا سع نيخب ا! آها -

 . اليخ يآرشام ب -

 : داد عقب و گفت هلم

 شم؟  اليخ يب. ياريرو م گهيد يكياسم  يكن يفكر م گهينفر د هيبه  يشم؟ تو بغل من دار اليخ يب -

 . يكن ياشتباه م يآرشام، دار زهيچ... ديسع -

مدل . دروغ نگفتم ميكنده شد نيزم ياگر بگم از رو. گاز فشارداد يپاش رو رو. شد دتريشد تشيطور شده؟ عصبان نيزبون من چرا ا نيا

با حرص ترمز كرد و . ميديخدا رو شكر سالم رس. خوندم يم يالكرس تيو چشمام رو بستم، تو دلم ا يبه صندل دميچسب. كرد يم يرانندگ يخرك

آرشام باعث شده بود حالت  اديسرعت ز. سمتم دنيخوشحال دو دنميدر منتظر بودن، هر دوشون با د يجلو مامان و بابا. ديكشرو  يترمز دست

 . رميتهوع بگ

 : گفت خت،ير يكه اشك م يمحكم بغلم كرد در حال مامان

 . يچه قدر الغر شد!) پ ن پ روحمه( ؟يپونه، مادر خودت -

 . ولش كن يخانوم خفه اش كرد -

 : بغلم كرد و گفت. صورتم رو بوسه بارون كرد يهمه . بار نوبت بابام بود نيگفت و رفت عقب، ا يشيمامانم طبق معمول ا. بابام بود يصدا نيا

 . فروغه يمن و مادرت ب يِنورِ چشمم برگشت، بدون تو چراغ زندگ -

 : و گفتم دمشيبوس منم

 . برات نبودم يبابا، منو ببخش، من دختر خوب -

 . خدا رو هزار مرتبه شكر يلمكه سا نيدخترم، هم -

 كجاست؟  ايپر -

 : جواب داد مامانم

 . پولِ دكور داده ونيليپونزده م. برات درست كرده كه نگو ياتاق هيپونه، آرشام . ديخواب يامديصبر كرد، ن. خوابه -

  ون؟يليپونزده م! ؟يچــ -

 . كنه يبراش خرج م يونيليدامادم به فكر زنشه، م گه،يآره د -

 : رفتم سمتش و گفتم. كرد يداده بود و به من نگاه م هيتك نيو مامان زودتر وارد خونه شدن، اما آرشام هنوز به ماش بابا

 . يهمه خرج كن نيالزم نبود ا -

 . يرو نداشت اقتشيآره ل -

 : گفتم. برنگشت يول ستاديسر جاش ا. سمت خودم دميكنارم رد شد كه دستش رو گرفتم و كش از
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 . ذاره يده منت نم ياگر انجام م ايكنه  يرو نم يكار هي ايآدم  -

 : سمتم و گفت برگشت

اخالقام كار كردم، حرف مردم رو  يروانشناس، رو شيام؟ بخاطر تو رفتم پ يرتيمتعصبم؟ غ ياديمن ز يمگه نگفت م؟يبا هم متفاوت يمگه نگفت -

كه عاشقشه تو بغلش اون  يكس يمرد سخته وقت هي يچه قدر برا يدون يم ؟يو چت يول. رو داشته باشم اقتتيكردم تا ل يگرفتم، هر كار دهيناد

 . بار، دو بار هيصدا كنه، نه  گهيد يكياسم  بهرو 

 : و گفتم دميصورتم كش يرو، رو دستام

 . مشكل خودته يباور كن يخوا يمنداشتم، اما اگر ن يمن قصد بد.) انگشتم رو، رو به آسمون باال بردم(به اون خدا . يكن ياشتباه م يآرشام، دار -

 . اومد يمامان و بابا از آشپزخونه م يصدا. سمت خونه وارد سالن شدم دميدو

 . برو از پونه بپرس كجا بوده يخانوم تو زن -

 : جواب بابا رو داد مامان

 . ارهيدر م يباز يبپرسم كول يزيدوباره چ. حرفاست نيپونه سرتق تر از ا -

 ...شه كه يآخه نم -

دستم رو گرفت و منو به طبقه . آرشام بود. كشوند يا گهيدهنم قرار گرفت و منو به سمت د يرو يبرم داخل جوابشون رو بدم كه دست خواستم

 : دميپرس. شدم يوارد اتاق. باال برد ي

 كنم؟  فيبراشون تعر يچرا نذاشت -

 . اديسرش ب ييممكنه بال يكن فيو هم تعرر يريگروگان گ يناقص زده، اگر ماجرا يسكته  هيمدت  نيمادرت تو ا -

 : دهنم و گفتم يدستم رو گرفتم جلو. مهم نبود اديداشت ز يعنينداشت،  يآخه مادرم كه مشكل قلب. شه يسكته؟ باورم نم! گه؟ يم يچ

 چــرا؟ ... سكته؟ ِچـ... سـ -

 . كنم يبراتون درست م ديجد يخونه  هيم دار نيهم يبرا. لييكايهاتون مخصوصا مادرِ اون پسره م هيهمسا. حرف مردم -

 ديفكرش رو هم نبا يحت! نه نه. دادم ياگر اون رو از دست م ؟يافتاد چ يبراش م ياگر اتفاق زمهيمادرم، اون همه چ. شدم يم وونهيد داشتم

رو هم دو تا  زهايچ يبعض. ديخچر يدور سرم م زيهمه چ. چشمام بود تار شد يجلو يزيكم كم هر چ. ختنير ياشك هام پشت سر هم م. بكنم

 : و گفتم جگاهميگ يرو گذاشتم رو ستمد. دميد يم

  ؟يآرشام، تو چرا دو تا شد -

 : رو گذاشت رو كمرم و گفت دستش

 طور شد؟  نيحالت خوبه؟ پونه چرا چشمات ا -

***** 

تختخوابِ بنفش، درست . پوشونده شده بود ديو سف يگريبنفش و ج ياتاق با رنگ ها واريد. به اتاق انداختم يشدم و نگاه زيخ ميتخت ن يرو

مطالعه هم كه  زيم. قرار گرفته يبهداشت سياز تخت، كنار سرو يكم يتوالت با فاصله  زيم. قرار داشت واريبه د دهيچسب يدر ورود يرو به رو
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واقعا  يسادگ نيدر ع. ا بهت به اتاق نگاه كردمب. شده ليتشك شهياتاق هم از ش يضلع شرق وارياتاق و تمام د يبود در ضلع غرب ديسف گبه رن

 : غذا به سمتم اومد و گفت ينيمامان با س. باستيز

 . نگرانت بود يليآرشام خ ،ياز هوش رفت شبيد ؟يچند وقته غذا نخورد ؟يشد داريب -

 جدا؟  -

 ... سوال هيراستش پونه جان، . نگرانت باشه ديآره، نبا -

 : وسط حرفش و گفتم دميپر

 . كنم يم فيمامان، بعدا براتون تعر -

 . باشه ينگفتم ول يزيمن كه چ -

رو  لياز جام بلند شدم موبا. تنگ شده لميموبا يچه قدر دلم برا. توالت بود زيم يرو لميموبا! ا ا ا. رونيتوالت و رفت ب زيم يرو گذاشت رو غذا

 تبهبود قصد داش ادمهي. افتاد نگرانش شدم الريآ يچشمم كه به شماره . نگاه انداختم يگوش يتو يروشنش كردم و به شماره ها. برداشتم

خدا رو . مهسا رو گرفتم ميهمكالس يشماره . داد يرو گرفتم اما جواب نم الريآ يشماره . منم وقت نكردم بهش اطالع بدم. رهيازش باج بگ

 : شكر مهسا جواب داد

 بله؟  -

  ؟يسالم چه طور -

 : بعد گفت هيثان چند

  ؟ييسالم، پونه تو -

  ؟ياوهوم، خوب -

  ؟يكجا بود ؟يگم شده بود دميممنون، شن -

 : جواب دادم. بستن من به رگبار سواالت هوده،يسواالت ب دنيشروع كرد به پرس! بسم اهللا شروع كرد اول

  ؟يبهبود چ ؟يخبر ندار الريمهسا از آ. دم يم حيحاال بعدا توض... اوم خب -

 : گفت يبعد از مكث -

 . ختيبه هم ر يبعد از گم شدن تو، همه چ -

 شده؟  يمگه چ -

 . كرد يهم خودكش الريآ. ياوف، رضا رفت دب -

 ! نــــه

 چرا؟  -

 ريد. كرد يو خودكش اورديهم طاقت ن الريآ غدش،يخواست بت يداشت، م الرياز آ لميعكس و ف يسر هيبهبود  دم،يخب اون طور كه من فهم -

 . بهبود رو هم انداختن زندان. االن زنده بود ديرس يزودتر م قهياگر ده دق تان،مارسيرسوندنش به ب
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گفتم بهبود براش نقشه داره، اون االن زنده  يمن مقصرم، اگر بهش م. تخت يتماس رو قطع كردم و خودم رو پرتاب كردم رو يخداحافظ بدون

بالش رو گذاشتم . منم رياخ يمقصر تمام بالها! من يخدا. خانواده اش بود شيپ الريدادم االن آ يبه بهبود م يدرس درست حساب هياگر . بود

خونه االن با شوهرش و بچه هاش  ميگفتم زودتر بر يخواهرم بخاطر من مرد، اگر اون شب بهش نم. سرم و شروع كردم به زار زدن يرو

مادرم . شد وهيكرد، زهره هم ب دايپ يروان يماريد، پدرش ببخاطر من نابود شدن، مادرش سكته كر يجواد يخانواده . كردن يرو م شونيزندگ

 . طاقت ندارم ارم،يخسته شدم، دارم كم م. اومد الريبال سر آ نيحاال هم كه ا. كردبخاطر گم شدن من سكته 

 : ديبود، مضطرب وارد اتاق شد، كنارم نشست و پرس دهيكه فكر كنم صدام رو شن مامان

  ؟يكن يم هيگر يپونه؟ حالت خوبه؟ چرا دار -

 دادم؟  يم يگفتم؟ چه جواب يم يچ

 . نميرو بب يخوام كس ينم. ديفقط تنهام بذار ،يچيه -

رفت  تيباشه با عصبان دهيفهم يزيشدنت انگار چ هوشيآرشام بعد از ب شبميد. كن يچند روزه؟ خب دختر بگو خودت رو خال نيمربوط به ا -

 . رونيب

 . ستين يزينه، چ -

 : زد كنار و گفت سميخ يچشما يجلورو از  موهام

 . نشيبب نييپا ايمادرِ آرشام اومده، ب. اديدختر، خدا رو خوش نم -

 . حرفاست نيبدتر از ا يليحالم خ. رو ندارم يكس دنيواقعا حس د االن

 . مامان حالم بده -

 . شم زيخ ميباعث شد تو جام ن يا گهيد يصدا

 . اشكال نداره، من اومدم باال -

 : به عالمت تاسف تكون داد و گفت يمامانم سر. رشام بودآ مادر

 . رم يم گهيپس من د -

 : و گفت ديرو بوس ميشونيآرشام اومد سمتم، پ مادرِ

 .يچه قدر الغر شد -

 مامان جون؟  يخوب -

  ؟يباهام حرف بزن يدونست قيچه عجب ال -

 : با من و من جواب دادم. هيمعلومه از دستم كفر يوا

 ...من... خدانه به  -

 . كرده تشيتو اذ يدور. شده تياذ يليمدت خ نيا ياون تو. نكن تيبكن، اما پسرم رو اذ يكن يمنو ناراحت م. اشكال نداره -

 .دميكش خجالت
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 . ندارم شيمن؟ من كه كار -

كجا رفت، فقط بهم اس ام  ستيهم معلوم ن شبيد. يد ينم تيكنه بهش اهم يكه حس م نيبراش عذاب آوره، هم يندار شيكه كار نيهم -

 . برم گهيمراقب خودت و پسرم باش، د ارميسرت رو درد ن اديخب ز. داره يكار هيشه  ياس داد داره از شهر خارج م

 . رفتنش مصادف بود با هجوم افكار ناراحت كننده. و رفت ديرو بوس ميشونيپ دوباره

***** 

 ياز برگشتنم م يهفته ا كي. خوابم كمتر شده دايجد دم،يخواب يم شتريها ب ميقد. قهيدق 7:30. شدم و به ساعت نگاه كردم زيخ ميجام ن تو

خواد كه باز من  يدل خوش م هيسرِ كار رفتن و گشتن هم . رو ندارم يكس دنيد يحال و حوصله . نذاشتم رونيهنوز پام رو از خونه ب. گذره

نه شركته، . زده بشيغ دم،يآرشام رو هم، هنوز ند. رسم يكم شده، كمتر به خودم م خوراكم. رو برام از دست داده تشياتاق هم جذاب نيا. ندارم

 داشيترسم آرشام پ يم. بهم داد گم شده ديكه سع يهم نامه ا يبراش افتاده باشه، از طرف ينگرانم اتفاق. مادرش يخودش، نه خونه  ينه خونه 

 . روم گذاشته يبد يروان ريهم تاث الريمرگ آ. اشهكرده ب

 يبارون كه خودشون رو به پنجره م يو به قطره ها ستادميمقابل پنجره ا. دميتخت خواب نيا يجام بلند شدم، بدنم خشك شد از بس رو از

چشمام  ريز. به خودم نگاه كردم نهيآ يمنم؟ جلو نيا! باورم نشد. شدن شهيتو ش رميبارون باعث انعكاس تصو يقطره ها. نگاه كردم دنيكوب

چروك  يو شلوار پارچه ا فيقرمزِ كث يتاپ حلقه ا. ملميطور ر نيهم. لبم يشده به گوشه  دهيزده بودم مال شيپ يكه هفته  يلب ژر. كبود شده

برام افتاده؟  يچه اتفاق ر؟يطور شدم؟ بخاطر اتفاقات اخ نيچرا ا ه؟يك ستادهيا نهيآ يكه جلو ينيمنم؟ واقعا ا نيا. شده كه رنگ زانوش هم رفته

! ندارم؟ جالبه يدوست چيكه باهاش حرف بزنم؟ ه ستين يتونم با پدر و مادرم درد و دل كنم؟ كس يكه نم ليدل نياست؟ چرا؟ به ا هپون نيا

. شاد باشم ديتمام تالشم رو بكنم، با ديكردم لبخند بزنم، با يسع. هم نداره دنيخند يخوردن االن نا يغبطه م شيروز همه به شاد هيكه  يدختر

 . دميدفعه با تمام وجودم خند نيدوباره خنده ام گرفت، ا. بامزه شده بود يليخام  افهيق

 : با دست به در زد و گفت مامان

 تو؟  اميتونم ب يپونه جان؟ م -

 . ايآره مامان ب -

 ينگ كرده، لباساموهاش رو ر. تر شده بود پيخوش ت يليمشغول برانداز كردن من بود، منم نگاهش كردم، خ يا قهيپنج دق. اتاق شد وارد

 : زد به گونه اش و گفت. همش به لطف آرشامه. رسه يپوشه، به خودش م يگرون م

 . مثل ارواح يشد ه؟يچه وضع نيكم به خودت برس ا هي. خدا مرگم بده -

 : و گفتم دميكش شونميپر يبه موها يدست

 بشه؟  يكه چ -

 . باال من نذاشتم اديآرشام اومده، خواست ب -

 . شه يبد م يليخ نهيبب يطور نيمد، اگه منو ابند او نفسم

 : گفتم
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 . من آماده شم بعد اد،ياالن ن... ادين! نه نه نه -

 يبا كرم كبود. دميبه صورتم كش يموهام رو تو كاله حوله بدنم جمع كردم، دست. موهام و صورتم رو شستم يا قهيده دق. تو حموم دميپر فورا

 : با خودم گفتم. فرو رفتم يواريتا كمر تو كمد د. كمرنگ و عطر هوپ كه عاشقشم رو زدم ينارنج عِيچشمم رو كمتر كردم، رژ ما ريز

 . دونم كدوم لباسا رو بپوشم ينم -

 . اون زرده قشنگه -

  ؟يچـــ -

 : ديپرس. رونيب ديشده بود منو كش رهيكه به من خ يدستم رو گرفت، در حال. كامال تو كمد بودم گهيد. ديمتر به عقب پر كيترس  از

 حالت خوبه؟  ؟يديچته؟ چرا ترس -

من هم زل زدم تو . سميخ يموها ايدونم بخاطر حضور آرشام بود  ينم. كرده بودم دايپ يلرزش محسوس رون،يبود ب ختهياز تو كالهم ر موهام

 ياز جلو هيثان كي يبرا يخواستم حت ي، نمخواستم پلك بزنم يكرده بود، نم دايپ يانگار از چشماش جون تازه ا د،يتپ يچشماش، قلبم براش م

 : زد و گفت يلبخند. شه دورچشمام 

  م؟يبرقرار كن يتله پات يخوا يم -

 : ناخودآگاه گفتم. حرفش نشدم ي متوجه

 . دلم برات تنگ شده بود -

 . عذاب آورتره برام از جهنم ايدن. دور از تو، بهشتم جهنمه. شد يهزار سال سپر يمن به اندازه  يبرا. شتريمن ب -

 : لبم و گفت يدستش رو گذاشت رو. سخته، اما نذاشت يمن هم جهنمه، كه بدون اون زندگ يبرا ايكنم، بگم كه دن دييحرفش رو تا خواستم

 . از من چه كنار من، چه دور ،يخوام شاد باش يندم، من عوض شدم، م تيشه خودخواه باشم، به نظراتت، به انتخابت اهم ينم لياما دل... سيه -

 . يگ يم يدار يچ -

 : گفت. ترم كرد جيرو نداد، فقط گ جوابم

 . ييجا هي ميبر ميخوا يآماده شو م -

 كجا؟  -

 . رازه هياالن  ،يفهم يم -

 يكمش يمانتو و شلوار ساده . بود؟ چه دور از من، چه كنار من؟ من كه متوجه نشدم يحرفا چ نيمنظورش از ا ؟يچه راز. رونياتاق رفت ب از

 . برداشتم نانيمقدار پول هم محض اطم هيو  ليموبا ف،يك. هم گذاشتم يقهوه ا -شال كرم دم،يپوش

 : ديتو هال نشسته بود، پرس مامان

  ؟يديهوا سرده، لباس گرم پوش -

 : نشستم و گفتم كنارش

 رم؟  يمن كجا دارم م يدون يمامان، تو م -
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 آرشام بهت نگفت؟  -

 . نه -

 . دهخب پس الزم نبو -

 . مياطالعات بكش ميتون ياز مامانمون هم نم اَه

 . گهيبگو د ينامرد يليخ! بابا يا -

 . ادب نباش يقدرم ب نيا. برو دختر منتظرته -

 : جوابش رو دادم زونيآو يلب و لوچه  با

 . باشه حاال، خداحافظ -

 . مراقب خودت باش -

. فرمون برداشت و به من نگاه كرد يبسته شدن در سرش رو از رو يصدا دنيبا شنفرمون بود،  يسرش رو. رو باز كردم و نشستم نيماش در

 : زد و گفت يلبخند

 . كشه، بخواب يطول م يچند ساعت -

 . مير يم ميآخه كجا دار -

چشمام . برسهبود انگار عجله داشت زودتر  اديز يليسرعتش خ. گهيد مير يم ميخب، بگو كجا دار! وسط كشكم؟ نيمن ا. جوابم رو نداد باز

 . دادم و چشمام رو بستم هيتك شهيسرم رو به ش دميكش يا ازهيخم. اديخوشم نم اديجاده ز طيبخوابم بهتره، از مح. شد نيسنگ

***** 

. كرد يداشت گونه ام رو نوازش م. به آرشام انداختم يچشمام رو باز كردم و نگاه. شه يم دهيصورتم كش يرو ينرم زيچ هيكردم  احساس

 : ديپرس

  ؟يديخوب خواب -

 : جواب دادم. سرحال و قبراق بودم يليكرده باشم، خ نگيدوپ انگار

  م؟يديرس م؟ييكجا. خسته بودم يليآره، خ -

 . ميهست يآره، االن سار -

  ؟يسار كجــــــا؟

  م؟يكن يكار م يجا چ نيما ا ؟يسار -

 : كه كنارش پارك كرده بود اشاره كرد و گفت يشاپ يكاف به

 . اون تو منتظرته يكي -

  ؟يك -

 . يفهم يبرو م -
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. شناختم يرو م ابونيخ نيكجا رفت؟ چرا نموند؟ ا. فاصله گرفتم با سرعت ازم دور شد نيكه از ماش يكم. شدم ادهيدر رو باز كردم، پ ديترد با

 هب يمرد. شده بود نييتز يو مشك يا دكور نارنجشاپ دو طبقه كه ب يكاف. شاپ شدم يوارد كاف. قبال اومده بودم، اگر اشتباه نكنم اسمش قارنه

 : سالن اشاره كرد و گفت يانتها زيسمتم اومد و به م

 . اون آقا با شما كار دارن -

 : كردم تشكر

 . ممنون -

 يم درست مدار. ستادميمقابلش ا. نمشيتر حركت كردم تا بب عيسر. پشتش به من بود ه،يك دمينفهم. كه اشاره كرده بود رفتم يزيسمت م به

  دم؟يچرا خودم نفهم! نم؟يب

 : دميپرس

 تو؟  د؟يسع -

 زد يلبخند ديسع م؟ينيرو بب گهيهمد ديكار داشت؟ چرا خواست من و سع يچ ديبا سع آرشام

 : گفت و

 . نيبش -

 : دميپرس. گذاشتم و نشستم زيم يرو، رو فميك

  ؟يتو با آرشام حرف زد... تو -

 : گفت. منو نداد جوابِ

تونه  يرو م يكنه، بابام هم چند كلمه ا يتونه راه بره، زهره داره ازدواج م يمادرم به لطف تو م. زهره، پدر و مادرمم خوبن. منم خوبم ؟يخوب -

 . ارهيبه زبون ب

شام خواستم بدونم با آر يفقط م. هم نداشت تياصال برام اهم يعنينصف حرف هاش هم نشدم،  يزد كه متوجه  يقدر تند تند حرف م نيا

 : دميدوباره پرس. نه ايحرف زده 

 بهش؟  يگفت يچ ؟يجواب منو بده، تو با آرشام حرف زد -

 : حرفام گفت نيمصمم تر از ا ديد يوقت يدوست نداشت از آرشام حرف بزنه ول انگار

 . رو گفتم زينامه رو نشونم داد، منم همه چ. ديكه با يهر چ -

 : داد زدم تيعصبان با

  ه؟يچ زيچمنظورت از همه  -

 : جلوتر و گفت ديگذاشت خودش رو كش زيم يرو، رو دستاش

چند  نيا ياون گفت همه . خواد يكه دلت منو م. يكه تو فقط منو دوست دار نيا. ميكه ما عاشق هم نيا. يمن بود شيمدت پ نيكه، ا نيا -

  ؟يكه عاشقم نيجز ا ه؟يجز من چ لشيخب دل. يناراحت بود ،يهفته دپرس بود



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  71صحرا – گروگان دوست داشتني                 

w W w . 9 8 i A . C o m  218 

 : زدم اديحرفا رو به آرشام گفته؟ فر نيا يبه چه حق! كرده ييچه برداشت ها. ره يداره رو اعصابم رژه م گهيد

اون رو دوست داشتم، دارم و خواهم  شهيآرشام رو دوست دارم، تمام وجودم اونه، هم ستم،يمن عاشق تو ن ؟يعقلت رو از دست داد ؟يچــــ -

 . داشت

االن  نيشه؟ تو هم هم ينفر م هيتونه دوست داشته باشه اما فقط عاشق  يرو م ين فرق داره؟ كه آدم هر كسعشق با دوست داشت يمگه نگفت -

 . يآرشام رو دوست دار يگفت

 . عاشقش بودم، هستم و خواهم موند شهيكه عاشقشم آرشامه، هم يكنم، تنها كس يم حيپس حرفم رو تصح -

رو  فمياز جام بلند شدم ك. خوام دوباره از دست بدمش يداره آرشامه، نم تيكه االن برام اهم يزيا چبرام مهم نبود، تنه. كردن يبه ما نگاه م همه

 : برداشتم و گفتم

تو مرد  ،يديبوس يكنه رو نم يكه داره ازدواج م يزن. يدزد ينم ميمنو روز عروس يتو اگر مرد بود. كه من بهت دارم ترحمه، ترحم يتنها حس -

 . نامرد ،ينامرد يستين

 . آرشام رو گرفتم يرو برداشتم و شماره  لميشاپ نشستم و موبا يكاف يشده بود جلو سيچشمام خ. رونيشاپ زدم ب يكاف از

 . كار كنم؟ بهش اس ام اس دادم يچ. جواب نداد. سه بار... دو بار... بار كي

 . كنم يدنبالم، خواهش م ايب -

 : داد زدماز جام بلند شدم و . بعد بهم زنگ زد قهيدق چند

 . يكار كن يچ يخوا يم يگفت يبهم م ديچرا؟ با ؟يمنو تنها گذاشت يبه چه حق -

 پونه؟  -

. اش نهيتو س دميبا مشت كوب. خودم يچشماش قرمز شده، مثل چشما ستاده،يپشتم ا. برگشتم. اومد، از پشت سرم بود ينم لمياز موبا صدا

 : داد زدم. كردم يعقده هام رو خال. گهيمشت بعد از مشت د

 . دروغ ،يدروغ گفت ؟يعوض شد يمگه نگفت ؟يش يم ليانتخابم ارزش قا يبرا يمگه نگفت ؟يد يحق انتخاب بهم م يطور نيا -

 : تر ادامه دادم آروم

فقط  فقط و كم،يرو باهاش شر ميزندگ يكه لحظه لحظه  يكس. يلحظه هام يتو ،ياهاميرو يكه تو همه  ييتو ،ييكه عاشقشم تو يتنها كس -

 . آرشام ييتو

شه دو تا عاشق به هم حرام باشن؟  يمگه م. ميرو فراموش كردم، غرورم رو فراموش كردم، فراموش كردم كه ما به هم حرام ابونيتو خ مردم

خوام  يلحظه م نيا كه تو يزيخوام، تنها چ ياز خدا نم يچيه هيثان نيتو ا قه،يدق نيشه؟ تو ا يارتباط دو نفر با عشق به هم متصل نم يمگه رشته 

كنارمه، حاال  گهيفكر كردم كه حاال د نيخودم رو انداختم تو بغلش، چشمام رو بستم و فقط به ا. منه يكه مطمئن شم آرشام برا نيا. آرشامه

 : كنار گوشم گفت. دستاش رو دور شونه هام حقله كرد. مطمئنم مال منه

 . منو ببخش -

 : رو بردم عقب و گفتم سرم
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 . ببخشتو منو  -

 ...پونه يشم، ول ريمن غلط بكنم بخوام ازت دلگ -

 . جونم -

 . شدم وونهيتوئه د هيدونم عاشق چ يمن نم -

 : و گفتم دميخند

 . شدم ينبودم كه عاشق تو نم وونهياگر د -

 . خنده يهم داره م ايانگار دن دن،يخند يشدن هم م يكه از كنارمون رد م يمردم. ديخند اونم

 : گفت

 . ها يكن يشروع م يخودت دار ني، ببپونه -

  ؟يدرست ابراز عالقه كن يتون يمن؟ به من چه تو نم -

 : هاش رو فرو كرد تو انگشت هام، صورتش رو جلوتر آورد و گفت انگشت

  ؟يخودت كه بدتر -

 . يگ يم ميمستق ريتو غ. گم اما تو نه يمن راحت م... من -

 .يلـــــــيخدا من عاشقشم، خ يا.) داد زد. (تممن عاشق. نداره ميمستق ريو غ ميمستق -

 . بسه آبرومون رفت -

 . حاال تو بگو -

 : گفتم. كرد، منتظر بود زيرو ر چشماش

 . يش يمن كه عمرا بگم، پر رو م -

 . هاش رو انداخت باال، انگار ناراحت شد شونه

 . خب حاال، قهر نكن -

 : زد و گفت يلبخند

  ؟يخب حاال چ -

 . جهان يِگروگانِ دوست داشتن نيباتريعاشق ز. گروگانِ خوشگل شدم نيمن عاشقِ ا. تم، آرهمنم عاشق -

 . يچند ساله كه دلم رو برد ،يبدون دلم رو برد يول ياز ك دمينفهم. جهان شدم يدوست داشتن ريگروگان گ نيمنم عاشق خوشگل تر -

 شهيهم. كنن يابراز عالقه م يدو تا عاشقِ مغرور كه به سخت. ميمتفاوت باش گهيعاشقِ د يبا زوج ها يليخ ديشا. هامون شروع شد يباز وونهيد

 دينه نه، ببخش. دوستش دارم استيدن ايشه، تا دن يكم نم گهياز عشقشون به همد ياما ذره ا. يرتيدختر زبون دراز و پسر غ هي. رنيبا هم درگ

 . عاشقشم

 يداره م يره؟ دنبال چ يكجا داره م. رفت يراه م عيسر يلينفسم بند اومده بود خ. ردور و اون ور ب نيو منو با خودش به ا ديرو كش دستم
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 : دميو پرس دميگرده؟ دستش رو كش

  ؟يكن يم يكار دار يچ -

 . ابونهيخ نيا يانتها يكيآها، . كنم دايپ يخوام طال فروش يم -

مرد جوون . تازه كرد و وارد مغازه شد ينفس يطال فروش يجلو. ردمهم برخورد ك يبه چند نفر دنيدو نيدر ح. ديدستم رو گرفت و دو دوباره

 : آرشام رو به فروشنده گفت. تو مغازه بودن يو پسر بچه ا

 . خوام يحلقه هاتون رو م نيباتريسالم، ز -

 . بله حتما -

به  يازيخب من خودم حلقه داشتم ن ،يدونستم كدوم رو انتخاب كنم اما از طرف يبودن كه نم بايز يبه حد. تا باكس حلقه جلوم گذاشت دو

 : رو به آرشام گفتم. نبود ديجد يحلقه  دنيخر

 . آرشام من كه حلقه دارم -

 : رو تكون داد و گفت سرش

 . يخودت انتخاب كن ي قهيرو خودت به سل يكي نيخوام ا يم دم،يتازه اون رو من برات خر. يداره كه دوست ندار ديحلقه ات مروار -

. دونستم كدوم رو انتخاب كنم ينم. چند تا حلقه مونده بودم نيب. كنم يكرده، دارم آثارش رو مشاهده م رييگفت تغ! دهمهربون ش چه

 . كار شده بود زير يها نيبود كه جلوش به صورت مورب با نگ يديطال سف يحلقه  هي نشيباتريز

 . رميگ يرو م نيا -

 : زد و گفت يلبخند آرشام

 . خوشگله -

 : گفت به مرد رو

 . ميريگ يرو م نيهم -

 . قابل نداره -

 . تونم كارت بكشم يم -

 . حتما -

جواهرات  يتماشا ريدرگ. رونياومد ب رتريفكر كنم با فروشنده كار داشت چون د. از مغازه منتظرش موندم رونيمن ب. حلقه رو حساب كرد پولِ

 : دميآرشام رو شن يبودم كه صدا نيتريو يتو

 . يخوا يمن يا گهيد زيچ -

 : زدم و گفتم يرو برگردوندم سمتش، لبخند روم

 . ممنونم -

 : دستم رو گرفت و گفت دوباره
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 . تموم نشده دمونيهنوز كه خر -

 : رو كج كردم و گفتم گردنم

 تموم نشده؟  -

 . نه -

فروشنده به ! گهيد ميكن يم ديخر ميبرگشت يخب وقت. كنه يم ديجا داره خر نيدونم چرا ا يمن نم. ميمقابل شد يلباس عروس فروش وارد

 : سمتمون اومد و گفت

  اد؟ياز من بر م يكمك -

 : جواب داد آرشام

 . خوام يهمسرم م ي قهيلباس عروس طبق سل هي -

ر با احساس طو نيا يالبته قبال گفته بود زنم، ول. دميشن يكلمه رو از زبونش م نيبارم بود ا نياول. رفت يليو يليكه گفت همسرم، دلم ق نيهمچ

 : فروشنده رو به من گفت. و از ته دلش نگفته بود

  د؟يخوا يم يخب، چه جور لباس عروس -

 . تا زانوم. دوست دارم لباسم ساده و كوتاه باشه -

 . شه لباسِ كوتاه بخواد يم دايپ يكوتاه؟ كمتر عروس -

  ن؟يندار -

 . لحظه هي. قشنگه يليخ ميدار يكيچرا،  -

 . دميرو كه فروشنده آورد رو د يمنم لباس عروس. شد گهيد يلباس ها يشامشغول تما آرشام

 ريشد، ز يشل م نييناف تنگ بود از ناف به پا يتا رو نهيس ريشده بود از ز ياش منجق دوز نهيس يزانو كه رو يكوتاه تا باال يحلقه ا لباس

 : ديفروشنده پرس. بايخواستم، ساده و ز يبود كه م يهمون قايخوشم اومد، دق يليخ. خورد يم يدامنش هم پف كم

  د؟يديپسند -

 آرشام؟  يمن كه خوشم اومد، تو چ -

 : رو گذاشت پشتم و گفت دستش

  ؟يپروش كن يخوا يقشنگه، م يليخ -

 . آره -

از اتاق پرو . اديهم نمدارم ب يكوتاه يچون پاها يول هيلباس قشنگ. و در آوردمش دميلباس رو پوش يبدبخت كياتاق پرو شدم با هزار و  وارد

 : رفتم سمتش و گفتم. كرد يبود و به لباس عروس نگاه م ستادهيا نيتريمانكن پشت و يآرشام جلو. خارج شدم

 . اديبهم نم -

  ؟يرو بپوش نيا يخوا يم.) انگار خوشحال شده بود(جدا؟  -
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از  ،يبلند نبات يلباس دكلته . باشه بايحد ز نيبودم تا ا دهيدرو ن يلباس عروس چيه. كه انتخاب كرده بود خوشم اومد ياز لباس عروس خودمم

پشت دامن از جلوش بلندتر بود . دوخته شده بود نيچ نيبه صورت چ نييرونِ پا به پا يرونِ پام تنگ بود از رو يلباس تا رو يجنس ساتن، باال

 : رو به آرشام گفتم. گرفت يقرار مبازوم  يهمرنگ خودش هم داشت كه تا رو يدستكش ها. شد يم دهيكش نيزم يرو و

 . ها يا قهيخوش سل -

 : زد و به فروشنده گفت يلبخند

 . ميرو انتخاب كرد نيما ا -

 : گذاشت و گفت نيعقب ماش يرو صندل ليآرشام وسا. هم انتخاب كردم يرنگ ينبات فيو ك صندل

 . مونده گهيد زيچ هي -

  ؟يچ -

 . ميعقد كن ديعقد، با -

 . ستيجا ن نيبام كه اشه، با ينم -

 . اونش با من -

 : پام زانو زد و گفت يجلو

  ؟يكن يپرسم، با من ازدواج م يكه دارم ازت م هيبار سوم نيا. نشه يگن تا سه نشه باز يپونه، م -

اما هنوز همون حس . هكن يدرخواست رو ازم م نيكه داره ا هيبار نيسوم نيا. كردم يم هيهم گر دم،يخند يهم م. دهنم يرو گرفتم جلو دستم

 : جواب دادم. دميگنج يتو پوستم نم. يشگيهمون حس هم ،يهمون حس طراوت و خوشحال. رو دارم

 . آره، آره، آره. گم يبار سوم م يبله، منم برا -

رگ و پدربزرگ مادربز ميكنم، بچه دار ش يخوام باهاش زندگ يخوامش، م يم. شونه اش يرو دور كمرش حلقه كردم، سرمم گذاشتم رو دستم

 . ميش

 . ميبر نيخب پس بش -

 : عاقد گذاشت و گفت يخودم و خودش رو جلو يشناسنامه . ميوارد محضر شد) شاهد( ريو آرشام و دو تا مرد خ من

 . ديبكن شيكار هيشه  ينم. ستنيشهر ن نيام تو ا ندهيحاج آقا پدر خانومِ آ -

 . شه ينم يقانون ينه پسرم، اون جور -

  ؟يچ نيت آنالبه صور -

  ن؟يآنال -

پس از قبل به شهرام اطالع . بودن نيبابا، مامانم و شهرام آنال! هه چه جالب. در آورد چت رومش رو باز كرد فشيلپ تاپش رو از تو ك آرشام

 : عاقد متعجب گفت. كردبراشون دست تكون دادم، مامان هم، كار منو تكرار . كرد، عوضش بابام خوشحال بود يم هيمامانم داشت گر. داده بود

 پدرِ عروس خانومن؟  شونيا -



 

 

 كتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتياكتابخانه نودهشتيا كاربر  انجمن نودهشتيا  71صحرا – گروگان دوست داشتني                 

w W w . 9 8 i A . C o m  223 

 : گفت بابام

 . بله حاج آقا، منم -

 . خونم يعقد رو م يپدرِ عروس خانوم خطبه  يخب پس من با اجازه . خوبه، خوبه -

 . ما هم دست شماست حاج آقا ياجازه  -

  ه؟يعروس خانوم چ ي هيمهر -

 : مكث به آرشام نگاه كردم و جواب دادم يبعد از كم. رده بودمفكر نك هيبه مهر. به من نگاه كردند همه

 . عشق -

 : گفتم. آرشام متعجب يبودم ول يمن جد. خنده ريجز من و آرشام زدند ز همه،

رم عشق خوام مه يپول باشه، م ايطال  يام سكه  هيخوام مهر يام رو به اجرا بذارم، اما نم هيشم مهر يم ريخوام هر وقت از شوهرم دلگ يم -

 . كنه هيخوام عشق رو بهم هد يباشه، م

كه  نهيمهم ا. برام نداشت يتو اون لحظه فرق ؟يلبخند قدر دان ز؟يلبخند تشكر آم. هيچ يلبخندش برا دميلب آرشام بود، نفهم يرو لبخند

 : عاقد شونه هاش رو انداخت باال و گفت. خوشحاله

 . كنم يشروع م خب بسم اهللا. خودش يبرا هيا هيمهر نميبله، ا -

 : ديعاقد پرس. عقد كه خونده شد يخطبه . سرم گذاشتم كنار آرشام نشستم يرو رو يديسف چادر

  لم؟يوك -

 . بله -

 : مامان گفت. زد يبخش نانيلبخند اطم. رو داره كه من دارم يمطمئنم همون حس. ديدرخش يچشماش م. آرشام نگاه كردم به

 . ديخوشبخت ش ن،يهم ساخته شد يدونستم شما برا يدونستم، م يم -

 : هم اشكش رو پاك كرد و گفت بابا

 . خودت رو مرده حساب كن. يمرد يآرشام، از گل نازك تر به دخترم بگ -

 : دستش رو انداخت دورم و گفت آرشام

 . ديدقت كن ستم،ياالنش هم زنده ن نيمن هم -

 . بله معلومه -

 : شونه ام و گفت يآرشام دستش رو گذاشت رو. ميشد دفترِ عاقد، از محضر خارج ياز امضا بعد

 . شگاههيخب، حاال وقت آرا -

  شگاه؟يآرا -

 بشه؟  يكه چ ميكرد ديهمه خر نيا. گهيآره د -

 ...مگه -
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 : وسط حرفم و گفت ديپر

 . ميبر ايب شگاههيآرا هياوناهاش، اون جلو  -

. زهيكه بهم گفت سورپرا ييكارها يشدم، آرشامم رفت پ شگاهيمن وارد آرا. كنه رو تموم شميحرف زدم، قبول كرد دو ساعته آرا شگريآرا با

روشن كرد، بعد  يموهام رو به رنگ عسل ،يارغوان يساده  شيآرا. دميرس يوقت بود به صورتم نم يليخ. صورتم رو برداشت ياول از همه موها

. خودم يشده بودم برا يگريج ،يسانت ستيبا كفش پاشنه ب. دميشلباس عروسم رو پو. ختيشونه هام ر يبه صورت لخت رو ردنشاز خشك ك

هول و . كرده بود ريد يساعت ميبود، آرشام ن ميو ن شيش يها كينزد بايساعت تقر. ادين شيپ يمشكل گهيامروز د ايخدا. انداختم نهيتو آ ينگاه

دستم رو سمت . داد، اما خبر از درون داغونم نداشت يم يهم دلدارب شگريآرا. براش افتاده باشه ياتفاق دميترس يم. جونم هافتاده بود ب ييوال

كت و شلوار . هم اون محو من شده بود، هم من محو اون. شد شگاهيخودشه؟ وارد آرا يعني. خدا رو شكر. زنگ در اومد يبردم كه صدا لميموبا

 : كرد و گفت شگريروش رو سمت آرا. ده بود، موهاش رو هم فرستاده بود عقبيپوش رهيت يسورمه ا

 . زن من خوشگل تر بودا ه؟يك گهيد نيا -

  ؟يچـــ -

 : خنده اش گرفته بود، گفتم شگريآرا

  ؟يكه تو خوشگل شد نيحاال نه ا -

 . من كرمم نزدم يكرد شيهمه آرا نياز تو كه خوشگل تر شدم، تو ا -

 : گفتمزدم به شونه اش و . هيدونستم همش شوخ يم يدر اومده بود، از طرف لجم

 . ريبگ گهيزن د هيپس برو  -

 . يهفت پشتم بس يتو برا نينه بابا من غلط بكنم، هم -

 . آرشام ينامرد يليخ -

 . يكردم بابا، قابل تحمل يشوخ -

 : دستم رو گرفت و گفت. ام رو زدم بهش از كنارش رد شدم شونه

 . ندهخ يهم داره بهت م شگريخانوم آرا نيبب. يندار يشوخ يجنبه ! اَه -

 : كه در حال غش كردن بود، گفت شگريآرا

 . دير يهم نم يكه قربون صدقه  ديهست يعروس و داماد نياول -

 : گرفت و گفت يحق به جانب يچهره  آرشام

  م؟ير يهم نم يگفته ما قربون صدقه  يك -

 : و گفت ديام رو كش گونه

 . بهخو ا،يدن ريگروگان گ نيخوشگل تر ،يقربونت برم، خوشگل شد -

 : خنده و گفتم ريز زدم
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 . حاال شد -

 : در رو برام باز كرد و گفت. رو هم درست كرده نشيماش! به به. ميخارج شد شگاهيرو حساب كرد و از آرا شگريدستمزد آرا آرشام

 . ديمادمازل سوار ش -

 . يمرس -

 : دميپرس. افتاد راه

  م؟ير يكجا م -

 . الميو -

 . آها -

 . تونست عبور كنه ينم نيراه پر از درخت و سنگ بود كه ماش ي هيبق. تعمارت نگه داش يجلو

 : گفت بهم

 . نشو ادهيپ -

 : شد و در سمتم رو باز كرد و گفت ادهيتر پ عيسر خودش

 . دييبانو، بفرما -

 دونستم؟  ينم يبود يچه جنتلمن! اوه اوه -

 . مونده تا كشف شم گه،يبله د -

 . كنم يت ماصال نگران نباش خودم كشف -

 . رو بكن تيسع -

 : بلندم كرد و گفت نيبودم كه از زم فتادهيراه ن هنوز

 . برمت يخودم م. ميش يبدبخت م نيزم يخور يم مونيشب عروس ،يتو هم دست و پا چلفت. داره اديجا سنگ ز نيا -

 !يپر روئ يليخ -

كردم  يبو م شتريب يهر چ. اش و عطرش رو بو كردم نهيرو چسبوندم به س سرم. ده يم يچه حال ،يآخ. خودم از خدا خواسته بودم منو ببره حاال

 . ديرس يبه نظرم خوش بوتر م

 . ميدياهم اهم رس -

 : و گفت نييگذاشت پا منو

 . چشمات رو ببند -

 . رو بستم، دستم رو گرفت، منو برد داخل چشمام

 . چشمات رو باز كن. دو، سه ك،ي -

 يدور سالن گلدون ها. قلبِ قرمز پر شده بودند يكل سالن با بادكنك ها. شه يباورم نم. به همه جا انداختم يت نگاهرو باز كردم و با دق چشمام
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 . شده بود دهيگل پونه چ

  اد؟يخوشت م -

 : بغلش و گفتم دميپر. چشمم رو پوشنده بود ياز اشك جلو يا پرده

 . عاشقشم اد؟يخوشم م -

 . رميگ يبهتر برات م يعروس هي ميبرگشت يدم وقت يقول م ؟يدو نفره چه طور يعروس هيبا  -

 : رو در آورد و گفت يجعبه ا فشياز تو ك. رو تند تند تكون دادم سرم

 . ايدن يتنها پونه  يبرا يسفارش -

 . جعبه رو باز كردم ديترد با

 ...نيآرشام ا! نــــــه -

 . دفوق العاده بو. به شكل گل پونه ديجواهرات طال سف سيسرو

 . قابل تو رو نداره -

 .آرشام، الزم نبود -

 . يرو دار رميگ يكه برات م يزيهر چ اقتيچرا الزم بود، تو ل -

منتظر موندم اما  يا هيچند ثان. چشمام رو بستم و منتظر بودم منو ببوسه. و آروم سرم رو بردم جلو ستادميپام ا يپاشنه  يرو گرفتم رو دستش

 : با حرص گفتم. ديخند يدهنش و بهم م يدستش رو گذاشته بود جلو. روم باز كردمنشد چشم راستم رو آ يخبر

 ...يليخ... يليخ -

 . يبامزه شده بود يليخ يديات رو ند افهيپونه ق -

 . مرض -

 ديسع يوسه مثل ب. رفتم تو خلسه، چشمام رو بستم. ديسمت خودش و لبام رو آروم بوس ديرو برگردوندم كه بازوم رو گرفت و منو كش روم

سرش رو برد عقب و در . شدم ينم يذاشتم آرشام ببوستم دچار شك و دودل يمطمئنم اگر قبال م. حس شده يتمام وجودم ب. نبود، فرق داشت

 : گفت ديخند يكه م يحال

 ...كردم يمن كه فكر م! چه عجب -

 : سرش رو عقب برد و گفت هيبعد از چند ثان. دمشيبار من بوس نيا

 . خجالت بكش د،يچش سف يدختره  اَه اَه، -

 : و گفت ديخنده دستم رو كش ريزد ز بعد

 . قول بده ،يوقت تنهام نذار چيه گهيقول بده د -

 : رو تكون دادم و گفتم سرم

 . دم يقول م -
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 : سالن و گفت وسط ديبه بلندگوها وصل كرد، آهنگ گل پونه رو گذاشت دستم رو كش ميدر آورد با چند تا س فشيتاپش رو از تو ك لپ

 . ميبرقص ايب -

 بهونه گل من ريپونه گل من نگ گل

 گل من وونهينذار از غمِ تو بشم د ايب

 بهونه گل من ريپونه گل من نگ گل

 گل من وونهينذار از غمِ تو بشم د ايب

 دم ياز دست نم يمتيق چيمن تو رو به ه پونه

 دم يكس نم چيتو رو به ه يفقط مال من تو

 ديرو واسه دل من آفر دونم خدا تو يم

 دم ياگه خدا بخواد تو رو بهش پس نم يحت

 بهونه گل من ريپونه گل من نگ گل

 گل من وونهينذار از غمِ تو بشم د ايب

 بهونه گل من ريپونه گل من نگ گل

 گل من وونهينذار از غمِ تو بشم د ايب

 دردونه زِيمن عز يمن پونه  گل

 نهدو هيساخته  ايمثل تو فقط تو دن خدا

 جمع عاشق برات فراوونه يتو يدرخش يم

 دونه يم ايتموم دن يتو مال من اما

 بهونه گل من ريپونه گل من نگ گل

 گل من وونهينذار از غمِ تو بشم د ايب

 بهونه گل من ريپونه گل من نگ گل

 گل من وونهينذار از غمِ تو بشم د ايب

 هيتونم بهش تك يحاال م. پر از نوره، پر از عشقه ميبا اون زندگ. هيبه ثان هيزنده ام، ثان يتتا ابد، تا وق شه،يهم يمطمئنم مال منه، برا گهيد حاال

 . شه يكنم، دردم رو بهش بگم و اون هم سنگ صبورم م

***** 

 

 آخر فصل

 

 يصفحه  نيآخر. دمكر يرو گوش م) دونيفر( اريكه با هدفونم آهنگ طاقت ب يپارك آزادگان نشسته بودم در حال مكتين يزانو رو چهار
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آره دوباره داره از . مينيدستم رو بردم سمت ب. لپ تاپم افتاد يرو مينياز ب يكردم كه قطره خون يم پيرو هم تا يرمانم گروگان دوست داشتن

 : اب دادمجو. مامانمه. دميرو شن لميزنگ موبا يبردارم كه صدا فمياز تو ك يخواستم دستمال. دوباره خون دماغ شدم. اديمخون  مينيب

 . بله -

  ؟ييمحدثه كجا -

 . پارك -

 . خونت حالله يحساسه خونه نباش نايمحدثه، بابات رو ا. خونه ايزود ب م؟يمگه نگفتم مهمون دار ؟يموقعِ شب پارك نيتا ا -

 . باشه، باشه اومدم -

 . خداحافظ -

 . ارميبباعث شد سرم رو باال  ييتو كوله ام كه صدا ختميرو جمع كردم و ر لميوسا

 . اديداره خونه م تونينيخانوم از ب -

 : شه؟ ناخودآگاه گفتم يباورم نم! نـــــه. گره خورد شيطوس يبا چشما چشمم

 آرشام؟  -

 : نگاهم كرد و گفت يكم

  د؟يگ يم ونيهذ ديحالتون خوبه؟ دار -

 : دميپرس. امنشهيرمانم آرشام آر تيشخص هيشب قايدق نيا! نداره امكان

  امنش؟يآرشام آرآرشام؟  -

 . دياشتباه گرفت -

 : رو گرفت سمتم و گفت دستمال

 . ديشده، ببخش رميمن د -

 كجا رفت؟ . زده بود بشيسمتش اما نبود، غ دميدو. رمانمه تيچه طور؟ اون فقط شخص يخودش بود ول آره،

 

  نميبه بهتر ميتقد

 تپه  يكه قلبم براش م يكس

 )مادرم(ص . معصومه

 

  91شهريور :انيپا

   92  فروردين : انتشار 
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