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... ومدی یخودشون م يرو قطع کرده بودن و فقط صدا یقیموس يصدا

...تولد تولد تولدت مبارك  -

:زد و بلند گفت یچشمک...  دیمامانش خند... شد  رهیرنگش موشکافانه به مامانش خ یعسل -گرد و سبز يبچه با چشما پسر

!فدات شم گهیفوت کن د -

:ندنهمه با هم خو تیجمع

!یتا صد سال زنده باش... شمعا رو فوت کن  ایب -

:و گفت دیدستاشو به هم کوب... زد  یپر جذبه باباش، عالقه موج م يتوش چشما... شد  رهیبه باباش خ نباریا پسر

!خوام فوت کنم ینم -

:داد از همه طرف بلند شد، عموش جلو اومد و گفت يصدا

!کنه ها یفوت م ادی یبچه خودم م یفوت نکن! ارین در يمامانت سرتق باز نیع نقدریا -

هر  رهیبتونه جلوشو بگ یکس نکهیو قبل از ا دیپسر عموش جلو دو... همه خنده شون گرفت ... مبل رها کرد  يو خودشو رو دیخند پسر

بلد بود چه ... نبود  يزار هیاهل گر ...داد همه در اومد و پسر چشماشو براش گرد کرد ! پنج سالش بود و زلزله... چهار شمع رو فوت کرد 

دستاش گرفت و  نیپسرشو ب کیصورت کوچ... شده اش رو جلو آورد  شیآرا يچشما... مامانش جلو اومد ...  رهیحقشو از همه بگ يجور

:گفت

مامان؟ يخوا یم یچ -

پس کو؟... بخره  يشارژ نیبابا قول داده بود برام ماش -

:گفت. کرد یکم نم تشیاز جذاب يزیخط انداخته بود اما چ شیونیپش ياخم تو... شد  کینزد نهیدست به س باباش

 یکه کس يداغونش کرد يزد ؟يکار کرد یبدم به بچه نگهبان، اما چ يبد تویقبل يشارژ نیکه ماش یدر صورت! قول داده بودم... بله  -

!ازش استفاده کنه گهینتونه د

:فتباباش و گ يچشما يسرتقانه زل زد تو پسر

!مال خودم بود -

:باال انداخت و گفت يشونه ا باباش

!ستیخبر ن نیاز ماش گهیخوب پس د -

:دیپسر بلند بشه مامانش بغلش کرد و رو به باباش غر غیج نکهیاز ا قبل

...بچه مو  یکن یم تشیچرا اذ! يدیخوب تو که براش خر -

جلو اومد و پسر  یقدم... زد  یم رونیعشق از چشماشون ب. نگاه هم غرق شدنچند لحظه تو  يبرا... مامانش  يچشما يشد تو رهیخ باباش

:نشنوه گفت یکه کس يآروم طور...  دیکش رونیرو از بغل مامانش ب

!یگوش کن يخوایانگار حرف نم! یش یم تیشده اذ نیسنگ! هزار بار بهت گفتم، بغلش نکن -
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 نیدوست داشت هم... کرد  یقلبش فوران م يتو یاحساس خوشبخت... ش برسه مهمونا هینازك کرد و رفت که به بق یپشت چشم مامانش

!شکرت ایو از ته دل داد بزنه خدا رونیاالن بره کنار پنجره سرشو ببره ب

:فنجون ها بود که دوستش اومد تو و گفت ينسکافه تو ختنیآشپزخونه مشغول ر يتو

رون؟یب يای ینم... خوشگل شهر قصه ها ! طال گریج! دهیورپر -

!امی یگمشو منم االن م -

!یآدم با من حرف بزن نیع یستیهنوز بلد ن...  يبچه هم دار! يشووور کرد -

... یمگه تو آدم -

:از دوستاشون اومد تو و گفت گهید یکیبازم جوابشو بده که  خواست

!بدنم خشک شد...  میذره برقص هی نیایبچه ها ب -

!يداد یمقر  یاالن داشت نیتا هم یبترک -

... مینداشت یمهمون هیوقت بود  یلیخوب خ -

:گفت غوشیج غیج يبا صدا... بسته بود  یوارد آشپزخونه شد، مامانش موهاشو براش دم اسب يبچه ا دختر

...ببرن  کویخوان ک یم رونیب نیایگه ب یمامانم م! خاله -

:و گفت دیرو بوس دختر

!کنم شمعاشو فوت کنه یبچه رو راض نیا امیباشه خاله ، تو برو تا منم ب -

:دیزد سر شونه اش و غر دوستش

!دنده هیلجباز و ! مونه یننه اش م نیبچه ات ع نیا -

!حرف گوش کنه یلیباباش خ ستین! حرف دهنتو بفهما ياو -

... فتمیمن جرئت ندارم باهاش در ب! باباش که کال اعصاب مصاب نداره -

!نکبت! هم دلت بخواد یلیخ -

:نسکافه ها رو برداشت و گفت ینیس

...مهمونا حوصله شون سر رفت ...  نمیجلو بب نیفتیراه ب -

 دهیکه باباش براش خر یبزرگ قرمز رنگ يشارژ نیماش دنیپسر بچه بعد از د... کردن  ییرایو از مهمونا پذ رونیشون با هم رفتن ب همه

عکس  يطاقت صبر کردن برا یحت...  يباز نیکنه بره ماش دایرد تا فرصت پو همه شمع هاشو همزمان فوت ک دیکش ياز شاد یغیبود ج

:دیکش غیپسر بچه ج...  رنیبگ یعکس دست جمع هیکرد تا بتونن  رشیبازوهاش اس نیبه زور ب اشگرفتن هم نداشت و باب

!خودته یقبل نیماش هیدرست شب! ییبابا -

:آورد و کنار گوش پسرش زمزمه کرد نییسرشو پا باباش

؟يدوسش دار -

... یلیآره خ -
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...و پسر عموش و دختر خاله اش هم رفتن کنارش  نشیسمت ماش دیپر... بغل باباشو نداشت  يطاقت موندن تو گهید

و آهنگ مورد عالقه اش رو گذاشت و بدون توجه به جمع اومد سمت  ویکردن با دوستاش شد، باباش رفت سمت استر يسر گرم باز یوقت

:دستشو دراز کرد و گفت... کرد  یاشت با عشق نگاش مهمسرش که د

... نمیبب نجایا ایب -

:گفت همسرش

آهنگ؟ نیباز ا -

:بازوهاش قفل کرد و گفت نیبا خشونت اونو ب شهیو مثل هم دیهمسرش رو کش دست

...چسبه  یآهنگ م نیرقص با تو فقط با ا -

 ينوا ریز... عاشقانه  يبا زمزمه ها... دست در دست هم .... هشت زوج .... رقص شدن  دونیزوج ها هم وارد م هیتنها اونا که کم کم بق نه

آراد و ... آرتان و ترسا  یمیصم يو توسکا دوستا ریآرشاو... چهارساله  يکوچولو نیآرتان و ترسا بابا و مامان آتر...  دنیرقص یم یقیموس

رو داشت و عاشقانه با  نیآتر يکه حکم عمو ماین... انه اونا وارد شده بودن برگشته و به جمع دوست فاکسیاز هال یکه به تازگ ولتیو

طناز دختر عمه آرتان که به همراه همسرش ... بود نداشت نیاتاق آتر يکه تو اوشیبابت پسرش ن یو نگران دیرقص یهمسرش طرالن م

...  یخوشبخت اون شب آتوسا و مان يزوج ها گریو د ...داستان عشقشون زبونزد همه اهل اون خونه بود  واحسان اونجا حضور داشتن 

شده  رهیو با لذت بهشون خ ستادهیا يجمع کنار يبزرگترها... زد  یبه همه اون ها چشمک م یخوشبخت...  اریبنفشه و ماز... شبنم و اردالن 

 يگرم بهنام صفو يصدا... ون انجام بدن فرزنداش یدوام خوشبخت يتونستن برا یجز دعا نم ياربود و بزرگترها ک يجار یزندگ... بودن 

:کرد یم کیبه هم نزد شتریعاشقا رو ب

ستین یشکیه يداره که تو چشما یچشات آرامش -

ستین یشکیه يقلبت به جز جا يکه تو دونمیم

کنه از غم یداره که دورم م یآرامش چشات

کم کم شمیگه دارم عاشق م یبهم م یاحساس هی

يدیبخش یشبختآرومت بهم خو يچشما توبا

يد یمنم م ادی يرو دار یو خوب یخوب خودت

يبه من عشق ونشون داد نتیریبا لبخند ش تو

يتو بودم که واسه من دست تکون داد يایرو تو

اهامیتو کل رو یخوام باش یم یبس تو خوب از

فرداهام دیام یبا تو باش رمیجون بگ تا

شمینگات م ندیداره که پا یآرامش چشات

شمیو مات م شیچشمات دوباره ک يبازتو  نیبب

کن یو با نگاهت آسمون میو زندگ بمون
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کن یو عاشق من باش بمون و مهربون بمون

...شد  ریختم به خ یخدا رو شکر که همه چ! اوف -

:خوابش برده بود بغل کرد و گفت شیشارژ نیماش يرو که تو نیخم شد آتر آرتان

...توئه  ير زحمتاهمه اش به خاط... آره خدا رو شکر  -

به همسرش مشغول جمع کردن ظرف  نیریش يکردن لبخند میترسا هم بعد از تقد. اتاق خوابش برد يرو تو نیحرف آتر نیدنبال ا به

 گرونیدوست نداشت خونه شو د! بار نرفت که نرفت ریهمه اصرار کردن بمونن کمکش کنن ز یهر چ... شد  زهایم يشده رو فیکث يها

:ترسا گفت دنیبا د... رون اومد یآرتان از اتاق ب. ..کنن  زیتم

!کنه زیهمه جا رو تم ادیجون خدمتکارشون رو بفرسته ب یلیزنم ن یفردا زنگ م! دست نزن -

!میبخواب میشه بر یکه نم یشکل نیا -

اتاق  واریترسا به د يعکسها دنیبا د. ..بدون حرف وارد اتاق خوابشون شد ... حق رو به ترسا داد  ییرایبه وضع آشفته پذ یبا نگاه آرتان

 يبشقاب رو رو يادیترسا تعداد ز...  رونیتنش کرد و رفت از اتاق ب شویراحت يلبهاش شکل گرفت ، لباس ها يرو یلبخند نا خودآگاه

تان با سرعت از بشه که آر نیبود پخش زم کیو نزد دیپاش ند يرو جلو اریپوسته خ.... رفت سمت آشپزخونه  یداشت م وبود  دهیهم چ

:دیترسا نال... بشقاب ها رو گرفت  ریز گهیدست خودشو و با دست د هیپشت سر با 

!مردم یاالن م يوا -

:دیغر یخنده اش گرفت ول آرتان

؟يمسخره زد يحرفا نیباز از ا -

:حرف بشقاب ها رو از ترسا گرفت و گفت نیدنبال ا به

...برمشون  یم امی یخودم م زیم ينکن بذارشون رو اما بلندشون... شو جمع کن  هیتو برو بق -

اومد، ترسا داشت پوسته  رونیو ب دیها چ نتیکاب يظرف ها رو جمع کنه ، آرتان همه ظرف ها رو رو هیسرشو تکون داد و رفت که بق ترسا

دختر تو دلبرو چقدر  نیه ادونست ک یفقط خدا م. شد رهیمبل و با لذت به کارهاش خ ينشست رو. ختیر یسطل م يرو تو وهیم يها

. دیدرخش ینور م ریرنگ که به خاطر جنس پارچه اش ز یلباس بلند مشک هیشب خوش دوختش تنش بود،  اسهنوز هم لب! زهیبراش عز

 يو دستشو رو دیخودشو به سمت باال کش یترسا که کمرش خسته شده بود کم. ادی یبهش م یلیخ یدل اعتراف کرد که مشک يتو

:آرتان از جا بلند شد، رفت سمت بشقاب ها و گفت. شتگذا شیشونیپ

.زمیتو برو استراحت کن عز -

از  عیبه سرش زد سر طنتیترسا هوس ش. حرکت از جا بلند کرد و راه افتاد سمت آشپزخونه هیشده رو با  زیتم يبعد همه بشقاب ها و

:پشت خودشو به آرتان رسوند و گفت

؟یبلند کن یتون یمنو هم م -

:لبخند زد و گفت نآرتا

... میبرس مونیبه زندگ میبر میبشقابا رو جمع کن نیبذار زودتر ا...  طونیبرو ش -
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:گفت ترسا

!مون؟یزندگ -

!من و تو  یشخص یزندگ یعنی مونیزندگ...  گهیآره د -

:پسر چهار ساله است خودشو لوس کرد و گفت هیرفت مامان  یم ادشیوقتا  یکه بعض ترسا

نداره؟ ییجا یزندگ نیا يتو نیآتر -

:آرتان خاص شد و گفت نگاه

!زنم نه یکه من ازش حرف م یزندگ نیا يتو -

:با ناز گفت ترسا

!مونمیزندگ نیعاشق ا -

 یکه همه تالشش رو م یترسا در حال... رو به سمت کاناپه برد  طونشیش ياپن گذاشت و ترسا يهمه بشقاب ها رو رو. طاقت شد یب آرتان

آرتان ترسا رو برد سمت کاناپه وسط ... لباس آرتان رو چنگ زد  قهیو  دیکش يکنترل شده ا غینشه ج نیشدن آتر داریباعث بکرد تا 

مشت داشت،  يخوب تو یلیترسا رو خ ينقطه ضعفا. خودش هم نشست کنارش... کاناپه  يبا مالحظه خوابوندش رو وآروم  یلیو خ منینش

:طاقت گفت یترسا ب... ترسا  شکم يرو دینرم دستش رو کش یلیخ

!جون  یلیجـــــون ن! نکن آرتان -

:گفت دیبوس یکه گونه اش رو م یدر حال آرتان

...قسم نده  -

... وارد اتاق خواب شد  فیکث يهمه ظرف ها الیخ یب... آرتان لبخند زد ... سمت اتاق خوابشون  دیو دو دیاز جا پر ترسا

!گرممه! گرممه! گرممه -

:زد انداخت و گفت یکه داشت تند تند خودشو باد م ولتیبه و یبا خنده نگاه آراد

گرم نباشه؟ يخوا یم! میآخر مرداد ماه! من زیخوب عز -

!کولر رو برسون... حرف نزن آراد  -

:حرکت شد و گفت یسر جاش ب ولتیو. کرد میتنظ ولتیو ياش رو کامل رو چهیکولر رو روشن کرد و در آراد

!يها -

:با لبخند دستشو گرفت و گفت ادآر

!خوش گذشت بهت خانومم؟ -

و سرشو چسبوند بهش،  یداد به صندل هیدستشو قائم تک! کالم خودشو داشت هیلبخند زد ، بعد از گذشت چند سال آراد هنوز هم تک ولتیو

:سمت آراد و گفت دیچرخ

!از دست ترسا روده بر شدم از خنده...  یلیآره خ -

... زمیعز یخوشحال خوشحالم که -
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من؟ نیآراد به نظرت بچه ها شک نکردن به د -

:از گوشه چشم نگاش کرد و گفت آراد

؟یچ يبرا... نه  -

!بودم دهیچسب یفقط من شالمو دو دست... حجاب بودن  یکه همه شون ب يدیآخه د -

:که از تصور حجاب همسرش غرق لذت شده بود دستشو محکم فشرد و گفت آراد

!کنن به خاطر احترام به منه یاونا همه فکر م! يجواهر هیتو ...  زمیعزنه  -

!ستیکدومشون مهم ن چیه يحجاب برا! جالبه آراد یلیبرام خ یول -

!ذارن یگور خودش م يخودشو داره، موقع مرگ هر کس رو تو دهیخوب هر کس عق -

...ترسم  یدوست دارم امر به معروفشون کنم ، اما م -

...شن  یفقط معذب م يبذار باهات راحت باشن، اونجور! شو الشیخیدوما به نظر منم ب! ترس نداره اوال که -

شد؟ یدانشگاه چ! اصال ولش کن... ترسم  یم نیمنم از هم -

... میکن یخودمون رو معرف میبر دیشنبه با -

:دینال ولتیو

!زارمیاز استاد شدن ب -

:آراد با خنده گفت و

...، مجبور  زمیعز میمجبور -

استفاده کنن؟ گهید يجا هیشد از ما  یخوب نم! زورن نایچقدر ا -

...دانشگاهشون ازمون بهره ببرن  شرفتیپ يخوان تو یرو دادن حاال م لمونیتحص نهیشد، هز ینه نم -

!نمره مفت بدم یبه خدا که اگه به کس -

:و گفت دیغش غش خند آراد

!از االن؟ -

:و گفت پاش يرو دیکوب ولتیو

...االن  نیاز هم -

!يروز دانشجو بود هینره خودت هم  ادتی ،یکن تیاذ يخوایپس م -

!و پنج سالمه ستیاالن ب... کنه  یاما االن فرق م...  الیخیب يدانشجو هی -

... ياونا بود يروز جا هیباشه خودت هم  ادتی یبکن یخواست يدر هر صورت هر وقت هر کار -

:تسرتقانه گف ولتیو

خوام اصالً ینم -

ست؟یتو از استاد شدن ن یدون ناراحت یمن که م و؟یاالن مشکل کجاس و -
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:نبرده بود با اخم گفت ادیو سارا رو از  نیرام انیکه هنوز هم جر ولتیو

...ساراست  انیدرد من تکرار شدن جر -

:اخم کرد و گفت آراد

!نیرام دیو شا -

:بدتر درهم شد و گفت ولتیو ياخما

... يبراش بپا بذار يباشه قول داد ادتی -

؟یآخه تا ک -

: دیبا خشم غر ولتیو

... نمیبب مارستانیتخت ب يتو رو رو گهیبار د هیخوام  یمن نم! راحت بشه المیکه من خ یتا وقت -

رو ول کرد تا بتونه کمربندشو  ولتیرو پارك کرد ، دست و نیرو نگران و ناراحت کنه، ماش ولتیو یطیشرا چیخواست تحت ه یکه نم آراد

:باز کنه و گفت

... میحرف بزن ياستاد انیبهتر باشه در مورد همون جر دیشا! زمیخوب عز یلیخ -

:و گفت نییشد، کمربندش رو باز کرد، رفت پا الشیخیشد ب یبحث دچار استرس م نیهم که از ا ولتیو

!نمیدانشجوها رو بب هیبق ي دوست ندارم دلبراصالً...  یبدونن تو شوهر من دیهمه با! آراد گفته باشم-

. محکم بغلش کرد ولتیپشت سر و دیاز پشت پر عیسر دید یرو هم خلوت م نگیغرق لذت شده بود و پارک ولتیکه از حسادت و آراد

:و گفت دیکش غیج تیتوجه به موقع یب ولتیو

!؟يباز هار شد! يهــــو -

:و گفت دیغش غش خند آراد

...خوشگل من تا نشونت بدم  میبزن بر -

...چشمک زد و رفت سمت راه پله ها  طنتیهم با ش ولتیو

ر؟یآرشاو يرو قفل کرد نیدر ماش -

:فرو کرد و گفت بشیج يرو تو نیماش چیسوئ ریآرشاو

... زمیآره عز -

:اش و گفتبود رسوند دستشو انداخت دور شونه  ستادهیپله ها منتظرش ا يخودش رو به توسکا که باال بعد

م؟ینیبش اطیح يکم تو هی یموافق -

:بزرگشون انداخت و گفت اطیبه دور تا دور ح ینگاه توسکا

وقت شب؟ نیا -

!فردا هم که جمعه است! کهیتازه ساعت  -

... امی ی، بذار لباس عوض کنم م زمیباشه عز -
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گذاشته بودن ولو کرد و به آسمون  اطیح يتو کشونیخر کوچکه کنار است يفلز يها یصندل يخودش رو رو ریاز رفتن توسکا، آرشاو بعد

با ارزش  ایدن نیا يتو يزیچقدر ته دلش احساس آرامش داشت، لمس بودن توسکا کنارش براش از هر چ... شد  رهیپر ستاره و شفاف خ

:کرد و زمزمه وار گفتدستاشو نرم نوازش ... اون دور شونه اش چشماشو با لذت بست  يبا حس دستا... تر بود  بایتر و ز

...عشق من  -

:خم شد دم گوشش و پچ پچ وار گفت توسکا

!من يایدن -

...دوستت دارم توسکا  یلیخ -

:نشست و با لبخند گفت ریکنار آرشاو یصندل يرو دیخودشو کنار کش توسکا

مثالً چند تا؟ -

!زمیمثل نداره عز -

:ت و گفتچپش انداخ يپا يراستشو رو يپا...  دیخند توسکا

... ریآرشاو -

جون دلم؟ -

...خواست  يزیچ هیامشب دلم  -

؟یچ -

نازه؟ نیچقدر آتر يدید -

!خدا به بابا و مامانش ببخشتش...  یلیآره خ -

...وقتا  یره بعض یدلم براش ضعف م -

!از بس خوشگله -

... ریآرشاو -

!جونم؟ -

...خواد  یمنم دلم م -

حال جرئت نکرده بود  هیاما خودش تا ... زد  یبود که توسکا داشت حرف دل اونو م نیا قتشیحق... شد  رهیا خبهت زده به توسک ریآرشاو

 یتوسکا با ناراحت... خواست به مشغله هاش اضافه کنه  ینم! که توسکا چقدر مشغله داره دونستیخوب م... رو از توسکا بخواد  يزیچ نیچن

:گفت

؟یکن ینگام م ينجوریچرا ا -

:به خنده شد و گفت لیتبد ریصورت آرشاو يتو هتب

!من از خدامه! به خدا عاشقتم -

:و گفت دیدستاشو به هم کوب یبا سرخوش توسکا
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!یچیه...  نکهیا ای...  یقبول نکن دمیترس یهمه اش م! آخ جون -

:گفت يبا کنجکاو ریآرشاو

؟یچ نکهیا ای -

 یوقت بود که درك م یلیخ...  هیخبر هیجا  هیباز  دیفهم ریآرشاو... رد به من من کردن شروع ک... حرف دلش رو بزنه  دیترس یم توسکا

از دستش بر  يبرد اما کار یرنج م انیجر نیخودش هم از ا! کنه یو چقدر مراعاتش رو م شهیماریکرد توسکا تا چه حد نگران برگشت ب

:و گفت دیکش یاه! ومدی ینم

!بگو آروم جونم... بگو توسکا  -

:زد و گفت يآروم شد ، لبخند توسکا

... یبه بچه ات حسادت کن دمیترس یم -

اما ... خواست  یخودش م يتموم همه محبت توسکا رو برا یبا خودخواه... فکر کرده بود  هیقض نیخودش هم به ا...  دیلرز ریآرشاو قلب

:لبخند بزنهکرد  یسع...  ومدی یمسائل کنار م نیکم کم با ا دیبا... نبود  يچاره ا

...کنم خوشگل من  ینم يکه حسود يفرق نذار نمونیاگه ب -

:صورتش کنار زد و گفت يفرش رو از تو يموها توسکا

!ییآقا یلیخ -

:زد و گفت يلبخند ریآرشاو

!میوقته در موردشون حرف نزد یلیاز کالسات چه خبر؟ خ -

...سخت بود  یلیخ! از گرفتن تست ده نفر رو به زور انتخاب کردم بود، بعد ادیز یلیخ یمتقاض... تاه شروع شده  دیترم جد -

!کمه یلیکه وقتم خ یدون یتونستم کمکت کنم، اما م یکاش م! خوبه -

...هم کارخونه بابات  گرون،ید يبرا يآلبوم خودت هست، هم آهنگساز يندارم ، هم کارا ی، منم توقع زمیدونم عز یم -

پسر؟ ایکالست دخترن  يشاگردا یراست! گلم یکن یممنو که درك م -

:و توسکا عادت کرده بود، گفت دیپرسیسواال م نیاز ا شهیهم ریباشه، آرشاو یعیکردم طب یسع توسکا

...چهار تا پسر ، شش تا دختر  -

:و گفت دیکش یقینفس عم ریآرشاو

...شدن  دهیاز ترم قبلت دو تاشون برگز ادمهی...  يدیم ریسختگ يکارگردانا لیرو تحو یموفق يگرایانشاهللا بازم باز -

:با شعف گفت توسکا

...باشن  يبچه ها با استعداد نقدریشد که ا یخودمم باورم نم! آره واقعاً -

چرا که نه؟...  یتو استادشون یوقت -

:زد و گفت یاز درون خوشحا بود چشمک یکه حساب توسکا

!مییشما کیکوچ -
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:گفت ریآرشاو

...کنه  یهوا داره وسوسه ام م نیا... تو  میبر ایبپاشو !! طونکیش -

:و گفت ریبغل آرشاو دیاز جا بلند شد پر توسکا

؟یوسوسه چ -

:بم شده اش گفت يبا حالت خاص خودش و صدا... سرشو جلو برد  ریآرشاو

...تو  يوسوسه  -

 ...انداخت  یهمه عشق آسمون رو هم به حسادت م نیا...  دیآسمون خند يتو ماه

!لباسم از پاشنه کفشم نابود شد نییتور پا! اوپس -

!طناز مواظب باش -

...  دنیچیدورش پ عیاحسان سر يبود کله پا بشه که دستا کیو نزد دیآب رو ند يرفت سمت در خونه جو یکنون م یل یکه داشت ل طناز

:طناز با خنده گفت

!چه دستاتون ماشاهللا قدرتمندن! حاج آقا! جــــون يوا -

:رو که هنوز باز بود با پاش بست و گفت نیخنده اش گرفت ، در ماش احسان

!جـــــون حاج خانوم -

:محکم پسش زد و گفت طناز

...مگه خودت خواهر مادر ندار؟ دستتو بکش اونور ! ایح یب کهیمرت -

:خنده و احسان گفت ریدو با هم زدن ز هر

... امی یو م گنیپارک يکنم تو یپارك م نویبرو باال ، ماش -

...خوام بخوابم  یگفته باشم من خسته ام م یحاج -

:به پشت طناز زد و گفت یضربه محکم احسان

...کنم  تیرو حال یخستگ امیبرو بخواب تا ب -

ها رو  هیساپاشنه کفشاش هم يگرفت که صدا یپاهاشو باال م... و بعدش ورجه ورجه کنون وارد خونه شد  دیاحسان رو بوس رانهیغافلگ طناز

عاشق ... در و در رو باز کرد  يانداخت تو دیکل... از پله ها رفت باال ... به استفاده از آسانسور نبود  يازینکنه ، چون طبقه اول بودن ن تیاذ

 واریبه د نگاش افتاد به عکس احسان که بزرگ... کردنش با احسان بود  یکه شاهد لحظه به لحظه عاشق يخونه ا... خونه بزرگ بود  نیا

باال لباس شب سبز رنگش رو با لباس خواب  ادیاحسان ب نکهیقبل از ا... زد و راه افتاد سمت اتاق خوابشون  يلبخند... روبرو قاب شده بود 

:کرد خکوبشیاحسان م يکه صدا دیکش یداشت سرك م خچالیسر ... آشپزخونه که آب بخوره  يعوض کرد و رفت تو

!جونم حاج خانوم -

برداشت و با قدرت پرت کرد  خچالیاز داخل  یبیدر همون حالت س... گلوش و به سرفه افتاد  خیخنده اش گرفت و آب جست ب طناز

طناز بتونه  نکهیرفت سمت طناز و قبل از ا...  نتیکاب ياش رو انداخت رو هیزد و بق يگاز دیهوا قاپ يرو تو بیاحسان س... سمت احسان 
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خوش عطر  يهمراه با بو یقیطناز که تازه از شر سرفه راحت شده بود نفس عم... بغلش  يتو دینو کشاو رتخودشو عقب بکشه با قد

:و زمزمه کرد دیاحسان کش

...شه  یمو به تن راست م یکن یهر وقت بغلم م -

:زمزمه کرد احسان

...درست مثل اون شب  -

کدوم شب؟ -

...شده بود  تو اوج گرما بدنت دون دون ادمهی... اون غار  يتو -

گرما؟ -

...گم  یتنمون رو م يگرما -

:گفت یبا ناراحت طناز

...ننداز  ادمیآخ احسان  -

:اما با شعف گفت احسان

...خاطره منه  نیچرا؟ بهتر -

:شد، گفت یباعث لذتش م شهیاحساسات احسان هم. طناز يلبا ينشست رو لبخند

...عاشق حرارتتم  -

:جمله خودش گفت ينهفته تو يتوجه به معنا یهم ب دیناز و شاتوجه به منظور ط یب احسان

...کار دستم داد  یحرارت لعنت نیهم -

:عقب و گفت دیسرشو کش طناز

؟یمونیپش -

:گرد شده گفت يبا چشما احسان

...معلومه که نه  -

:دیطناز و نال یعسل يچشما يشد تو رهیخ بعدش

... یتو اول اراده م رو و بعدش غرورمو شکست -

:با خنده همراه بود نباریطناز ا يصدا

... حقت بود  -

!ـــــاوشیدست نزن ن -

:و گفت دیاز جا پر ماین

!طرالن چته سکته کردم -

:گذاشت و گفت شیشونیپ يدستشو رو طرالن
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...ده  یاخر منو دق م نیا ماین -

 شهیهم مایقلب ن يطپش ها يصدا...  دیرشو در آغوش کشرو خاموش کرد ، رفت سمت همسرش و س ونیزیاز جا بلند شد ، تلو ماین

:و گفت دیکش قیطرالن چند نفس عم... دونست  یخوب م نویا مایکرد و ن یطرالن رو آروم م

ما؟یتو سرم کنم ن یمن چه خاک رتشیبار برق بگ هیاگه  -

که رابطه  ماین... دستش بود  يهنوز دوشاخه آباژور تو...  شده بود رهیبود و به اونا خ ستادهیشد که متعجب وسط سالن ا رهیخ اوشیبه ن ماین

بامزه  یبا حالت اوشین... زد و اشاره کرد فلنگ رو ببنده  اوشیبه ن یکه طرالن متوجه نشه چشمک يبا پسرش داشت طور یخوب یلیخ

خنده اش گرفت  ماین... د سمت اتاقش پاش آروم آروم راه فتا ينوك انگشتا يرو یاز پلنگ صورت دیجاش گذاشت و به تقل ردوشاخه رو س

:طرالن شد و گفت اهیس ياما مشغول نوازش موها... 

! فتهیبراش ن یاتفاق چیشه که ه ینم... بخوره تا بزرگ بشه  نیزم دیبا... بچه ها  هیبق نیع... اونم بچه اس ! ینگران نقدریچرا ا...  زمیعز -

!ادی یمثل باباش مرد بار نم.. شه  یلوس م ينجوریا

:و گفت دیکوب مایبه شونه ن یخنده اش گرفت، مشت طرالن

!مزه یلوس ب -

:و گفت دیطرالن رو بوس یشونیلبخند زد ، پ ماین

!زمیعز يخوشگل شد یلیوقت نشد بهت بگم، خ یراست -

:نازك کرد و گفت یپشت چشم طالن

!يدیچه عجب منو د -

:سمت خودش و گفت دیه کشداشت از دستش فرار کن یبا خنده اونو که سع ماین

آخه خوشگل من؟ نمیبب ویک نمیتو رو نب -

!ماین -

...جونم  -

؟يبر يخوا یتو هنوزم م -

کجا؟ -

... گهید ایتالیا -

... زمیکه مجبورم عز یدون یم -

تو بره؟ يجا یشه مان ینم -

...رفت  یدفعه قبل مان -

... يکنه تا تو برگرد یم چارهیمنو ب اوشین -

...ارومش کنم  يدونم چه جور یم... گران اون نباش ن -

...شه  یاروم نم -
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:دستاش قفل کرد و گفت نیصورت طرالن رو ب ماین

خودت؟ ای یاوشینگران ن...  زمیعز -

:و گفت دیدزد مایدرشتشو از صورت ن يچشما طرالن

!لوس نشو -

:سمت باال و گفت دیچونه طرالن رو کش ماین

!طرالن خانوم -

...نگاه کنه  مایمجبور شد به ن رالنط

هوم؟ -

!!!هوم؟ -

...خوب بله  -

!!!بله؟ -

جانم ؟ نفسم؟ عشقم؟ -

...اهان حاال شد  -

:و گفت دیدر آغوشش کش ماین... خنده اش گرفت  طرالن

...ا مجبورم برم ام... سخت  یلیخ! سخته یلیمنم خ ياز شما دو تا برا يدور... گذره  یفکر نکن فقط به خودت سخت م -

ست؟یهمون استاد بودن بس ن ؟یکار نکن یمان يبرا گهیشد تو د یم یچ -

... رمیبه خودم سخت بگ نایاز ا شتریب یلیخ دیبا اوشین ندهیآ يبرا -

... رمیم یتو م یمن ب! ماین -

:و گفت دیآروم خم شد گونه همسرشو بوس...  دیلبشو گز ماین

... يکه تو دوست دار ییزایچ...  میخوب حرف بزن يزایاز چ ایحاال ب... وقت  چیه... لم ذارم گ یوقت تنهات نم چیه -

...  هیچ مایدونست منظور ن یچون خوب م... خنده اش گرفت  طرالن

!بابا شــــــوت کن -

گرفت درس بخونه و  میتصمباز ! نداشت دهیفا... ترسا نفسش رو با حرص فوت کرد و کتاب رو زد به هم ... اومد  يزیشکستن چ يصدا

سپرد  یرو دست آرتان م نیداد درس بخونه شبا هم که آتر یبهش اجازه نم نیصبح تا شب که آتر... پدر و پسر شروع شد  نیا يها يباز

ورد گوشش در آ يپنبه رو از تو يگلوله ها... تونست  یکردن که بازم نم یشلوغ م نقدریساعت درس بخونه ا ود یکیگرفت  یم میو تصم

دور کتاب  هیشد و اگه  یکالساش شروع م گهیماه د کی! بده نیبه آرتان و آتر یدرست و حساب یگوشمال هیاز جا بلند شد که بره  ظیو با غ

و زل زد  ستادیچارچوب در دست به کمر ا يتو...  رونیاز اتاق رفت ب... کرد محال بود بتونه دروسش رو بفهمه  یرو مرور نم يدکتر عامر

گلدون  يها شهیشلوار گرمکن نشسته بود کف سالن و مشغول جمع کردن خورده ش هیو  يسورمه ا يحلقه ا نیآست هیآرتان با ...  بهشون

:گفت یداشت آهسته م نیدر همون ح... بود 
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!از خونه رونیندازه ب یجفتمونو م ادی یاالن مامانت م!  نیاوه اوه آتر -

:باش آروم کنه گفتکرد صداشو مثل با یم یهم که سع نیآتر

!ایگم تو بود یمن م...  ادی یاالن م...  یدله آشخال زیزود باش همه شو بر! اوه اوه بابا -

:نگاه کرد و گفت نیگرد شده به آتر يکه هم خنده اش گرفته بود هم تعجب کرده بود با چشما آرتان

من شکستم ؟! ـــنیآتر -

:گفت واششی يدست به کمر شد و با همون صدا نیآتر

باشه؟... اما جلو مامان تو شکسته باش ! خوب من شکستم -

نباشه، در همون حالت داشت از  دید يبود که تو ستادهیا ییترسا جا د،یو غش غش خند رهیخودش رو بگ ينتونست جلو گهید آرتان

 ختیها رو ر شهیبرداشت ، خرده ش ییاریپذ زیم ياز رو یسر جاش خم شد و بشقاب یآرتان کم. برد یلذت م نیآرتان و آتر نیب تیمیصم

:گفت نیداخل بشقاب و رو به آتر

!فسقل نمیبب اریشرتت رو در ب یسوئ -

:با تعجب گفت نیآتر

چرا؟ -

!ادی یبدو االن مامانت م... تو کالهت  زمیخوام خاکا رو بر یم -

آرتان همه ... باباش  يگرفت جلو یهشو دو دستاز تنش در آورد و کال یرو به سخت کشیشرت سبز رنگ کوچ یزده سوئ جانیه نیآتر

:ندونست ، رفت جلو و گفت زیپنهان شدن رو جا شتریداخل کاله که ترسا ب زهیجمع کرد و خواست بر یخاك ها رو دو دست

!شه یشرت بچه خراب م یسوئ ؟یکن یکار م یچ -

:پشت باباش پناه گرفت و گفت عیسر نیآتر

!مامان، بابا بود -

که به شدت  یترسا هم در حال. باال انداخت يترسا و شونه ا يچشما يپر از خاك زل زد تو يز خنده اش گرفت و با همون دستابا آرتان

:دستش و گفت يمحکم آرتان رو گرفت تو يرفت جلو بازو رهیقهقهه زدنش رو بگ يکرد جلو یم یسع

... نمیبب ایب -

:دنبال ترسا راه افتاد و گفت آرتان

!مونینکش -

:و گفت دیاش کوب نهیس يتو یبازوشو ول کرد، مشت ترسا

!بکشمت هم حقته -

رو باز کرد سطل آشغال رو با پاش  نتیهم دنبالش رفتن، در کاب نیو وارد آشپزخونه شد، آرتان و آتر دیحرف دوباره چرخ نیاز ا بعد

:و گفت رونیب دیکش

!آرتان خان نجاستیاونا ا يجا -
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:گفت یکجک يبا لبخند آرتان

!نبود ادمی ؟یگ یا راست م -

:شد و گفت نهیدست به س ترسا

... يکرد یجارو م يومدی یشکستم م یزدم ظرف م یم... بود  ادتیقبال ها که خوب  -

:گفت یداخل سطل زباله و با لودگ ختیخاك ها رو ر آرتان

!رو تمیاون دوران جاهل اریبه روم ن گهیحاال د -

:براق شد و گفت ترسا

... تیبله بله؟ دوران جاهل -

:ترسا و آرتان و گفت نیب دیپر نیآتر

!گم یوگرنه به عمو م! ایمامان، بابامو دعوا نکن -

:چشماش گرد تر شد، مشتش رو گرفت جلو دهنش و گفت ترسا

...بکنه  مایمنو به ن یخواد چغل یم گهیکه د دهیخدا کارم به کجا کش يا! نگاه نویا -

:رو بغل کرد و گفت نی، خم شد آتر دستاشو شست آرتان

!ستیبخشش تو کار ن گهیحواستو جمع کن که دفعه د! گهیپسر باباشه د -

.توجه به ترسا از آشپزخونه خارج شد یهم ب بعد

 کرد، بعد از یداخل سطل زباله خال عیها رو هم برداشت و سر شهیکه خنده اش گرفته بود از آشپزخونه خارج شد ظرف خورده ش ترسا

که  یزدن قسمت یاشاره با هم حرف م مایولو شده بودن و با ا ونیزیتلو يکه جلو نیتوجه به آرتان و آتر یرو آورد و ب یاون جارو برق

دستش رو ! از جا پروندش يبلند یقیموس ياتاق که صدا يرو برگردونه تو یخواست جارو برق یم...  دیکش جاروگلدون شکسته بود رو 

:دیکه از خنده غش کررده بود توپ نیو به آترقلبش و ر يگذاشت رو

!کمش کن... سکته کردم ! نیآتر -

:آرتان، مشغول دست زدن شد و گفت يپا يکنترل رو انداخت رو نیآتر

!کن يمامان نانا -

:چشماشو گرد کرد و گفت ترسا

نمنه؟ -

ترسا غر غر کنان راه افتاد . و صورتش رو برگردوند با جمع کردن لبهاش داخل دهنش خنده اشو جمع کرد یخنده اش گرفت ، ول آرتان

:بره سمت اتاق

!سرم يرو زنیشاباش بر نامیمن براشون برقصم البد ا! انگار اومدن کاباره -

:دیکش غیج نیوارد اتاقش بشه آتر نکهیاز ا قبل

!مامــــــان... کن  ينانا! مامان جون من -
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:وار تکون داد و گفت دیانگشتش رو تهد. ساس بودح یلیخ نیجون اتر يرو د،یسرجاش چرخ ترسا

...خوام درس بخونم  یم! ادیصدات در ن گهیکه بعدش د یبه شرط -

:کرد و گفت نییخودش رو سر جاش باال و پا جانیبا ه نیآتر

...باشه قول قول  -

 یوقت بود م یلیخ. رش رو گرفتندو شییطال يمبل خرمن موها يجلوشون ، کش موهاشو باز کرد پرت کرد رو ستادیرفت ا ترسا

رنگ بود که از پشت با دو  یتاپ تنگ اسپرت مشک هیخواست موهاشو کوتاه کنه اما آرتان هر بار با اخم و تخم جلوشو گرفته بود ، لباسش 

دستش ... م پاش بود دامن قرمز رنگ ه هی... اش بسته بود  قهیگذاشته بود در ازاش  شیو کتفاش رو به نما هبه هم وصل شد رهیدا میتا ن

:تکون داد و گفت نیرو رو به آتر

...بزن اولش بچه  -

مخصوص رقص با ناز و قشنگ ... بود  میآهنگ شاد اما مال هی... آهنگ رو زد اولش  جانیو با ه دیباباش قاپ يپا يکنترل رو از رو نیآتر

 نطوریهم هم نیاتر... داد  یبا چشماش داشت ترسا رو قورت م... د کاناپه قرار دا يآرتان هر دو دستش رو باز کرد و از پشت رو... ترسا 

:خوند  یم یخواننده به نرم...  دیکش یم غیوقتا ج یزده بعض جانیزد و ه یمامانش دست م يکه نشسته بود برا

یتو واسم مثل بارون -

يایواسم مثل رو تو

ییبایهمه ز نیبا ا تو

... ییهمه تنها نیا منو

... یدونیکه م یحال منو

:خواننده خوند... سمت آرتان  دیو خودشو رو کش دیآروم چرخ ترسا

من با تو آرومم -

...دست آرتان رو گرفت و از جا کندش  ترسا

يریگ یدستامو م یوقت -

...یپرس یحالمو م یوقت

...زده تر از قبل شده بود  جانیه نیآتر يغایج

يریازم س یوقت یحت -

... يریکه دلگ یوقت یحت

... دیعقب و آروم چرخ دیترسا خودشو کش باز

رمیمیتو م یب من

...یفهم یکه حالموم تو

یخون یکه فکرمو م تو
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..یدون یکه حسموم تو

یدون یکه حسمو م تو

ودش دور دور خ هیو دوباره اومد باال ، آرتان دستشو به سمت ترسا دراز کرد ، نوك انگشتاشو گرفت و  نییآروم آروم رفت تا پا ترسا

دستش و  يترسا رو گرفت تو يدسته از موها هیو  دیآرتان با لذت بو کش... صورت آرتان پخش شد  يترسا رو يموها... چرخوندش 

و  جانیبا ه یلیوقت رقصش خ چیه... شد  یپا اون پا م نیآرتان همونجور سر جاش ا... از آرتان فاصله گرفت  بازو  دیترسا چرخ...  دیبوس

کننده  وونهیکرد که رقصش هم د یترسا تو دلش اعتراف م... رقصش هم مثل خودش مردونه و با جذبه بود ... نبود  دنیرپ نییباال و پا

...دن به بدناشون  یو تاب م چیپ یدن و ه یکه مثل زنا قر م ییمردا زا ومدی یبدش م! لرزونه یاست و دلو م

:دیکش غیدستاشو گرفت باال و رو به آرتان ج نیآتر

... امیم بمن -

...شدن  دنیمشغول رقص ییبغلش و سه تا يتو دیرو کش نیآتر زیخ هیبا  آرتان

یواسم مثل بارون تو

يایواسم مثل رو تو

ییبایهمه ز نیبا ا تو

...ییهمه تنها نیا منو

...یدونیکه م یحال منو

حرکتش نرم نرم  نیبه دنبال ا...  دیانش قر بده بوسداشت دستشو مثل مام یکه سع نویو با عشق گونه آتر نیرفت طرف آرتان و آتر ترسا

شوهر و پسرش رو به چشم بکشه  يحاضر بود خاك پا قتایحق...  دیو بعدش دست خودشو بوس نیزم يکف دستش رو زد رو نییرفت تا پا

... دیباال و در آغوشش کش دیترسا رو کش شددفعه خم  هیآرتان ... 

..با تو آرومم من

...يریگ یدستامو م یوقت

...یپرس یحالموم یوقت

يریازم س یوقت یحت

..يریکه دلگ یوقت یحت

 يصدا دنیهنوزم بعد از گذشت سالها با شن... تونست باعث جدا شدن ترسا از آغوش آرتان بشه  یهم نم نیآتر يدنایپر نییو پا باال

...شد  یقلب آرتان آروم م يطپش ها

رمیمیتو م یب من

...یفهم یکه حالمو م تو

یخون یکه فکرمو م تو

...یدون یکه حسمو م تو
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یدون یکه حسمو م تو

) يد:نقش طغرل  گریباز یتیآهنگ من با تو آرومم محمد رضا هدا( 

 نیزد و آتر يآرتان لبخند محو... ترسا سرشو گرفت باال و چشمک زد ... آرتان از دور شونه ترسا آروم باز شد  يکه تموم شد دستا آهنگ

:و گفت نیزم يورو گذاشت ر

!ایانداز یم ییما رو به چه کارا نیبب -

:کنترل رو برداشت چند اهنگ عقب جلو کرد و گفت دیدو جانیبا ه نیآتر

!بابا نوبت توئه -

:نشست و گفت عیسر آرتان

!کن لمیبرو باباتو ف -

:و گفت دیغش غش خند ترسا

.. پاشو بچه مو منتظر نذار... کنه  یم لمیباباشو داره ف -

رو که از  یداشت با همه وجودش حرکات یشد که سع نینگاش کرد و محو حرکات آتر یآتان چپ چپ... حرف چشمک زد  نیدنبال ا به

از ... و قهقهه زد  رهیخودش رو بگ يحرکاتش بامزه بود که نتونست جلو نقدریا... گرفته بود رو با اون آهنگ تند انجام بده  ادی ماشیعمو ن

:و گفت دیترسا هم خند... دادن  یبار خودشونو نشون م هی یکه سال ییاون خنده ها

!مامان قربونت بره یاله -

:از جا بلند شد و گفت آرتان

!کنه یم جایمامان ب -

:تونست درست انجام بده رو براش انجام داد و گفت ینم نیرو که آتر یو حرکت موج نیحرف رفت سمت آتر نیاز ا بعد

!زمیعز ينجوریا -

:دیکش غیمبهوت ج ترسا

!آرتــــــــان -

بعد از چند  یوقت... کرد همون کار رو انجام بده  یزده سع جانیهم ه نیآتر... شد  رهیخ نیباال انداخت و به آتر ییمرموزانه ابرو آرتان

:خورد دور خودش و گفت چیحرکت شش دور سرجاش پ هیلحظه موفق شد آرتان با 

... مینک یم نیرو تمر نیحاال ا -

:و گفت دیشونه آرتان کوب يتو یمشت اوردیطاقت ن گهید ترسا

...هنرت رو  نیا يتا امروز رو نکرده بود!!! کصافط -

:باال انداخت و گفت يشونه ا ارتان

 یخوشم نم ایجنگولک باز نیوقت از ا چیدوما من ه! نیدید یوقت ما رو نم چیو ه نیشد یجونتون م ماین دنیمحو رقص شهیاوال شما هم -

...سوما ... گرفتم  ادیهاپ رو به عنوان نرمش  پیه...  ادی
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:کرد و گفت نیبه آتر ياشاره ا دیکه رس نجایا به

... یکن تیرعا دیبا!! داره يحرفا بداموز یهزار بار بگم بعض -

:غر زد ترسا

!خودش رهیگ یم ادیره مدرسه  یم گهیدو روز د -

ارزش  هیخودش هم  يبزرگ بشه که پدر و مادرش درست صحبت کنن کم کم درست صحبت کردن برا یطیتو مح یبچه وقت...  زمیعز -

!کنه تیکه رعا نهیب ینم یلیاونم دل ینکن تیاما اگه تو رعا... شه  یم

!؟يباز روانشناس شد -

شه داشت ؟ یم ياز مردم عاد يکنم چه انتظار تیمن اگه نتونم بچه مو درست ترب -

:آرتان هم حرفش رو ادامه داد و گفت... داشت  مانیآرتان ا يچون به حرفا... نزد  یه کرد اما حرفچپ چپ نگا ترسا

!بفرما سر درست ؟یشما مگه درس نداشت... حرفم چهارماً هم داشت خانوم دکتر  -

:گفتو  دیگونه اش رو بوس رانهیغافلگ یو با حرکت دیتو شونه آرتان کوب يا گهیخنده اش گرفت، مشت د ترسا

!کنم یبهت افتخار م -

قربون ... بوس در حد گونه مجاز بود ... گرفته بود  ادیهم از آرتان  نویا. نذاره یمنف ریاش تاث هیکه تو روح دیرو هم بوس نیاز اون آتر بعد

 یرو هم م نیآتر دیبا دیبوس یدر ضمن هر وقت آرتان رو م... شد  یم نیاز اون باعث بلوغ زودرس واسه آتر شتریصدقه مجاز بود اما ب

... اتاقش شد  یکرد راه یذهنش مرور م يآرتان رو تو يها کتهیکه د نطوریهم... دو بوسه رو حس نکنه  نیتفاوت ب نیتا آتر دیبوس

 يشد، در همون حالت حواسش تو تاریبود، مشغول کوك کردن گ يتر از حد عاد رینت سل صداش ز د،یکش تارشیگ يها میس يرو یدست

جمعه بود، هم خودش خونه بود و هم توسکا ،  يعاشق روزها. زد، توسکا تند و فرز مشغول درست کردن شام بود یونه هم دور مآشپزخ

تق تق که بلند شد  يصدا! بازم کمه نهیهم توسکا رو بب یکرد هر چ یاون که حس م يبه خصوص برا. ننیهمو بب ریدل س هیتونستن  یم

همه حواسش هم معطوف . کرد یها رو قطعه قطعه م جیهو یتخته چوب يتوسکا داشت تند و فرز رو د،یکشگردن  یرو رها کرد و کم تاریگ

رو برداشت و  تاریزد و دوباره نشست سر جاش، گ يلبخند ریآرشاو. زنه یم دشینشده بود که داره د ریکارش بود و اصال متوجه ارشاو

آکورد  يتوجه به کاغذها یب. خواست به گوشش خورد یکه م ییهمون صدا نباریا. نییپا دیاول کش میششم تا س میانگشت شستش رو از س

بود  بیشد و عج یآهنگ رفته رفته داشت تند تر م تمیر. کرد و شروع کرد به زدن میذهنش ترس يشده دور و برش نت ها رو تو ختهیر

رو دور گردنش انداخت و از جا  تارشیفت، بند گخنده اش گر ریآرشاو. شد یها هم داشت تند تر م جیهو يضربات توسکا رو يکه صدا

که  ریآرشاو دنی، با د دیشک یداشت سرك م نباریزد شروع کرد به خوندن و راه افتاد سمت آشپزخونه، توسکا ا یکه م نطوریبلند شد، هم

شده بود به  رهیکه خ یدر حال اپن و يچهار زانو نشست رو ریآرشاو. دیاپن خند يرو دیکنار اپن و پر يها یصندل يحرکت رفت رو هیبا 

:توسکا به خوندنش ادامه داد

- Remember summer remember my love

Burning for you
Shining for you

Remamber summer i miss you my heart
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thinking love you
thinking love you

بمون

آسون رمیم یمن م ياگه بر... بمون کنارم

عشقم یتو هست.....  عشقم

جوون يتا پا باهاتم

بمون

آسون رمیمیمن م ياگه بر.... بمون کنارم

عشقم یتو هست.... عشقم

جوون يهاتم تا پا با

جوون يپا تا

Remember summer remember my love
Burning for you
Shining for you

Remamber summer i miss you my heart
thinking love you
thinking love you

خوام یم

خوام یم عشقتو

اامیسوت و کور دن يبر اگه

من از

حس ووو نیا رینگ

ابد بمون باهام تا

خوام یم

خوام یم عشقتو

اامیسوت و کور دن يبر اگه

من از

حس ووو نیا رینگ

ابد بمون باهام تا

Remember summer remember my love
Burning for you
Shining for you
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Remamber summer i miss you my heart
thinking love you
thinking love you

....

woow
woow

woow...

Remember summer remember my love
Burning for you
Shining for you

Remamber summer i miss you my heart
thinking love you
thinking love you

هر دومون میعاشق شد ادتهی

تابستون تابستون تو تو

دادم که با من بمون قسمت

ریبخ ادشی

تابستون اون

) remember the summer یانیک یآهنگ عل( 

. توسکا بود شیپ گهید ریهمه حواس آرشاو. زد یم یدور خودش چرخ یها بود و هر از گاه جیکردن هو زیر زیتند تند مشغول ر توسکا

 يشده بود که تو ادیسرعت دستش ز نقدریا. کردن قارچ ها شد زیر زیو مشغول ر ختیها رو داخل قابلمه پر از آب جوش ر جیتوسکا هو

رو از دور گردنش  تاریگ عیسر ریآهنگ قطع شد و آرشاو. بلند شد غشیو ج دیسبابه دست چپش رو بر نگشتنوك ا یلحظه حواس پرت هی

چشماشو از زور . خم شده بود یبود و کم دهیچسب يا گهیتوسکا انگشتش رو با دست د. نییپا دیاپن و خودش هم پر يدر آورد انداخت رو

:بغلش و گفت يتو دشیحرکت کش هیبا  ریآرشاو. سوزش انگشتش بسته بود

...با خودت  يچه کرد نمیول کن بب زم،یول کن عز -

 يدستشو گرفت تو ریآرشاو. کرد ینداشت چون توسکا نه چشماشو باز و نه دستشو ول م يا دهیکرد مشتش رو باز کنه، اما فا یسع

 قراریشد که دل ب ینم لیبود اما دل دهیهم نبر یلیخ. دست راستشو از دور انگشت سبابه دست چپش باز کرد يدستش و آروم آروم انگشتا

:و صداش زد يناهار خور زیم یصندل يتوسکا رو نشوند رو. آروم بشه ریآرشاو

... زمیعز -

:و گفت دیانگشت دستشو بوس ریآرشاو. دیسرك کش رونیبه ب چشماش يچشماشو باز کرد و اشک از ال توسکا

دکتر؟ میبر يخوا یکنه؟ م یدرد م یلیخ -

:به انگشتش کرد و گفت ینگاه توسکا
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...االن بهتره ... سوخت  یلیلحظه فقط خ هی! نه -

رو گرفته  شتریب يزیخونر يو جلو بود و همون هم خشک شده ومدهین شتریکم خون ب هی. و رو کرد ریباز انگشت توسکا رو ز ریآرشاو

:برداره و گفت هیاول ياز داخل جعبه کمکها یتا چسب زخم خچالیاز جا بلند شد رفت سمت . بود

!شام يزهرمار بخورم جا -

:اعتراض کرد توسکا

... ریا آرشاو -

:چسب رو در اورد و گفت ریآرشاو

!!؟یکن یکار م یخوب نگاه کن با خودت چ -

کار کنم؟ یچ يتوقع دار یکن یسرم اجرا م يکنسرت زنده باال هی يای یم یوقت...  گهید يکرد حواسمو پرت -

:زد و گفت يلبخند ریآرشاو

...من  يبرا زینمک نر نقدریا -

:تا چسب رو براش بچسبونه و گفت ریانگشتش رو گرفت سمت آرشاو توسکا

... یخودم ریآرشاو! دوست دارم -

:بعدش به در آشپزخونه اشاره کرد و گفت. و چسب رو براش چسبوند دیزخم رو بوس يرودوباره  د،یخند ریآرشاو

...اش با من  هیبق رون،یبرو ب -

... یستیتو بلد ن! ا نه -

؟!!ستمیمن بلد ن -

بال بر سرم  نیکه ا پختم یتازه مرغمو پختم داشتم سوپ م. ستمین یاونقدرا هم دست و پا چلفت رونیبرو ب ایب ؟يکرد يآشپز یتو ک ،یبل -

.نازل شد

.نداره يسوپ پختن که کار هی! گم یبهت م رونیقربون اون سرت برم من، برو ب -

.شم  یآروم م انوتیپ يبزن، من با صدا انویکم پ هیبرو برام  ایب!  ریآرشاو -

...دستت  نیبا ا -

.رسم خدمتتون یم ییچا ینیس هیکنم با  یدرست م نویبرو برام بزن منم ا! هیخراش جزئ هی! که نخوردم ریچشه مگه؟ زخم شمش -

:صورتش کنار زد و گفت يفرش رو از تو يبغلش کرد، موها رانهیغافلگ ریآرشاو

!تو یمن يکدبانو -

:هلش داد و گفت توسکا

!بـــــرو -

کرد  یفرو کش نم ریآرشاو جانیچون ه. شد یتر م یراض ریروز به روز از ازدواج با آرشاو. توسکا به کارش ادامه داد ریاز رفتن آرشاو بعد

از  یزن چینه فقط توسکا که ه. بشه شیتینبود که باعث نارضا يزیچ نیو عشق قرار داشت و ا جانیاز ه ییسطح باال يتو شیزندگ شهیو هم
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 قیعم یقلبش دچار آرامش .مواد سوپ رو اماده کرد هیتند تند بق انویخوش پ ينوا دنیبا شن. شه یعاشقش باشه ناراحت نم ششوهر نکهیا

 نباریا. و در قابلمه رو گذاشت ختیخورد کردن قارچ ها که تموم شد مواد رو داخل قابلمه ر. دیطپ یم شهیتر از هم نیشده و خوش طن

ما و ظرف خر... بخوره  یوانیرو ل ییعادت داشت چا ریآرشاو. ریآرشاو يبرا وانیل هیخودش و  يبرا ونفنج هی. شد ختنیر ییمشغول چا

رنگش نشسته و  يقهوه ا يانویپشت پ ریآرشاو. رونیقرار داد و رفت ب ینیبودن رو داخل س دهیاز اصفهان خر یکه به تازگ يکشمش و گز

 ییاون رو به هر صدا يکه خودش هم صدا نطوریهم. رهیساز مورد عالقه آرشاو انویدونست که پ یتوسکا خوب م. زد یبا همه عشقش م

:براش دست زد و گفت جانی، با ه دیآهنگ به اتمام رس. وسط سالن گذاشت و نشست زیم يرو رو ینیس. داد یم حیترج

.زمیعز يتو محشر -

:بلند شد، با لبخند اومد سمت توسکا و گفت انویاز پشت پ ریآرشاو

!امیمحشر باشم که به تو ب دیبا -

:و گفت دیبا ناز خند توسکا

...بخور  توییچا -

:دستش گرفت و گفت يخورده اش رو تو بیرش، دست چنشست کنا ریآرشاو

سوزه؟ یدستت نم گهید ؟یخوب -

:کم نگاه به انگشتش کرد و گفت هیصورتش  يجلو. دیکش رونیب ریدستشو از دست آرشاو توسکا

.نشده بود يزیچ. نه خوبم -

:زمزمه کرد ریآرشاو

..خدا رو شکر  -

:ش گفتاز داخل ظرف برداشت و در حال باز کردن يگز

!شدا ياصفهان هم برامون خاطره ا نیا -

.کدوممون بد بگذره چیبه ه يذار یچون تو نم. شه برامون یخاطره م میر یکال من و تو هر جا م -

بعد از چند لحظه سکوت ، . توسکا هم در جوابش لبخند زد. طاقت دست انداخت دور شونه توسکا و اونو به خودش فشرد یب ریآرشاو

:توسکا گفت

چه خبر ؟ نیاز آرش -

!ده نه به من یهم بخواد از خودش بده به تو م يخبر نیآرش ،یچیفعال که ه -

:خنده اش گرفت و گفت توسکا

چرا اونوقت؟ -

... یدون یخودت که م! تره یمیصم یلیچون با تو خ -

:و گفت دیکش یآه توسکا

!کاش نرفته بود -
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.شه کرد ینم شیکار...  گهیعشقه د -

:و گفت دیخند اتوسک

؟ شهیاما آخه واسه هم. موافقم نویا -

.رانیکنه و برگرده ا یبتونه گنزالو رو راض دیشا! ستیمعلوم هم ن -

.براش داشتم یماتیتصم هیآخه . ازدواج کنه هنگ کردم ایتالیا يداره با استادش تو میبهم گفت تصم یوقت! ناقالئه یلیکاش بتونه ، اما خ -

:خورد و گفت شوییاز چا يجرعه ا ریآرشاو

بس نبود؟ يکرد ادهیپ چارهیمن ب يرو میتصم نقدریا ؟یماتیچه تصم -

:زد و گفت دیکش یکه با خنده خودشو عقب م ریحواله شونه آرشاو یمشت توسکا

.خوب داشتم يمایواسه اون تصم...  يتو با اون فرق دار! بچه پرو -

؟یماتیچه تصم! ستین نیکم هم که سنگ! قربون اون دستات برم -

.آشناش کنم شتریب اریقصد داشتم با شهر -

:در هم شد و گفت ریآرشاو ياخما

!خودیب -

!خودخواه نباش نقدریا ریا آرشاو -

.زمیدرست نبود عز نکاریحاال که رفته، اما اگه هم بود ا -

چرا ؟ -

د؟خور یبر م نیبه غرور آرش یکن یفکر نم! چون اون قبال عاشق تو بوده -

.تموم شده بود انینه خب اون جر -

.که محال بوده قبول کنه یفهم یم نیآرش يجا يلحظه هم خودتو بذار هیاگه  -

... اریآخه شهر -

:باز اخمو شد و گفت ریآرشاو

!!؟یزن یم نهیرو به س اریسنگ شهر نقدریتو چرا ا -

 ادیز یلیخ. میبد کرد یلیما خ نمیب یکنم م یفکر م یهر چ. بخت بشهزنم، اما دوست داشتم اونم خوش ینم نهیرو به س اریمن سنگ شهر -

...

 جهیبه نت! میبا هم صحبت کرد انیجر نیتوسکا جان من و تو بارها در مورد ا. دمیو من به حقم رس يتو حق من بود! میاصال هم بد نکرد -

؟یکهنه رو باز دوباره تازه کن يبحثا يخوا یچرا م میدیهم رس

.ونمیازدواج نکنه و خوشبخت نشه بهش مد یکنم تا وقت یاما حس م...  دونم ینم -

:و گفت دیخند نباریا ریآرشاو

.یخواهر دو قلو داشته باش هی یخواست یخودته، م ریتقص -
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:و گفت دیخند توسکا

.میبهش بد میتون یدخترمون رو هم م -

:گفت یپدرانه به شوخ یبا تعصب ریآرشاو

مو از سر راه آوردم ؟مگه دختر! چشـــــم -

:گفت ریآرشاو یتوجه به شوخ یب توسکا

... ـــــریآرشاو -

جانم؟ -

... زهیچ... گم  یم -

:گذاشت و گفت ینیس يتو شوییشده چا یخال وانیل ریآرشاو

شده؟ یچ -

...من  -

؟یتو چ -

.هنوز حامله نشدم... راستش خب  -

:با تعجب نگاش کرد و گفت ریآرشاو

ه؟یمگه چ! یه باشخب نشد -

.شده ریکه د یدون یخودت هم خوب م -

.میبچه دار بش میگرفت میماهه که تصم کیتازه ! نشده ریاصال هم د...  اریبه خودت فشار ن یتوسکا جان، الک -

...واسه فردا . اما من از دکترم وقت گرفتم -

:با بهت چونه توسکا رو چرخوند سمت خودش و گفت ریآرشاو

!!!؟یچ -

:نگاش کنه گفت نکهیبدون ا توسکا

!يدیکه شن نیهم -

:صداشو بلند کرد و گفت ریآرشاو

!!؟یعنیمشورت رو هم نداشتم  هیمن ارزش  ؟یچ یعنی -

!زنونه است زایچ نیا زمیعز -

 هیکه  هیعیطب نیا. یبکن زایچ نیا ریخودتو درگ ستین يازینکن االن هم ن یتوسکا فکر الک! به من مربوطه زتیو همه چ یتوام زن من -

.مدت طول بکشه

.خودمو آروم کنم دی، با ریرم آرشاو یمن م -

:داد و گفت رونینفسشو با حرص ب ریآرشاو
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گه؟یحرف من کشکه د -

:با عشق نگاش کرد و گفت توسکا

.شه یراحت م المیکنه اونوقت خ دییتو رو خانوم دکتر هم تا ياگه حرفا. کم نگرانم هیمن االن . اما توام بهم حق بده!!! زمینه عز -

:داد بعد زا چند لحظه سکوت لب باز کرد و گفت یدلش حق رو به توسکا م يتو یکه کم ریآرشاو

.میر یخب پس با هم م یلیخ -

:اش گذاشت و گفت نهیس يسرشو رو توسکا

... زمیعز یمرس -

:مشغول نوازش موهاش شد و گفت ریآرشاو

.افکار خودت بود یحواست پ! يوح کردمجر نیپس دستتو هم واسه هم -

:زمزمه کرد. نامه باز شده بود هی شهیهم ریآرشاو يجلو. دیآه کش توسکا

.چند روزه که تو فکرم... بهش حق بده  -

:داد و گفت یبازوشو فشار محکم ریآرشاو

هر دو با هم  ای. میکن یرو با هم حل مبدون که من و تو مشکالتمون  نویا. یبکن اتیچرند نیذهن خودتو مشغول ا يحق ندار گهید -

.کدوم چیه ای میش یم رشیدرگ

. نکنه تشیاذ نیاز ا شتریداد سکوت بکنه و ب حیهم ترج ریسکوت کرد آرشاو توسکا

 .چهار ساعت يشنبه و دوشنبه و سه شنبه کالس داشت فقط روز يروزها. ومدی یو رو کرد، به نظر بد نم ریدستش چند بار ز يرو تو کاغذ

:گفت یلب ریکالسورش و ز يکاغذ رو گذاشت ال

.کاش آراد هم مثل من باشه -

شده بود نه موهاش به هم  یقاط ششینه آرا. خوب بود زیهمه چ. نهیخودشو بب نهیآ يآورد تا بتونه تو نییرو پا ریشد و آفتابگ نیماش سوار

:ار شدباز شد و آراد سو نیزدن خودش بود که در ماش دیمشغول د. بود ختهیر

!یش یخودتو نگاه نکن کم م نقدریخانومم ، ا یخوب -

:گفت و گفت یشیلب ا ریز ولتیو

برنامه تو؟ یگرفت -

؟يد یم چویسوئ. میآره ، تموم شد، از اون هفته کالس دار -

 چیسوئ. دستش بود چیئهم سو نیهم يبشه، برا نیزودتر از آراد از آموزش خارج شده و اومده بود که سوار ماش یبه خاطر خستگ ولتیو

:رو گرفت سمت آراد و گفت

... نمیبب -

:رو روشن کرد و گفت نیماش آراد

و؟یچ -
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. گهیبرنامه تو د -

.تو اتاق لیفا يدنبالم، گذاشتم تو ستیآهان ، ن -

؟ییبا چه ترما. يکالس دار ییچه روزا نمیخواستم بب یم! وا -

.کیبا ترم هفت، چهارشنبه هم با ترم  کشنبهیشنبه با ترم پنج، . هار شنبهو چ کشنبهیشنبه،  يروزا زم،یخوب حفظم عز -

:لباشو جمع کرد و گفت ولتیو

؟يبا من فرق دار نقدریچرا ا! خوام ینم -

:به سمتش و گفت دیچرخ آراد

!؟يکرد يباز لباتو اونجور -

. آورد یکرد و صداشو در م یم تیهاش آراد رو اذ طنتیش نیکه با ا ییکرد وقتا یم فیک. لباشو غنچه تر کرد و شکلک در آورد ولتیو

:اومده باشه گفت ادشی يزیبعد انگار چ. دیگفت و خند یلب ال اله اال الله ریآراد ز

استاد؟ يکالس دار یتو مگه ک -

:متفاوتشون افتاده بود گفت يبه کالسا ادشیکه باز  ولتیو

...رم سه ، سه شنبه هم با ترم پنج دوشنبه با ت...  ایشنبه کالس دارم با ترم اول -

:ابروشو باال انداخت و گفت يتا هی آراد

.میحداقل شنبه ها با هم هست -

!شما یم یدونیچاله م انیب شیدخترا برات قر و قم نیآراد بهت گفته باشم اگه ا -

:و گفت دیغش غش خند آراد

؟یکنیکار م یبعدش چ -

!ندازم یدارن، همه شونو م با منم کالس ایو ترم پنج ایترم اول -

:سرشو به نشونه افسوس تکون داد و گفت آراد

!داره فیتشر یها خبر ندارن خانوم من چه حسود خانوم چارهیب -

. بنده صاحاب دارم! خانوم بنده هستن شونیا یگ یم ير یاز همون اول م م؟یما از اون خونواده هاش يفکر کرد ؟يفکر کرد یپس چ! بله -

.که همه ملتفت بشن یکن یم يلقت بازهم با ح یه

:طاقت گفت یب آراد

.یکن یم وونمید یش یحسود م -

:با ناز گفت ولتیو

!!؟يدار یدوس م -

:کشدار زد و گفت یبوق ییجلو نیماش يبوق برا يکف دستشو گذاشت رو آراد

.خونه می، بذار سالم برس ویبس کن و -
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:کرد و گفتبرداشت، ضبط رو روشن  طنتیدست از ش ولتیو

.وروجکش تنگ شده يآراگل؟ دلم برا شیپ میسر بر هی يای یم -

:تکون داد و گفت ينوا تنگ شده بود سر يدلش برا یلیکه خودش هم خ آراد

.زنگ بهش بزن هیآره موافقم، فقط  -

 ياسباب باز هی يهم روبرو آراد. و شماره آراگل رو گرفت رونیب دیرو کش لشیکرد و مشغول گشتن شد، موبا فشیک يدست تو ولتیو

...بود  شییدا يایبره ، نوا دن دنشیبه د یعادت نداشت دست خال. بخره هیهد هینوا کوچولو  ينگه داشت تا برا یفروش

***

از جا بلند شد و  دنشیبود با د یکه پسر جوون یمنش. بود دهیانداخت و وارد شرکت شد، درست به موقع رس شیبه ساعت مچ ینگاه ماین

که  يزد و خودکار يلبخند ماین دنیهم با د یمان. در رو باز کرد و وارد شد ،یتند جوابش رو داد و رفت سمت اتاق مان ماین. م کردسال

:انداخت و گفت زیم يبود رو رو دشونیجد يدهایخر ستیل نباهاش مشغول نوشت

؟يسالم، چطور -

:و گفت یراحت يمبل ها ينشست رو یبا خستگ ماین

...ترکه فقط  یسرم داره م ستم،یبد ن يا -

:بود و گفت یدنیرو فشار داد که مخصوص سفارش نوش زشیم يدکمه رو یمان

کنه؟ یخسته ات م اوشیچرا ؟ ن -

:زد و گفت يلبخند ماین

.کردن منه یزندگ لیدل اوشین! اوش؟ین -

!حرفتو به گوش طرالن نرسوندم نیاگه ا! بله ، بله  -

:فتخنده اش گرفت و گ ماین

؟ياز آتوسا دوست ندار شتریتو خودت درسا رو ب! گمشو بابا -

:گفت يبا خونسرد یمان

.آتوسا بودم و هستم، اگه آتوسا نبود درسا رو هم نداشتم وونهیمن د! معلومه که نه -

:گفت یو به جاش به شوخ اوردیخودش ن يبه رو یچیدلش حسرت خورد، اما ه يتو ماین

!براش مرد دیرو با یخوردن ياون درسا! حمق جونا يا قهیسل یاز بس ب -

:نگاش کرد و گفت یدستش کم يبود گرفت تو زشیم يزد، عکس درسا رو که رو يلبخند یمان

.که مامانشو فراموش کنم ستمیچشم و رو ن یاما اونقدر ب ؟یپس چ -

 دیرو د مایپکر ن افهیکه ق یمان! نیخسته شدم، هم فقط ستم،یچشم و رو ن یخدا شاهده ب! چشم و روئم یمن ب یعنیدلش گفت  يتو ماین

:گفت

؟يبر افهیق نیبا ا يخوا یم! ایحاال تو چته؟ فردا عازم -
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:و گفت دیکش یآه ماین

تا امتحان گرفتم و برگه ها رو جمع . ام کردن وونهید! از بچه ها رمیخواستم بگ یاز صبح دانشگاه بودم، امتحان م. نه، گفتم که خسته ام -

.شم یکم خواب رو به راه م هیبا . شدم چارهیب رونیدم و اومدم از دانشگاه بکر

.یاونجا سرحال باش يدیخوام رس یم. پس برو خونه استراحت کن پروازت ساعت شش صبحه... از دست تو  -

:تکون دادم و گفت يسر ماین

.و برم رمیازت بگ طیبا بلقرداد رو  دیتمد ياومدم برگه ها. شم ینگران نباش، تا اون موقع خوب م -

 زشیاز پشت م یمان. گذاشت و رفت زیم يرو رو ینیس مایبا ن یوارد شد و بعد از سالم و احوالپرس ییچا يها وانیلحظه مستخدم با ل همون

. شد رهیحواسش نبود عکس درسا رو برداشت و بهش خ یکه مان نیهم در همون ح مایمبل ها نشست، ن يرو ماین يخارج شد و روبرو

 یشدن بهش م رهیاز خ مایکرد که ن یم ادیشباهتش رو به ترسا ز يسبز کمرنگش به قدر ياش با چشما یتونیز- ییلخت طال يموها

تازه  شتریب مایشد داغ دل ن یتند تر و بد اخالق تر م یزندگ يهر چه طرالن تو. نشده بود رهیوقت بود به ترسا خ یلیکه خ نطوریهم. دیترس

آرزوش  ماینبود که ن یاون خوشبخت یخوشبخت نیدونست ، اما ا یخودش رو خوشبخت م. دخور یترسا و آرتان غبطه م یبه زندگ. شد یم

:به خودش اومد یمان يبا صدا. رو داشت

!، با تواما ياو -

؟یگفت يزیهان ؟ چ -

!عموش ییوفا یب یلی، خ نشیبب ایبه خودت بده ب یتکون هیدلت براش تنگ شده  یلیدخترمو؟ خ ينخور -

:زد و گفت يلبخند ماین

.زنم یسر بهش م هیبرگردم حتما  یرم ، اما وقت یحاال که دارم م -

.یکش یزحمت م -

.يها شد رمردیمث پ! غر نزن غر غرو -

:رفت و گفت زشیم ياز جا بلند شد، سمت کشو یمان

.ستمیبشو ن ریره اما دلمون جوونه ، من پ یسنمون داره باال م -

دوباره برگشت سر جاش نشست، . پوشه قرار داد هیو داخل  دیکش رونیبود رو از داخل کشو ب ماین ازیکه مورد ن یحرف مدارک نیا دنبال به

:گذاشت و گفت ماین يجلو زیم يپوشه رو رو

.کم داشته باشن يزیذارم چ ینم. خانوم و بچه تو دارم يمن هوا شه،یاونجا حواست به کارا باشه مثل هم -

.یکن یمورد شرمنده ام م نیتو ا شهیونم، تو همد یم -

.دشمنت شرمنده باشه حاال برو به استراحتت برس -

:و گفت زیم يرو گذاشت رو ییچا یخال وانیل ماین

با من؟ گهید يندار ي، کار یباشه مرس -

.شه رو هم برات گذاشتم یکه اون طرف فعال م ینه ، اون خط -
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.کنم یمخبرت  دمیرس. دستت درد نکنه -

.یکن یم دمیرو سف شهیدونم مثل هم ی، م یموفق باش -

. شد و به سمت خونه راه افتاد نشیسوار ماش. کرد یافکار آزاردهنده رو از خودش دور م دیبا. رو فشرد و از اتاق خارج شد یدست مان ماین

که  يبد ينفوس ها نطوریسوزونن و هم یاش رو م هنیکرد که مطمئن بود تا فردا صبح س یطرالن فکر م يتموم طول راه داشت به اشک ها

!دونست یرفتارش عادت کنه؟ خودش هم نم نیقرار بود به ا یک. نهز یمطمئن بد م

رفت و  یهم دورشون راه م یخانوم. کردن یم يباف باز ریهمو گرفته بودن و عمو زنج يبچه ها نگاه کرد ، دستا تیبه جمع يلحظه ا چند

برد تا روابط  یرو به مهدکودك م نیدوبار آتر يهفته ا. رفت رونیراحت از مهدکودك ب الیو داشت، با خاز همه لحاظ هواشون ر

راست بره محل کار آرتان و  هیاون روز هوس کرده بود  یبنفشه، ول ایرفت  یخونه شبنم م ایاون هم خودش  زبعد ا. بشه يقو شیاجتماع

مطب پارك  يرو که جلو نیماش. خوشبو شدن مطبش خوب بود يبرا د،یخر میه مرچند شاخ یگلفروش هیسر راه از . کنه زشیسورپرا

.نکرده بود و سر زده به محل کارش نرفته بود زیوقت که آرتان رو سورپرا یلیخ. داشت جانیهجده ساله ه يدختر ها نیکرد، ع

آرتان بود و انتظار  يکار میتا يچون آخرا ست،یهم شلوغ ن یلیباز بود، اول سرش رو برد تو تا مطمئن بشه مطب خ شهیمطب مثل هم در

کنه از  جادیسر و صدا رو ا نیکرد کمتر یوارد شد و سع. انتظار نبود يکس تو چیهم نبود چون ه یانتظارش الک. داشت مطب خلوت باشه

 یتا از منش دیکش به آشپزخونه سرك. ته راهرو سمت چپ قرار داشت کیآشپزخونه کوچ هی. متعجب شد یکم زشیپشت م ینبودن منش

. عقب گرد کرد عیسر! زن هیقهقهه بلند  د،یشن يقهقهه ا يهمون لحظه صدا. نه، اما نبود ایاتاق آرتان هست  يتو یکس نهیو بب رهیخبر بگ

 یم جهت یو ب خودیبود که ب یمراجعش کس نیا دیشا! داشت یچرا که نه؟ آرتان همه نوع مراجع! زن بود؟ خب آره هیمراجع آرتان  یعنی

اتاق  يبتونه تو نکهیدر باز بود، قبل از ا ياز شانسش ال. سمت اتاق آرتان دیاونو کش یتر از هر حس ياما حس زنونه اش قو...  دیشا. دیخند

:دیپر ناز همون دختر رو شن يبزنه صدا دیرو د

!بوده یبره بحث سر چ مادیباز قلقلکم بده که  يمنو دوست ندار گهیگم تو د یبهت م یحاال ه! یلوس یلیآرتان خ -

 یطیشرا چیبه گوش هاش تحت ه. نهیتا بتونه داخل اتاقو بب دیجلوتر کش یشده، اما به زور خودشو کم یپاش خال ریحس کرد ز ترسا

خورد  یم دیروشن که به سف یلیبلوند خ يبا موها يدختر برنزه ا! روش به چشم هاش هم شک کرد شیصحنه پ دنیاما با د. اعتماد نداشت

 يشده بود، دکمه ها زونیآو یافتاده بود، کتش هم پشت صندل زیم يکروات آرتان باز شده رو. بود هآرتان نشست دهیدرست چسب

:اون لحظه درست مثل ناقوس مرگ بود يترسا تو يآرتان برا يصدا. باز بود رهنشیپ

!يزیعز یلیمن خ يکه برا یدون یخودت هم خوب م ؟یکن یفکر م نطوریچرا ا زم؟یچرا عز -

.بله از ازدواج کردنتون مشخصه -

!بودم با اون عجله ازدواج کنم؟ وونهیوگرنه مگه د! من اون موقع تو رو گم کرده بودم! من زی، عز ایتان -

.زمیعز نترنتهیروزا دور دور ا نیا. يکرد یم دایمنو پ يکرد یك م*بو*سیسرچ تو ف هیآرتان عذرتو قبول ندارم،  -

.ستمیبرنامه ها ن نیمن اهل ا یدون یکه مجان تو  ایتان -

من ارزششو نداشتم؟ یعنی -

:خم شد و گفت آرتان
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.کردم یصبر نم يکنم مطمئن باش ذره ا داتیتونم پ یم يدونستم اونجور یاگه م! یمعلومه که داشت -

:آرتان گذاشت و با ناز گفت نهیس يسرشو رو دختر

برگشتم که . تونم بدون تو ادامه بدم ینم گهیبه خصوص بابا، اما د. کرده بودم وونهیه رو دهم! چقدر دلتنگت بودم آرتان یاگه بدون -

.باشم شتیپ شهیهم

:گفت دیبوس یموهاشو م يکه رو یدختر شد و در حال يمشغول نوازش موها آرتان

!جان ایمنه تان يآرزو تینها نیا -

دستش که به صورت ! ورتش رو لمس کنه و مطمئن بشه که هنوز زنده استمرده دست لرزونش رو باال آورد تا ص نکهیبا تصور ا ترسا

. ومدی ینفسش باال نم. متورم شده یآب دهنش رو که قورت داد حس کرد گلوش حساب. کرده یم هیداشته گر دیخورد تازه فهم سشیخ

بکشه که هم  غیج نقدریهمون لحظه اخواست  یصورت هر دو نفرشون ، دلش م يو تف بندازه تو نهخواست در اتاق رو باز ک یدلش م

داد از حال  یتونست، هر لحظه احتمال م یاما نم! خودش خفه شون کنه يدوست داشت با دستا. حنجره اش پاره بشه هم پرده گوش اون تا

 ونیلب هذ ریز. کنه از مطب خارج شد جادیا ییسر و صدا نکهیبدون ا توانشدستش بودن رو محکم تر فشرد و با همه  يکه تو ییگال. بره

:گفت یم

 یو امکانات ، محال بود کس تیبا اون همه موقع... اون پسر . کردم یفکرشو م دیبا! ستیمال من ن گهیآرتان د... آرتان رو از دست دادم  -

تموم  ایخدا يوا...  تموم شد... انقضام تموم شد  خیتار... تموم شد  یهمه چ... کرده  داشیاالن پ... پس گمش کرده بود . رو نداشته باشه

!شد

تازه بغضش . فرمون گذاشت يو سرش رو رو يکنار یصندل يگل ها رو پرت کرد رو. رفت یم جیکه شد سرش داشت گ نیماش سوار

!و بس نیهم! تونست ناله کنه یبود، فقط م دهیبکشه اما گلوش به هم چسب غیخواست ج یدلش م. به هق هق افتاد د،یترک

....  يریم یبرام م ی، تو خودت گفت يتو منو دوست دار. يگذر یتو از من نم! یستینه ن...  یستیتو پست ن... عشق من ... آرتانم ... آرتان  -

؟یرو ببوس گهینفر د هی یتون یدستت بزنه؟ چطور م یکس يبذار یتون یآرتان چطور م. یبکش یتون یمن نفس نم یآرتان تو ب

 يها نیماش. رفت یخواد کجا بره، فقط م یدونست م ینم. دنده رو جا زد و راه افتاد. شده بود فرمون براشت، نگاهش تار يرو از رو سرش

هم بره  ایدن نیخواست از ا یانگار که م... رفت  یم. رفت ینبود فقط م ییراهنما يحواسش به چراغ ها. رفت یاما م دید یجلوشو درست نم

هم از ذهنش پر  نینبود که نگرانش باشه، آتر یآرتان گهید. براش مهم نبود یچیه.. .داد  یگاز فشار م يو محکم تر رو محکمپاش رو ... 

 نیخواست از چهارراه رد بشه که تو دل ماش ییتوجه به قرمز بودن چراغ راهنما یو طرالن ب مایآپارتمان ن کیسر چهارراه نزد. زده بود

بود داشت دور  يا قهیکه چند دق ییایدرست مثل دن...  دیو چرخ دیچرخ د،یدور خودش چرخ یبیمه يبا صدا نیماش. مخالف فرو رفت يها

خورد و آخرش رو در سمت ترسا فرو  يسکندر یکم. رفت نیخورد و تعادلش از ب ابونیکنار خ يبه جدول ها نیماش. دیچرخ یسر ترسا م

 یم نیبه سمت ماش دهیپر ییدن با رنگ و روکه شاهد تصادف بو ییکسا. گرفته بود رولنت سوخته همه جا  يدود و بو. اومد و متوقف شد

...روبرو بشن  يدونستن قراره با چه صحنه ا یرفتن و اصال نم

***



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٤

تو  شیریهندزف. بلند شد لشیزنگ موبا يصدا. دیکش یخونه اش پر م يدلش طبق معمول برا. گاز فشرد و راه افتاد يپاشو رو آرتان

:دکمه اش رو فشار داد و گفت. گوشش بود

...و ال -

:دیچیپ یگوش يجون تو یلین يصدا

...الو ، آرتان مامان  -

؟یجان ، خوب یلیسالم ن -

ترسا خوبه؟ ؟یمامان، تو خوب یمرس -

چه خبرا؟... ممنون  یمرس -

...زنگ زدن مامان  نیآرتان از مهد آتر -

:در هم شد و گفت یآرتان کم ياخما

چه خبر شده؟ ن؟یمهد آتر -

خودش خاموشه، شماره منو از  یگن گوش یم. نرفته دنبالش، اونا هم شماره تو رو نداشتن، فقط شماره ترسا رو داشتن ترسا هنوز ایگو -

.اونجا دوستمه ریکه مد یدون یم. گرفتن يریخانوم ام

 يگریپس از د یکیها چــــرا؟ چرا!! نرفته بود؟ نیدنبال آتر! ترسا خاموش بود؟؟ چرا؟ یگوش د،یشن یمامانش رو نم يحرفا گهید آرتان

:جون حواسش رو جمع کرد یلین يبا صدا. گرفتن یذهنش شکل م يداشتن تو

گم ترسا کجاست؟ یمامان؟ م يشنو یآرتان، م -

:گفت عیسر آرتان

.رم یهم م نیدنبال آتر ن،ینگران نباش. کنم یم داشیدونم مامان، االن پ ینم -

!بچه پنج ساعته اونجاست، همه رفتن مونده تنها نیا! فقط دو ساعت بره مهد تو هفته نیمادر من از اون اول قرار بود آتر! بابا يا -

:ترسا بود کالفه گفت یکه همه حواسش پ آرتان

.رم دنبالش یاالن م! دمیباشه مامان، فهم -

.نذار، نگران ترسا هم هستم خبریمنو ب -

:گفت آرتان

...باشه چشم  -

:دیجمله رو شن نیا یشماره ترسا رو گرفت ول عیبرداشت و سر شویگوش. قطع کرد یحرف بدون خداحافظ نیدنبال ا به

!باشد یدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م -

و دوباره شماره  دیفرمون کوب يکف دستش رو محکم رو. زهیگرفتن رو دور بر یکه داشتن تو ذهنش شکل م يبد يکرد همه فکرا یسع

:دیلب نال ریرو گرفت، ز

!یلعنت يجواب بد...  يده ترجواب ب -
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 یتند م نقدریا. نیگاز فشار داد و رفت سمت مهدکودك اتر يقطع کرد پاشو تا ته رو یبا کالفگ. دیبازم همون پاسخ ضبط شده رو شن اما

رفت کانادا  یم شهیهم يکه ترسا داشت برا یمواقع یحت! کرده باشه یرانندگ یتو عمرش اون مدل ادی ینم ادشیکه  دیکش یم ییرفت و ال

کرد ترسا خونه باشه و  یبا همه وجود آرزو م. کرد و راه افتاد سمت خونه نیبغض کرده بود سوار ماش یرو که حساب نیترآ عیسر یلیخ... 

ه ک نقدریآرتان ا. گرفت ینم یجواب چیکرد با باباش حرف بزنه اما ه یم یسع نیآتر. سنجش عالقه آرتان باشه يبرا يباز هیهمه اش  نایا

رو  نیآرتان ماش. حرف نزد گهیهم بغ کرده نشست و د نیآتر. ستیدرست ن نینبود که برخوردش با اتر توجهکالفه و نگران بود اصالً م

:دیکش غیج نیآتر. شد ادهیبغلش و پ ریحرکت زد ز هیرو با  نیدر خونه پارك کرد و آتر يجلو

...دردم گرفت ! بابا  يآ -

با آسانسور . دیشن یزد، اما آرتان نم یداشت باز تند تند حرف م نیآتر. سمت در خونه دیست کرد و پررو در نیآتر يجا یکم آرتان

وارد شد و . محض فرو رفته بود یکیتار ياما خونه تو. گذاشت و در خونه رو باز کرد نیزم يرو رو نیرسوند ، آتر ستمیخودشو به طبقه ب

:دیداد کش

!!!ترسا -

آرتان حس کرد ... گاز بود اما خودش  يغذاش حاضر و آماده رو! اما ترسا نبود. همه خونه رو گشت هید ثانچن يتو ومدین یجواب چیه

:دیباز داد کش نیکه آتر دیبه سمت در دو نیتوجه به اتر یب. نداره یوونگیتا د يمرز

بابا کجا؟ -

 نیماش یخال يجا نگ،یپارک يرفت تو!  هر طور که شدهکنه، حاال دایخواست ترسا رو پ یفقط م. رونیب دیخم شد، بغلش کرد و دو آرتان

ترسا رو گرفت، اما  يشماره دوستا یکی یکیبرداشت و  شویخودش شد گوش نیسوار ماش. رفته نیداد که هر جا رفته با ماش یترسا نشون م

همه به تکاپو . نداشت ياونم خبر یزد ولبه اتوسا زنگ . ولتینه شبنم، نه بنفشه ، نه توسکا ، نه طناز ، نه و! داشتازش ن يکس خبر چیه

رفته  دیتصور که شا نیبا ا! کجا رو بگرده دیدونست با ینم! داد یجا قد نم چیپارك کرد ، عقلش به ه ابونیرو کنار خ نیآرتان ماش. افتادن

... رو روشن کرد و تخته گاز به سمت بهشت زهرا راه افتاد  نیباشه سر خاك مامانش ماش

شده بود اما  کیهوا کامل تار. کرد یاونطرف تر داشت با پاش سنگارو شوت م یکم نیاز سر قبر مامان ترسا بلند شد، آتر رهچایو ب کالفه

 رشیبانگیشدن داره گر یمواقع استرس زا دچارش م يازمراجعاش تو یکه بعض ینفس یکرد تنگ یحس م! از ترسا نشده بود يهنوز خبر

تونست  یوقت نم چیبود که ه یقتیحق نیا! شد یترسا نابود م یآرتان ب. ش و محکم فشارش دادا نهیدستش رفت سمت قفسه س. شه یم

 بیج يتو شیگوش. رفت یجا نم چیوقت ه چیترسا بدون خبر دادن بهش ه! سابقه نداشت اونهمه وقت ازش خبر نداشته باشه. انکارش کنه

 يها یلیزد، البد اونم مثل خ یچشمک م مایشماره ن. دیکش رونیب بشیج ياز تو رو یگوش نیرفت سمت آتر یکه م یدر حال د،یکتش لرز

سر و صورتش مشت  يتو ینفر دعوا کنه و حساب هیخواست با  یدلش م یحرف بزنه، حت یداشت با کس ازیاما جواب داد، ن. نگران بود گهید

:جواب داد و گفت. بکوبه

...الو  -

:گذاشتمنگنه  ریاعصابشو ز مایگرفته و لرزون ن يصدا

...الو ، آرتان  -
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... مایسالم ن -

سالم آرتان ، ترسا کجاست؟ -

:تعجب کرده بود گفت لشیو تعج ماین بیغر بیلرزون و لحن عج ياز صدا یکه حساب آرتان

؟يدار يخبر ي، از تر ماین -

:بلند شد ماین داد

!ازش؟ يتو خبر ندار -

:نابود شده گفت آرتان

.خبرم یته ازش بچند ساع! نه ینه، لعنت -

و  دنیلرز یزانوهاش م. بردن یم لیله شده ترسا شده بود که داشتن با جرثق نیماش خینشست، نگاش م ابونیکنار خ يجدول ها يرو ماین

...صداش بدتر از زانوهاش 

!زهرا ای -

:دیمونده بود هوار کش یکه براش باق ییبا همه قوا اوردیطاقت ن گهید آرتان

!؟يبه سرم شده؟ ترسا کجاست؟ تو ازش خبر دار یچه خاک نمید حرف بزن بب -

. دو زانو يشده و افتاد رو یپاش خال ریبه هق هق افتاد و آرتان همون لحظه حس کرد ز رهیخودشو بگ يتونست جلو ینم گهیکه د ماین

:دیداد کش نیآتر

!ییبابا -

:دیخشک شده فقط نال ياما با لبها آرتان

ما؟یبدبخت شدم ن -

:گفت رهیاشکاشو بگ زشیر يکرد جلو یم یکه با همه وجود سع یپرپشتش فرو کرد، موهاشو چنگ زد و در حال يموها يدستشو تو ماین

!!شده آهن پاره نشیماش مارستان،یاما خودش رو بردن ب! رومه يجلو نشیدونم آرتان، ماش ینم -

آرتان با  يتصور که باباش خسته شده مشغول ماساژ دادن شونه ها نیا طبق عادت مامانش با نیآتر د،یچرخ یداشت دور سر آرتان م ایدن

:بهش جون دوباره داد ماین يصدا...  یچیه. گهینداشت د یحس چیآرتان اما ه. و تپلش شد کیکوچ يدستا

!ستانماریترسا دو ساعته که رفته ب! فقط خودتو برسون! گفتن هنوز زنده بوده...  مارستانیبردنش ب... آرتان  ایب -

اون  يترسا. کرد یرو باور نم یچیه دید یروح و حس ترسا رو نم یخودش جسم سرد و ب يبا چشما یتا وقت د،یآرتان دو يبه زانوها جون

 یحس م نکهیبخوره، با ا نیکم مونده بود زم نیآتر. دیرو گرفت و دو نیاز جا بلند شد، دست آتر. دیکش یهنوز زنده بود، هنوز نفس م

:دیخودش رو شن يصدا د،یرو بغل کرد و بازم دو نینمونده اما ناچاراً آتر یبراش باق يزور چیکرد ه

  !خوام یرو بدون تو نم یلعنت یزندگ نیترسا، ا يتنهام بذار یتون ینم -

.::اخته و منتشر شده استس)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..
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***

بهش نداده بود و  یهنوز خبر درست یکس. دستاش پنهون کرده بود نیرنگ نشسته بود و سرشو ب دیسرد و سف يها مکتین يکالفه رو ماین

 یب نیا! ترسا که خوب بود یکرد رانندگ یداشت با خودش فکر م. نداشت مارستانیب يترسا رو تو دنیطاقت د. کالفه بود یحساب ماین

!چش بوده؟ یعنی! چراغ قرمز رو رد کرده! بوده دیبع یلیازش خ یاطیاحت

:و جواب داد دیکش یشماره خونه اش بود، آه. دیکش رونیشلوارش ب بیرو از داخل ج یاز فکر خارجش کرد، گوش شیزنگ گوش يصدا

...الو  -

:از گوشش فاصله بده یرو کم یطرالن باعث شد گوش غیج

!مـــــاین -

:باشه شهیکرد مثل هم یکرد، سع یرو کالفه م مایهق هقش داشت ن يصدا باز

شده طرالن؟ یچ ؟یکن یم هیگر! زم؟یجانم عز -

!؟یرانیتو ا ماین -

!دمیرس شیدو ساعت پ نی، هم زمیآره عز -

زن نگران  هی یوقت یدون یچه م ؟يك دارتو اصال در ؟یفهم یتو اصال م! شم ینگران م یگ ینم! دو ساعته منتظرتم ماین! ؟ییپس االن کجا -

سرت به کدوم خراب شده  ستیمعلوم ن یحاال هم که برگشت ایتالیا يهمه وقت رفته بود نیا! کالفه م کرده اوشین! شه یم یشه چه حال یم

!گرمه يا

بدم؟ حیتوض يد یاجازه م! طرالن جان -

.ستیزن و بچه ات ن دنید مهم تر از يکار چیه ؟يکه بد يهم دار یحیمگه توض ح؟یتوض -

تصادف کرده و خودشو هم  دمیفهم. که آش و الش شده بود دمیترسا رو د نیماش ابونیسر خ دمیرس یاما وقت! بله ، بله حق با توئه -

.مارستانیآوردن ب

کرد تا  یم یس بود و سعبه ترسا حسا شهیطرالن هم! انبار باروت يتو دهیکش تیدونست تازه کبر یبده اما نم حیخواست توض یعنی ماین

 يکه برا یتوجه به آثار مخرب یپس ب. روز عاشق ترسا بوده هیبراش گفته بود که  مایچون ن! رو از هم دور نگه داره مایممکن اونو و ن يجا

:دیآورد داد کش یم ودهمسرش به وج

!خونه وگرنه نه من نه تو يای یاالن م نیهم! داره لیاون خودش شوهر و فک و فام!! مگه آرتان مرده؟! به تو چه؟! تصادف کرده که کرده -

:گرفت گفت یکالفه از پرستارها سراغ همسرش رو م یشد و با حالت مارستانیب يآرتان که وارد راهرو دنیبا د ماین

... زمیخداحافظ عز شش،یبرم پ دیفعالً آرتان اومد با رم،یگ یبعداً باهات تماس م -

.تماس رو قطع کرد ماینکرد چون ن دایزدن پحرف  يبرا یفرصت گهید طرالن

 یقینفس عم. زد یم رونیرنگش دو سه درجه روشن تر شده بود و هراس از چشماش ب. مایسمت ن دیپرستار دو الیخیب ماین دنیبا د آرتان

:تا بتونه حرف بزنه و گفت دیکش

کجاست؟ -



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨

:گرفته گفت يبا بغض و صدا ماین

...اتاق عمل  -

:داد و گفت هیپشت سرش تک واریعف به دبا حس ض آرتان

!ابوالفضل ای -

:داد حیتند تند براش توض ماین

.باشه میوضعش وخ یلیکنم خ یبه من نزد، اما فکر نم یالبته دکترش حرف درست -

:کنده شد، اومد جلو و گفت واریاز د آرتان

خراب شده کجاست؟ نیا -

:دیپرس جیگ ماین

!!کجا؟ -

:اشاره کرد و گفت یسمتبا دستش به  آرتان

!اتاق عمل ... اتاق  نیهم...  نیهم -

:راه افتاد و گفت ماین

...با من  ایب -

راه  يزیچ. ورود ممنوع نصب شده بود يرنگش تابلو دیدر بزرگ سف يقرار داشت و رو ییراهرو يدو به سمت اتاق عمل رفتن که انتها هر

:گفت ماین. اتاق در حال جدال با مرگ باشه نیا يتو زشیعز يشد ترسا ینفس آرتان رو بسته بود، باورش نم

 میدکترش گفت چون وضعش وخ مارستان،یمنتقل شده به ب شیسه ساعت پ ،يعمل، اما نبود يبرا رنیخواستن ازت اجازه بگ یآرتان ، م -

.بوده مجبور شدن خودشون ببرنش اتاق عمل

:رفته گفت لیتحل يدست هاش پوشوند و با صداها صورتش رو با کف  مکتیاز ن یکی ينشست رو آرتان

؟يدیدکترش رو تو از کجا د -

.دمیرفت تو اتاق من جلوشو گرفتم و پرس یداشت م یکردن وقت جیرو پ گهینفر د هیوسط عمل  دم،یکه ند شویدکتر اصل -

:کرد یم نییجمله رو باال و پا هیش فقط داشت ذهن ياما خودخواهانه تو! نه ایمونه  یبپرسه ترسا زنده م مایقدرت نداشت از ن یحت آرتان

!امی یمنم م ای يگرد یبر م ای م،یلحظه با هم نفس بکش نیتا آخر میمن و تو قسم خورد! دی، با یزنده بمون دیبا -

:گفت ماین. مونه یزنده نم يبدون ترسا مطمئن بوده لحظه ا. نگاه کنه انیجر نیبه ا يا گهیتونست طور د ینم نیجز ا و

 هی یعنی. باال بوده و اصالً هم تمرکز نداشته یلیگفت مردم گفتن سرعتش خ یم یرانندگ ییراهنما سیرفته؟ پل یکجا داشته م یدون ینم -

!ها دهیاز ترسا بع یلیخ نیا! کرده یم یداشته رانندگ یبا حواس پرت ییجورا

:زد و گفت وارید يسرش رو از پشت تو آرتان

!ستمدون یدونم ، کاش م ینم -



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٩

از جاش بلند شد اما آرتان  ماین! و بودن یآتوسا و بنفشه و شبنم و مان. راهرو کشوند يچند نفر نگاه دو مرد رو به انتها ونیو ش هیگر يصدا

:سر شونه اش زد و گفت یاومد سمت آرتان، دست یمان. بده حیرو توض زیهمه چ مایبلند شدن هم نداشت، اجازه داد تا ن ينا

.هیقو یلیترسا هم خ! خدا بزرگه! انشاهللا شه یدرست م -

:چشماشو بست و گفت آرتان

!دونم یم -

رو  یکش يخواست صدا ینم. نکرد یخورد اما توجه یداشت زنگ م شیگوش. نهیبب یخواست ضعفشو کس یاون لحظه هم دلش نم یحت

اتاق  يتو شیزبونشو بچرخونه و بگه همه زندگ تونست یتونست بگه؟ چطور م یم یچ! ازش بپرسه ترسا چطوره یخواست کس ینم. بشنوه

دلش به حالشون غبطه خورد، کاش  يزدن و آرتان تو یآتوسا و شبنم و بنفشه زار م! بره یبه سر م یتیچه وضع يعمله و اصال خبر نداره تو

دلش  يتو! کنه هیه خاطرش خون گرترسا ارزششو داشت که آرتان ب! تو گلوشو بشکنه و همراه با داد زار بزنه یتونست بغض لعنت یاونم م

:کرد هیخودشو توج

. شه یعوض نم يزیمونه که بازم چ ینم ای...  ایمونه که در اون صورت خدا به هر دومون عمر دوباره داده،  یزنده م ای ؟یچ يبرا هیگر -

...ذارم  یچون تنهاش نم

تفاوت از اتاق خارج شدن، آرتان قبل از همه خودشو بهشون  یب یی، دو دکتر خسته و با چهره ها دیاز جا پر دیدر اتاق رو که شن يصدا

:رسوند و گفت

ه؟یدکتر، خانومم در چه وضع يآقا -

:آرتان کرد و گفت يبه سرتاپا ینگاه دکتر

ن؟یشما همسرش هست -

...بله  -

سرش به وجود آورد که خدا رو  يتو یکه به سرش خورده بود لخته خون يبه موقع رسوندنش، ضربه ا! نیگذشت، نگران نباش ریبه خ -

.ادیتا به هوش ب میمنتظر باش دیاالن با. میخارجش کرد یالنیو به کمک دکتر م یشکر به راحت

:دیپرس عیسر ماین. اش برداشته شد نهیس ياز رو ایبار دن نیبزرگ تر ییگو د،یکش قیبا همه وجودش نفس عم آرتان

دکتر؟ يآقا ادی یبه هوش م یک -

رفت و به هوش اومد به  يکه حالش رو به بهبود یزمان. برنش یم وی یس ياالن به بخش ا... داره  ماریبه حال ب یبستگ! ستیمعلوم ن فعالً -

.نشینیبب نیتون یشه م یبخش منتقل م

:گفت آرتان

!االن نیهم! نمشیبب دی، با نمشیخوام بب یمن م یول -

:شونه آرتان و گفتزد، دستشو زد سر  یدکتر لبخند کمرنگ یکی اون

. یکنم خودت یرو صادر م دنشیکه اجازه د یکس نیمطمئن باش اول. یصبر کن یچند ساعت دیفعال با ش،ینیب یم! هول نباش جوون نقدریا -

.داره ازیاون االن به تو و صدات ن
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تر  نیریبراش ش یچیاما ه. دیشن یرو م آتوسا و بنفشه و شبنم يشاد يرها کرد، صدا مکتین يرفتن دکتر ها، آرتان خودشو دوباره رو با

 يکنه و به محله ها یپنج تا گوسفند قربون دیباز ترساشو د يدوباره چشما یهمون لحظه نذر کرد وقت. قلب عاشق خودش نبود ياز شاد

. جون بود یلینشماره . خارج کرد بشیاز ج شویگوش نباریشد ا ندشیمزاحم افکار خوشا شیزنگ گوش يصدا. بده هرش نییپا نینش ریفق

:اونو هم نگران کرده بود، جواب داد چارهیب

جان؟ یلیجانم ن -

کشه؟ یخوبه؟ نفس م ؟يدیشد؟ ترسا رو د یچ! آرتان ، مامان -

:گفت متیآرتان با مال. حرفشو قطع کرد هیو گر دیجون ترک یلیبغض ن هوی

!جواب بدم لمویشه ترسا بد باشه و من بتونم موبا یمگه م. م شدعملش االن تازه تمو! آره خوبه خدا رو شکر! نکن  هیمامان من، گر -

به من روح از بدنت  يرو داد نیآتر یوقت. يدیمامان تو که حال خودتو ند! تو ایوسط نگران ترسا باشم  نیدونستم ا یمن نم! نه واال -

.یکن یت سکته مخود مارستانیشک نداشتم تو راه ب! يهزار بار مردم تا جوابمو داد. زد یداشت پر م

:قلبش فشرد و گفت يزد، دستشو رو یلبخند کمرنگ آرتان

...رد کردم  شویکیفکر کنم  -

:جونش گفت یجون که در اومد با همون لبخند کج ب یلین غیج

خوبه؟ نیآتر... کردم  یشوخ -

...ترسا خبر نذار از حال  یمنو ب. کنه یم يشه داره باز یسرش نم زایچ نیآره مامان، بچه که ا -

:و گفت دیکش یآه آرتان

فعالً؟ نیندار يچشم ، کار -

.دونم فشارت افتاده یهم بخور من م يزیچ هی. نه مامان، مواظب خودت باش -

!فعالً... چشم  -

با . زنگ زد لشیفاصله نگرفته بود که موبا هیاز بق یلیهنوز خ. دید یهر طور شده بود ترسا رو م دیرو قطع کرد و از جا بلند شد، با یگوش

... بهتر کنه  یتونست حالشو کم یبا صداش م ایلبخند زد، اآلن فقط تان اریاخت یب ایاسم تان دنید

و احسان طناز

و  غیکه در مدرسه باز شد و دختر ها با ج دیطول نکش يزیچ. شد رهیخ یانتفاع ریپارك کرد و به در مدرسه غ يرو گوشه ا نیماش احسان

که عسل از مدرسه  دیطول نکش يزیچ. فرمون گذاشت و با انگشتش ضرب گرفت ياحسان دستشو رو. رونیاز مدرسه باومدن  اهویداد و ه

:شد و صداش کرد ادهیپ عیسر دنشیداحسان با . رونیاومد ب

...عسل جان  -

حسان افتاد گل از گلش شکفت و نگاش که به ا. ستادیرد بشن متعجب ا ابونیخواستن از خ یم يدو تا دوستاش با خنده و شاد نیکه ب عسل

:دستاشو از هم باز کرد و گفت ابون،یسمت خ نیبودن اومد ا رهیتوجه به دوستاش که با تعجب به احسان خ یب

!داداش احسان -
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:با خنده بغلش کرد و گفت احسان

!سرمون يرو زنیر یبپر باال وروجک که االن دوستات م -

و معروفش به دوستاش فخر بفروشه  گریبابت داداش باز یکنه و دوست داشت حساب یز مابر اداره پروا يکرد رو یکه حس م عسل

عسل با افتخار سوار . شد و در سمت عسل رو از داخل براش باز کرد نشیاحسان سوار ماش. سمتشون و دستشو براشون تکون داد دیچرخ

:و گفت دیبعدش دستاشو به هم کوب. شد و در رو بست

گفتم تو  یبهش م یکرد بعد وقت یم یمن فخر فروش يبرا نقدریا! نکبت میبه خصوص اون شم! کنن یهمه شون دق ماالن ! احسان يوا -

!گم یگفت دارم دروغ م یبه همه م یداداش من

:و گفت دیخند احسان

!دلشونو یعنی يحاال سوزوند! گهید یوروجک -

:نشست و گفت نهیدست به س عسل

!که هست ستین پیخوش ت! که هست ستیخوشگل ن! که هست ستیو معروف ن گریداداشم باز! زنن یدارن االن جز م! ؟یپس چ -

:گفت احسان

؟یکن یبرام در نوشابه باز م نقدریچرا ا! اوووه -

:و گفت دیزده بود خم شد گونه احسان رو بوس جانیکه هنوز ه عسل

!يریگ یم لیکم منو تحو یلیخ يبا طناز جون ازدواج کرد یوقت از. رفته ادتیمنو  گهیکردم د یفکر م! يکه اومد یاحسان مرس! يوا -

.کردم یخودم حس کردم کم لطف نجام،یهم االن ا نیهم يبرا! مورد اعتراض وارده نیدر ا -

:گفت دیکه اوضاع رو مناسب د عسل

!رمیبه جنگش و داداشمو پس بگ امیخواست ب یکم کم م! رهیزن توام فقط بلده خودشو واسه ما بگ نیا -

:اخم کرد و گفت احسان

!هیدختر خوب یلینکن عسل، طناز خ یکم لطف -

!شما بله يبرا -

رفتن توقف کرد و رو به خواهرش  یبا طناز م شهیکه هم یرستوران يجلو. کرد یخواهرشو خوب درك م يها تیحساس. دیخند احسان

:گفت

!تو رگ میجوج بزن هی میبر نییبپر پا -

:با تعجب گفت عسل

!وج؟ج -

:و گفت دیخند احسان

!ستیمحبوبت ن يجوجه کباب ، مگه غذا -

:گفت یکه با ذوق م نطوریهم عسل
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!براش رمیمیم -

 یکه وارد رستوارن نشده کس یداد تا وقت یم حیترج. زد به چشمش شویآفتاب نکیشد و ع ادهیاحسان هم پ. نییپا نیاز ماش رفت

حاج خانوم با ناخن شستش  يرو. تماس هاشو آورد ستیبرداشت و ل شویکرد گوش یل مرو قف نیدر همون حالت که در ماش. نشناستش

:بوق طناز جواب داد نیسومبا . زد و شماره گرفته شد يضربه ا

جونم حاج آقا؟ -

حج خانومم؟ يچطور -

نه؟ ای يشما چطور! خوب خوبم... سالم عرض شد -

!آره ایچطورم  -

خونه پس احسان؟ يای یم یک -

وقت  یلیخ. رونیب ارمیکم وقت اضافه داشتم گفتم عسل رو ناهار ب هیخونه،  امی یناهار نم يمن امروز برا. زنگ زدم نیهم يستش برارا -

.بود ازش غافل مونده بودم

:گذاشت و گفت شیآرا زیم شهیش يمشتش رو رو. نشست ششیآرا زیم یصندل يرو طناز

... زمیباشه عز -

.نومحاج خا نمتیب یپس شب م -

...باشه  -

؟يطناز ناراحت شد -

!نه -

؟يندار يکار. ، االن عسل منتظرمه میزن یشب حرف م -

...نه  -

...خداحافظ  -

...خداحافظ  -

تونستن ناهار  ینبودن و م يلمبرداریکدوم سر ف چیبعد از مدت ها ه. شد رهیشده اش خ ونینیش يبه موها نهیآ يرو قطع کرد و تو یگوش

بعدم همه رو . و روش زده بود ریز ییکرده بود و چند رگه روشن تر از حنا تیالیموهاشو ها! بود دهیچقدر به خودش رس. بخورنرو با هم 

تاج . همه اش خراب شد... اما خوب . بود دهیهم به خودش رس یمورد عالقه احسان رو درسته کرده و کل يغذا. بود دهیچیسرش پ يباال

کمرنگش رو که همرنگ  یپاشنه بلند صورت ياز جا بلند شد و کفش ها. زیم يو برداشت و پرت کرد روموهاش بود ر يکه رو یکیکوچ

که احسان با خواهرش بود  نیاز ا. تخت انداخت يخودشو رو. پرت کرد یرو به سمت ومکوتاهش بود رو هم در اورد و هر کد راهنیپ

 نقدریکاش احاسن روز قبلش بهش گفته بود حداقل ا. بودن ناراحت بودخودش نقش بر آب شده  ينقشه ها نکهیاز ا یول. ناراحت نبود

حاال که احسان نبود . و چشماشو بست دیکش یاه. نداره همواسه قهر کردن  لیدل یدونست حت یم. پاهاشو شکمش جمع کرد. شد یکنف نم

.به خوردن ناهار هم نداشت لیم
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***

و توسکا ریآشاو

و از  بشیج يرو گذاشت تو یگوش رهیبگ يشماره ا نکهیاما بدون ا. برداشت شویکنار و گوش یصندل يدسته گل رو گذاشت رو ریآرشاو

سال از  کیفقط  نکهیکه با وجود ا زشیعز يتوسکا يگریموسسه آموزش باز. داد خودش بره داخل موسسه یم حیترج. شد ادهیپ نیماش

:گفت جانیاز جا بلند شد و با ه ینشوارد موسسه که شد م. گل کرده بود یگذشت اما حساب یم سشیتاس

... انیپارس يسالم آقا -

براش تکون داد و  يسر. هم به رفتارش عادت داشت ریآرشاو. دست خودش هم نبود. شد یزده م جانیه دید یرو م ریبار که آرشاو هر

صحنه  دنیکرد و خواست وارد بشه که با د باز مهیدر کالس رو ن. بود رفت کیسن کوچ هیبا  ياتاق پنجاه متر هیکه  نیبه سمت سالن تمر

 ییبایو ز پیپسر فوق العاده خوش ت. سن رو عوض کنه يداشت المپ باال ینردبون رفته بود سع يتوسکا باال. مقابلش سر جاش خشک شد

:گفت یکه لبخند به لب داشت م ینردبون رو گرفته بود و در حال يها هیهم پا

!ها میدار ازیما حاال حاالها بهت ن نییپا ایب! باال ید آخه مگه من گردن شکسته مردم که تو رفت. باالرم  یمن م نییپا ایتوسکا جان ب -

:و گفت دیغش غش خند توسکا

!شکنه ها یدست و پام م نییافتم پا یحرف نزن منو نخندون م نقدریپرهام ا! کوفت -

...سفت نگهت داشتم . مگه من برگ چغندرم! یچ گهید! وا -

 نهیقفسه س. نشیماش يتو دیو پر رونیتوجه رفت از موسسه ب یصداش زد اما ب یمنش. در رو بست و به سرعت عقب گرد کرد ریآرشاو

:در همون حالت گفت! بار که چند بار هیفرمون نه  يرو دیدستش رو مشت کرد و محکم کوب. شد یم نییاش با درد باال و پا

.دشیرفته؟ شاگرد جد ادتی! اون فقط شاگردشه! آدم باش پسر! آدم باش. یکن یتو اشتباه م! نه ، نه -

اسم توسکا  دنیو با د دیکش رونیب بشیرو از داخل ج یلرزون گوش یبا دست. بلند شد شیزنگ گوش ي، صدا دیبار یاز سر و روش م عرق

:پس دکمه را فشار داد و گفت. تونست جواب توسکاشو نده ینم. عجز رو با همه وجودش حس کرد

...بله  -

؟يبود نجایتو ا...  زمی، عز ریآرشاو -

:نفسشو رها کرد و گفت ریآرشاو

!آره  یعنی... نه  -

م؟یبا دکتر صحبت کن میمگه قرار نبود بر ؟یپس چرا رفت -

.منتظرت شم نیگفتم تو ماش يکار دار دمید... راستش ، خب  -

؟یرونیب -

...آره  -

...فعالً . ... امی یپس االن م -
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بگه و  يبود توسکا با پسر دهیوقت که ند یلیخ. سخت بود یلیبراش خ هیقض نیهضم ا. شد رهیرو قطع کرد و به روبرو خ یگوش ریرشاوآ

خب اون پسر شاگرد توسکا بود، توسکا . نگاه کنه هیبه قض یکه بتونه منطق. باشه یعیاورد که طب یبه خودش فشار م یلیخ! اما االن. بخنده 

 یو همه چ پیاز اندازه خوشگل و خوش ت شیچون اون پسر ب دیشا! تونست  ینم! اما در مورد اون پسر . راحت بود یلیخ شهم با شاگردا

دستمال  عیاومد سر رونیتوسکا که از موسسه ب دنیبا د... باز دوباره حسود شده بود  ریآرشاو. کرد، آره  یم يداشت حسود. تموم بود

بود توان سکوت  دواریفقط ام. خواست با حرفاش توسکا رو آزار بده یاصال دلش نم. پاك کرد شیشونیپ يبرداشت و عرق رو از رو يکاغذ

... کردن رو داشته باشه 

:زده گفت جانیه یصندل يدسته گل بزرگ رو دنیرو باز کرد و با د نیدر ماش توسکا

... یمرس! چه خوشگله! ریآرشاو يوا -

:کرد لبخند بزنه یسع ریآرشاو

...خانوم خوشگلمو نداره  قابل -

:گفت ریآرشاو. مشغول بود یذهنش حساب. دستش فشرد و به فکر فرو رفت يگل رو تو. یصندل يزد و نشست رو يلبخند توسکا

شده توسکا؟ يزیچ -

:گفت چونه،یکرد بحث رو بپ یلبخند زد و سع توسکا

.کم نگران جواب دکترم هی،  زمینه عز -

:گفت يخودش غافل شده بود با خونسرد یاحتکه از موضوع نار ریآرشاو

!نداره ینگران ؟یچ يبرا -

.نبوده یخوب زیچ دهیکه توش د یهر چ یعنی نیرو دوباره انجام بد شیآزما هیگه  یدکتر م یآخه وقت -

:دست توسکا رو گرفت و گفت ریآرشاو

.درست و به جاست یمطمئنم همه چ! ستمیمن که اصال نگران ن -

.باشه یارث شیماریب دیشا. من مامانم مشکل رحم داشت ، ریآرشاو -

:با اخم دست توسکا رو فشار داد و گفت ریآرشاو

 میسال و ن کیفقط . می، من و تو حاال حاالها وقت دار زمیافته؟ عز یهمون اتفاق برات م یکه فکر کن يزیبهت گفته به هر چ یتا حاال کس -

.گذره یاز ازدواجمون م

بهش  یمنش. بود رینشدن، نگران آرشاو ایاز بچه دار شدن  شتریاون لحظه ب. بود يا گهید زیچ قتیحق. نگفت يزیو چ دیکش یآه توسکا

. دهیاونو با پرهام د مانهیمطمئن بود گپ زدن صم. اونجا رو ترك کرده یجبیحال ع هیاومده و بعد با  نیتا دم اتاق تمر ریگفته بود که آرشاو

رو راحت کرده  الشیآرتان هم خ. بود دهیند کیستریه يازش عکس العمل ها گهیوقت بود د یلیخ. ئن بودمطم ير تا حدودیاز آرشاو

پس . داد یم حیبراش توض دیسالمِ سالم هم بود االن توسکا با ریچه بسا که اگه آرشاو. رو ناراحت کنه ریخواست آرشاو یاما بازم نم. بود

:ببخشه و بعد گفتتو ذهنش نظم  وچند لحظه سکوت کرد تا حرفاش

... ریآرشاو یراست -
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جانم؟ -

...هنرجو به جمع هنرجوهام اضافه شده اسمش پرهامه  هی داًیرو بهت نگفته بودم، جد يزیچ هی -

توسکا . فرو کرد اهشیس يموها يگذاشت و پنجه هاشو تو شهیدور فرمون فشرده شد و دست چپش رو قائم لب ش ریراست آرشاو دست

:نظر داشت تند تند گفت ریرو ز ریآرشاو يه عکس العمل هاکه هم یدر حال

 یلیخ. کنن یکار م يشتریب تیهمه بچه ها با جد... کالس  يآورده تو يبمب انرژ هیکه اومده  یاز وقت! هیپسر با استعداد و با اخالق یلیخ -

همه رو به ...  يو تراژد یاحساس ایکنه  يد بازکنه نقش طنز بخوا ینم یفرق چیکه براش ه نهیا تشیشخص یجالب. هم شوخ و بامزه است

.باهاش راحتم شتریمنم از همه ب. کنه یاجرا م ونح نیبهتر

:تونست سکوت کنه گفت ینم گهیکه د ریآرشاو

کنن؟ یصدا م کیهمه هنر جوهات تو رو به اسم کوچ -

:انگشتاشو تو هم قفل کرد و گفت توسکا

 نمونیب یمیدوست دارم جو صم! میکه با هم ندار یآخه تفاوت سن. همه شون خواستم توسکا صدام کننمن از همون اول از ... آره ... خب  -

.باشه

 یاما م. یمیلحن صم نیاونم با ا. اسمشو صدا کنه يا بهیغر چیخواست به توسکا بگه که دوست نداره ه یدلش م. سکوت کرد ریآرشاو

 شیآت يشد رو یتوسکا آب ياما جمله بعد. خودش يتو ختیپس همه رو ر. دیترس یه مباز توسکا سرد بشه و باز ولش کن نکهیاز ا. دیترس

... رتشیاحساس و غ

تر از  فیضع یول! نازه یلیکه بهت گفتم خ يهمون دختر. تاستینامزدش آناه. نامزدش اومده موسسه من شنهادیدر ضمن پرهام به پ -

.کنه یتر عمل م ياره قوپرهام اومده اونم د یاز وقت ادته؟ی. هنرجوهاست هیبق

:از ته دل زد و گفت يلبخند د،یکش ينفس آسوده ا ریآرشاو

... يگفته بود...  زمیآره عز -

:دفعه گفت هیاما . راحت شد الشیخ دیرو د ریآرشاو يکه لبخند توسکا

!يمطبو رد کرد ریا آرشاو -

...گفت و راهنما زد تا سر تقاطع دور بزنه  ینچ مطب دکتر پشت سرشون دنیو با د دیدفعه به عقب چرخ هیهم  ریآرشاو

***

مرجان

رو که رنگاش  يو در زهوار درفته سبز رنگ فلز رونیب دیشده بود کش يدود گهیرنگش که د یرنگ و رو رفته مشک فیک ياز تو دشویکل

مشغول خاله  کیکوچ اطیح يتو دیمروارو  میمر. کردن رو باز کرد یم یبهش دهن کج يقهوه ا يرنگ ها ریبود و ز ختهیر کهیبه ت کهیت

 میمر. کردن یم يداشتن باز رشیبودن و ز دهیچادر کش هیهم قراره داده و روش  يرو با فاصله جلو ثمیفوتبال م يبودن ، دروازه ها يباز

:گفت جانیه مرجان سرشو باال آورد و با دنیبا د. گرد نشسته بود و مشغول آب برداشتن با مالقه کوچکش بود کیسر حوض کوچ

... یخسته نباش!  یا سالم آج -
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:خنده اش گرفت و گفت. نهیبب ونشویدر م یکی يتونست دندون ها یباز کرد و مرجان به خوب ششوین بعدش

؟يکار دار یماهت، سر حوض چ يسالم به رو -

:باال گرفت و گفت کشویکوچ یقابلمه مس میمر

؟یآج يدیون خربرام یچ. کنم يتوش آشپز زمیر یدارم آب م -

:و گفت رونیچادر اومد ب ریاز ز دیسر مروار نیهمون ح در

...مرجان  یسالم آج -

:آورد جوابشو داد و گفت یم رونیرو ب کیکوچ یدو تا پفک نمک فشیک يکه از تو یدر حال مرجان

؟یچ يبرا نینشست نجایا ن؟یمگه شما درس و مشق ندار -

 يمرجان که قد بلند. پنجه پا بلند شد تا بتونه گونه شو ببوسه يپفک ها رو ازش گرفت و رو جانیخودشو به مرجان رسوند و با ه میمر

:و گفت دشیمرجان هم بوس. محکم بوسش کرد میخم شد و مر یداشت کم

!نایجواب منو نداد -

:گفت میزودتر از مر رهیتا سهم پفکش رو بگ رونیکه اومده بود ب دیمروار

.میکن يباز میای، مامان اجازه داد ب یآج میمشخامونو نوشت -

 ثمیتو، م میبر نیپاش نم،یبب نیپاش. ستیکه تابستون ن گهیهوا سرد شده، د! اطیتو ح نیایب دیبازم نبا نیمشقاتونو هم که نوشته باش -

کجاست؟

 يا شهیباال رفت و در ش وونیا يه هامرجان از پل. کردن شونه باال انداختن یرو جمع م شونیباز لیکه غر غر کنون وسا یدو تا در حال اون

 یچ يدونست برا ینم. کرد یکه مامانش هر روز دود م ياسفند يصورتش خورد، همراه با بو يداغ تو يموج هوا. خونه رو باز کرد

! هم داشتن که بخواد چشم بخوره يزیاصال مگه اونا چ! اعتقاد داره سفندبه ا نقدریمامانش ا

در و بلند  يانداخت همون جا جلو رون،یب دیبنداشونو باز کنه به زور از پاش کش نکهیرنگش رو بدون ا ینارنجاسپرت  يزد، کفشا يپوزخند

:گفت

!مامان گلم کجاست؟ -

:دیمامانش از تنها اتاق خونه به گوش رس يصدا

...مرجان جون  نجامیا -

:مرجان رفت سمت اتاق و گفت! اش یشگیهم يجا سر

... ایمامان دن نیرسالم عرض شد خدمت بهت -

کمرش  يسرشو آورد باال، دستشو رو. رنگ بود يریلحاف ساتن ش کی يرو يو منجق دوز يشده و مشغول گلدوز نیپهن زم مامانش

:گفت. خسته و دردناك شده یدر هم شده بود و معلوم بود کمرش حساب یگذاشت، چهره اش کم

!یماهت، خسته نباش يسالم به رو -
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. شده بود نشست دهیکش یصورت زیر يبا گل ها دیمالفه سف هیشده بودند و روشون  دهیسقف چ کیواب ها که تا نزدکنار رخت خ مرجان

 الشیسرش خ يرو زنیر یکرد که رخت خواب ها نم دایپ نانیچند بار جلو عقب شد و اطم نکهیشو زد به رخت خواب ها و بعد از ا هیتک

:راحت شد و گفت

جهاز؟ نیتموم نشد ا! يه شما خسته ترفعالً ک ،یدرمونده نباش -

.کنم يدوز لهیبراش مل دیهاشم من با يزیتازه عروس گفته روم! نه مامان -

!بابا يا -

!شکر میبگ دیاالن هم فقط با. بچرخونم مونویتونم زندگ یباشه من راحت تر م شتریکار ب یهر چ ؟یکن یم يمادر من چرا ناشکر -

:با حرص گفت مرجان

حاال تو  دیهمه ارث ما رو باال کش! ده یخدا جوابشو م یگ یم! يذار یرو شقه شقه اش کنم نم کهیمرت نیگم بذار برم ا یبهت م ید هر چ -

... یگ یم

:گفت یشگیهم يکه خسته بود از اون بحثا مامانش

 هیدوازده سالش از پشت بوم افتاد و به  که پسر يدیاما د نهینبودم داغ بب یهر چند که من راض! که خدا جوابشو داد يدیمرجان جون، د -

.گم چوب خدا صدا نداره یمن بهت م. دیشب هم نکش

.نفروخته نیمن مطمئنم بابا سهمشو به ا. بابا بود کیشر کهیمرت نیشد؟ مامان ا راثیما ارث و م يپسر اون برا -

.میاما خواست خدا بود که ما خودمون از صفر شروع کن... دونم  یمنم م -

:و گفت دیکش یآه انمرج

همه اش ده  یکار کنم که دانشگاه دولت یچ یمامان به خدا من درس خوندم ، ول! وسط شده قوز باالقوز نیخرج دانشگاه منم ا نیحاال ا -

.رسه یبه امثال من نم شیزیچ گهیبخرن د یبرن و چهار نفر هم صندل یچهار نفر با پارت یاونم وقت رهیگ یدوازده نفر رو م

:زد و گفت يلبخند نشماما

.تونم یجا به بعدش هم م نیاز ا. برسونم نجایتا االن که خدا بزرگ بوده و من تونستم شما رو تا ا -

...دارم برم سر کار  میمن تصم یول -

؟یبه درسات برس یکن یوقت م یسر کار ؟ ک يبر یکن یوقت م یک ،یآخه دخترم؟ تو که نصف وقتتو دانشگاه يچه کار -

:کنار اتاق کرد، در همون حالت گفت یچوب لباس زونیرنگش رو در آورد و آو يساده خاکستر ياز جا بلند شد، مانتو مرجان

.دست بذارم يشه که دست رو ینم. کنم یم شیکار هیباالخره  -

:و گفت دیوشپ شویگل گل یمرجان شلوار راحت. پس سکوت کرد. دونست عاقبت بحث با مرجان فقط کم آوردن خودشه یم مامانش

مامان؟ يخور یم ییچا -

:لحاف و گفت يدوباره خم شد رو مامانش

.رونیب امی یم. خسارت بدم دیبا یبنده خدا تازه کل نیلحاف ا يرو زهیر یم هوی ارین نجایا یآره، ول -



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٨

 نیل نشسته بودن و داشتن در حکنار ها دیو مروار میمر. زهیبر ییکه چا رونیبه مامانش انداخت و رفت ب يپر از دلسوز ینگاه مرجان

:نگاشون کرد و گفت. دادن یادامه م شونویپفک خوردن باز

گربه  يرو فرش بو زهیآب بر میبخواب نجایا میخوا یشب م... برنگرده رو فرش  نیمواظب باش نیختیظرفاتون آب ر يدخترا اگه تو -

...کنه تا صبح  یمون م چارهیب رهیگ یمرده م

:مرجان با اخم نگاهش کرد و گفت. اومد تو ثمیا بتونن جواب بدن، در باز شد و مبچه ه نکهیاز ا قبل

ثم؟یم يکجا بود -

:تر بود، اخماشو تو هم کرد و گفت کیکه دو سال از مرجان کوچ میم

!تو رو سننه رون،یب میبا دوستام رفته بود ؟يباز تو آقا باال سر من شد -

:گفت زشیلجش گرفت و با زبون تند و ت مرجان

!که دلشون خوش باشه يدار یدرست و حساب پینه ت ،یخرج رفتنت کن ينه پول دار! رون؟یب يکه بر يدار ید آخه بدبخت تو چ -

:ترش گفت کیکوچ يتوجه به خواهرا یب ثمیم

درست و درمون دارم که  شکل هیکه نداشته باشم  یچیبعدش هم ه. بشه قیکه بخواد واس پول با من رف ویاون کس يکوبم قبر بابا یمن م -

!ایچشم بعض يبه کور. شه خودشون برام خرج هم بکنن یباعث م

:بهش زد و گفت يپوزخند مرجان

.آش و الشت کرده باشن نایاز تو جوب جمعت کنم و داداش هم امیرو که ب يروز نمیب یم -

... یستین یچیمن ه يدق برا نهیبرو گمشو از جلو چشمام تو جز آ! گهیکردن، با تو با همد خودیب -

:دیاون اتاق داد کش ياز تو مامانشون

!با خواهرت درست حرف بزن! ثمیم -

قدش  نکهیبا ا. داداشش یآب يچشما يشد و سرشو باال گرفت تا بتونه زل بزنه تو کیبهش نزد یبگه مرجان قدم يزیچ ثمیم نکهیاز ا قبل

:گفت. دیرس یم ثمیبلند بود اما به زور به سر شونه م

... یقاپ منو بدزده، چه حس ادیمثل تو ب یکیلحظه فکر کن  هی -

رفت  عیدهنش سر يتو يبا طعم شور. گونه اش گذاشت يدستش رو رو! حرفش تموم نشده بود که حس کرد فکش جا به جا شده هنوز

دهنش پر از خون شده . تف کرد برداشت و توش یدستمال ياز داخل جعبه دستمال کاغذ. کار شده بود وارید يکه تو یچوب نیتریسمت و

 ثمیرو خراش داد و م ثمیبلندش صورتش م يبا ناخن ها. شدن زیو با هم گالو ثمیسمت م دیپر یزخم ربب هیمثل  اوردیطاقت ن گهید. بود

در همون حال  .نشونیب دیو پر رونیاز اتاق اومد ب مهیدخترها مامانشون سراس غیج يبا صدا. هم دست انداخت دور گردنش تا خفه اش کنه

:دیکش غیج

!مرجان با توام...  ثمیبس کن م! نیبس کن -

.دنیکش یهم شاخ و شونه م ياما اونا هنوز داشتن برا. زور از هم جداشون کردن با

:و گفت دیمامانشون ترک بغض
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خوش  يزیچ هیدلم به  نیبذار! هحداقل جو خونه ام آروم باش نیبذار! گهید نیبس کن ن؟یکن یم ينجوریخودم کم درد دارم که شماها ا -

به دخترم  اینابابش؟  يقایکشه؟ به رف یم گاریگن س یکرده؟ که همه م لیخوش کنم ؟ هان؟ به پسرم که ترك تحص یمن دلمو به چ. باشه

کار کنم؟  دیازم باشه اما ب یم شتریخوش باشه؟ به کمرم که روز به روز دردش ب یبپره؟ آخه دلم به چ یکیبه  دیبا مدامکه اخالق نداره و 

هان به !! ؟یکنن؟ به چ ینگام م گهیچشم د هیام به  وهیها که چون ب هیآب هم روش؟ به همسا هیباباتون خورد و  کیبه مالمون که شر

اش؟  اجاره يخواد بذاره رو یم یداره و ه یره باال تر؟ به صابخونه که دست از سرمون بر نم یمبلغش م وزکه روز به ر ییبه قبضا!!! ؟یچ

رو ندارم بذار  نایا یچیبزرگشون کنم؟ من که ه میتی دیدو تا بچه که با نیره باال؟ به ا یداره م ینجوم متشیبه گوشت و مرغ و برنج که ق

 یداشت خواهرش پشتشه، اگه کس یکه اگه پسرم مشکل. لبامون باشه يشبا حداقل لبخند رو میارذ یم نیدلم خوش باشه اگه سر گشنه زم

!!!میندار یحداقل خودمون با خودمون مشکل! میو مشکل ندار میبذار دلم خوش باشه که با هم متحد. ترم شد داداشش پشتشهمزاحم دخ

 يآشپزخونه تا برا يو مرجان هم با ترس رفت تو رونیبا خشم رفت از خونه ب ثمیم. تا شد واریبه هق هق افتاد و کنار د دیکه رس نجایا به

... خسته شده بود  یاز همه اون زندگ... خسته شده بود . مامانش آب قند درست کنه

:داد یم حیتوجه به حال و روز آرتان داشت توض یهمراه دکتر وارد اتاق شد، دکتر ب آرتان

عالوه بر اون دست . ومدی یم شیشد کما صد در صد پ یهم نم ينکرده، وگرنه اگه مرگ مغز يزیبود که خونر اریخانومت شاس باهاش  -

خونه هم  يتو. بمونه مارستانیب يتو دیدو ماه استراحت مطلق داره که البته دو هفته اش رو با. چپش و سه تا از دنده هاش شکستن ياو پ

. کنه قیتزر دیهست که با یآمپول هیبار  کیعالوه بر اون ماه اول هر دو شب . مدام کنارش باشه و داروهاش رو بهش بده دینفر با کی

.نینفر رو کنارش بذار هی دیحتما با نیریبگ نیخوا یاگه هم پرستار نم. نیریر بگبهتره براش پرستا

. دهیتخت خواب يو کبود رو یو صورت زخم دهیپر يترسا بود که با رنگ و رو شیکرد اما همه حواسش پ یدر سکوت فقط گوش م آرتان

 یکیکاله پالست. دستش فرو رفته بود يده و سوزن سرم تودست راستش تا آرنج باال زده ش نیتنش بود و آست مارستانیرنگ ب یلباس آب

. تر شده بود دیسف شهیچشماش هنوز بسته و رنگش از هم. نهیشده اش رو بب یچیتونست سر باندپ ینم آرتانسرش بود و  يرو مارستانیب

:رو چک کرد و رو به آرتان گفت تشیدکتر سرم و وضع

.درد داشت، بهتره خواب بمونه یلیخ. دهیومده اما با مسکن خواببهوش ا. نینکن جادیسرش سر و صدا ا يباال -

. به ترسا بود رهیاش در هم و نگاهش خ افهیق. نهیچهره اش بب يتو یبه راحت تونستیدرد رو م. بهش نگاه کرد دیاز آرتان نشن یجواب یوقت

و نه  دیآخر دکتر رو فهم ينه حرفا. دیفهم ینم یچیآرتان ه. سر و صدا از اتاق خارج شد یپس ب. گرفت با همسرش تنهاش بذاره میتصم

به  يزیباز دوباره چ. دستش يرو گرفت تو ومدی یکنار تخت و دست راست ترسا رو که به نظر سالم تر م یصندل يرو تنشس. رفتنش رو

. نداشت يا دهیاما فا. کشهبتونه راحت تر نفس ب دیبرد و دکمه اش رو باز کرد تا شا رهنشیپ قهیدستش رو به سمت . زد یگلوش چنگ م

 یسع. نداشت تیاون وضع يتو دنشویطاقت د. دیبخش یم دیدست داغ ترسا بهش ام گذاشت،صورتش  يدست ترسا رو باال آورد و رو

:کرد باهاش حرف بزنه

 یم تیاگه طور ؟يدچه کر يدید. نکن یتند رانندگ نقدریدختر؟ هزار بار بهت گفت ا يچه به روز خودت آورد... من  يترسا...  يتر -

چرا ؟ ؟یستیچرا به فکر من ن! سهیمیاالن قلبم داره وا نیکردم ترسا؟ هم یکار م یشد من چ
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اتاق عمل تا امروز که منتقلش کردن  يکه ترسا رو برده بودن تو روزیاز د. آب دهنش رو با درد قورت داد... نتونست ادامه بده  گهید

 يترسا. عذابش چند برابر شده بود دنشیاما حاال با د. راحت بشه الشیتا خ دید یترسا رو م دیبا. لحظه هم نتونسته بود بخوابه هیبخش 

 یاراده کم یب. لب هاش ورم کرده و خون مرده شده بودن. و خراش بود يصورتش پر از کبود. دست و پاش شکسته بود! اون درد داشت

خودش رو به  یخواست همه سالمت یانگار م. ظه لبهاشو همونجا نگه داشتچند لح. دیکبودش رو بوس يگونه  يو رو دیخودش رو باال کش

و از  دیکش یآه. خفته اش رو از چنگال مرگ نجات بده يبایکه اومده تا ز دید یم يا شاهزادههم خودش رو  دیشا ای. بدن ترسا بفرسته

. دیپرست یروح رو م یمجسمه ب نیاما آرتان ا ومدی یمروح  یبه نظر ب شیبدون آرا. شد رهیچشماشو باز کرد و باز بهش خ. ترسا جدا شد

... ادیز یلیخ...  ودخسته ب یلیخ. دست ترسا گذاشت و چشماشو بست يسرش رو رو

***

به ترسا نگاه کرد،  عیسر. کجاست دیتا فهم دیچند لحظه طول کش. دست ترسا چشماشو باز کرد و با وحشت صاف نشست میتکون مال با

:گفت جانیآرتان با ه. کرد یداشت با ترس دور و برش رو کنکاش م. کرد یما به آرتان نگاه نمچشماش باز بودن ا

... يتر -

:گفت دنشیکرد و بعد از بوس کیچرخوند، آرتان دستشو گرفت ، به لبهاش نزد یسرش رو کم ترسا

زم؟یعز یخوب -

:آب دهنش رو قورت داد و گفت ترسا

من کجام؟ -

:گفت یبا ناراحت آرتان

ست؟ین ادتی. یداشت کیتصادف کوچ هیمتاسفانه ...  زمیعز یمارستانیب -

:چشماشو باز کرد و گفت. نبود ادشیهم فشرد، درست  يرو یچشماشو کم ترسا

... نیآتر -

:زد و گفت يکه از حافظه ترسا مطمئن شده بود لبخند آرتان

...تو فقط به فکر خودت باش و زودتر خوب شو . زمینگرانش نباش عز نجاست،یبهتر از ا یلیجون جاش خ یلین شیپ -

اشک از گوشه چشمش  يقطره ا. وصله نیوزنه سنگ هیکرد به پاش  یزد و حس م یدرد داشت، دستش زق م یلیچشماشو بست، خ ترسا

:گفت یآرتان با نگران. دیچک رونیب

زم؟یعز يدرد دار...  يتر -

سرعت . ومدی یم ادشیکم کم داشت . حادثه اتفاق افتاده شده بود يادآوری ریدرگ همه ذهنش. سرشو تکون داد و چشماشو بست ترسا

:پرستار چشماشو باز کرد يبا صدا...  میمر يگل ها يبو بش،یغر بیعج

البته فعالً. میشه دردشو کنترل کن یم قیطر نیفقط از ا... کنم  قیبراش مسکن تزر دیبا -

:گفت یبا کالفگ آرتان

!خوام درد بکشه ینم ن،یالزمه بکن نیدون یم يهر کار -
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گوش ترسا  يتو ییصدا. که به ترسا وصل بود از اتاق خارج شد ییکرد و بعد از چک کردن دستگاه ها یرو داخل سرم خال یسرنگ پرستار

:زنگ زد

!!جان ایمنه تان يآرزو تینها نیا! من گمت کرده بودم! ازدواج کنم يبودم به اون زود وونهیمگه د -

:دیگوشش گذاشت و نال ياراده دستش رو رو یب

!نــــــه... نـــه ... نه  -

:کنارش، دستاشو گرفت و گفت دیبا ترس پر آرتان

...تو رو ترسونده؟ ترسا  یشده؟ چ یچ...  زمیعز... ترسا، ترسا جان  -

 یشوك تصادفش م يترسا رو به پا يون رفتاراهمه ا. آرتان با تعجب نگاش کرد، اما ناراحت نشده بود. با خشم دستش رو کنار زد ترسا

:و گفت ستادیبا فاصله ا. ذاشت

.آزارت بده يزینذار چ...  میبذار با هم حرف بزن. اجازه بده کنارت باشم زم،یعز -

:دیرفته نال لیتحل يبا صدا ترسا

... رونیبرو ب -

چون قدرتش به . تونست یباز خواست دستشو پس بزنه اما نمترسا . دستش يتوجه به حرف ترسا جلو اومد و دستشو گرفت تو یب آرتان

:لب زمزمه کرد ریچشماشو بست و ز. کرد یم نیخواب آور داشت پلکاشو سنگ يعالوه بر اون دارو. اندازه آرتان نبود

...خائن  -

...گفت، چه برسه به آرتان  یچ دیبود که خودش هم نشن فیصداش اونقدر ضع اما

***

ولتیو

زدن ، روز اول کالس بعد از حدف و اضافه همه به خودشون زحمت داده بودن و اومده بودن سر  یسر و مغز هم م يجوها تودانش همه

و  يها همه هنر پیت. جانیترم اول بودن و پر از شور و ه. خودش انتخاب کنه يبرا یخواست دوست یزده هر کس م جانیحاال ه. کالسا

اسپرت و مقنعه  يو کفشا یو شلوار کتون مشک یبا روپوش بلند مشک ياز شد و خانم قد بلندکالس ب رد. ها همه هنر دوست تیشخص

. نظر گرفته بودنش ریکردن اونم دانشجوئه، اما پسرها همه ز یهمه فکر م... کس از جاش تکون نخورد  چیه. وارد کالس شد یمشک

رنگش خط  يقهوه ا یهالل يابروها نیاخم ب. استاد زیت پشت مرف میستقم. کرد یبه پا م جانیدلشون ه يبدجور تو شیآب یوحش يچشما

. کردن یکه جلو نشسته بودن داشتن با تعجب نگاش م ییکسا. از سر و صدا کم شد یکم. دیکوب زیم يبا کف دستش محکم رو. انداخته بود

صداها خاموش شد و . دیکوب زیم يمحکم تر رو ارنبیو ا هتفاوت، متعجب، و گاهاً پرتمسخر دوبار یکنجکاو، ب يتوجه به نگاه ها یاما اون ب

:دستش رو باال اورد و گفت. همه چشم به اون زن تازه وارد کم سن و سال دوختن

درسته؟...  نمایس کیترم  -

:اون جلو گفتن ينفر چند

...بله  -
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:جلوش و گفت ستیل يکرد توسرش رو فرو . نشه دهینشست کش یآرادش م شهیکه هم ییکرد نگاهش به سمت آخر کالس و جا یسع

برم  دیمن روز دوم با نیکلمه حرف بزن هیاگه هر کدومتون . ادهیز یلیحجم خ نیکالس با ا هی يپنجاه نفر برا! شلوغه یلیکالستون خ -

!روزبه مارستانیب

:از ته کالس گفت یکی

... رمیاگه جلوتون رو بگ ونمیمد! دییاالن بفرما نیشما هم -

:و گفت زیم يرو دیبا خشم کوب ولتیو. خنده ریزدن ز همه

...ساکت  -

:گفت ولتیو. نگرفته بودن يهم هنوز کالس رو جد نیهم يشد اون دختر استادشون باشه و برا یباورشون نم. سکوت کردن همه

ره از  یبزنه م حرف یوسط حرف من کس. تونم تحمل کنم یرو سر کالس نم یانضباط یگونه ب چیو استاد شما هستم، ه انیمن آوانس -

براتون  یخوام کالس خشک ینم. هستم يکارم فوق العاده جد يتو. ندارم یشوخ یبا کس. کنه یو بالفاصله درسش رو حذف م رونیکالس ب

...االن هم شما . نمیکنم که برخورد خوب ازتون بب یبرخورد م خوبباهاتون  یبسازم، اما وقت

و اونطرف رو نگاه  نطرفیا یبه خودش اشاره کرد و کم عیپسره سر... نده بود اشاره کرد پرو کهیکه ت يانگشت به اخر کالس و پسر با

:مطمئن شد بازم با شک گفت یوقت. با اونه ولتیکرد تا مطمئن بشه و

من؟ -

:به خرج بده گفت ینرم نکهیبدون ا ولتیو

... رونیبفرما ب... بله شما  -

:با تعجب گفت پسره

بله؟؟؟ -

:و گفت ستادیاومد، وسط کالس ا رونیب زیماز پشت  ولتیو

...لطفاً  نیریوقت کالس رو هم نگ...  رونیگوشاتون مشکل داره؟ بفرما ب -

:جا خورده گفت یکه حساب پسره

!یبکش اله یروزبه؟ خودم اونجا رو صبح تا شب ت نیشما چرا بر! با خودم بودم! استاد من غلط کردم -

:که دستش بود باال تابلو نوشت یکیتابلو و با ماژ يکرد، رفت پا تیش رو به جمعخنده اش گرفته بود، پشت ولتیو

...به نام خدا  -

:و گفت دیکم به خنده اش غلبه کرد، چرخ کم

 یمن یعنوان چشم پوش چیبه ه نمیرو ازتون بب يبرخورد نیچن گهیبار د هی، اما اگه  رمیگ یم دیند میدونست یمنو نم نیرو چون قوان نباریا -

.هر کس از کالس اخراج بشه موظفه درسش رو حذف کنه. کنم

:گفت رهیخودشو بگ يتونه جلو یخونشه و نم يتو یفقط همون پسر که معلوم بود لودگ ومدی یدر نم یصدا از کس گهید

!نوکرتم استاد -
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تموم طول . داد و مشغول شد حیها توض بچه يرو برا شیو رفت سر درس، اول کتابش رو بعد هم نوع تدر دنیخودش رو زد به نشن ولتیو

 قایاما دق! وقت دانشجو نبوده چیانگار که خودش ه. گرفت یخودش خنده اش م یاز بدجنس ولتیو. نفس بکشه ینتونست حت یکالس کس

ص که اونا به خصو. برخورد کرد نجوریبشه ا ییباعث چه رفتارها تونهینرم برخورد کردن استاد م تونست یچون خودش دانشجو بود و م

لبش اما به زور کنترلش  يخودش و آراد افتاد، لبخند نشست رو يدعوا ادی. رو بلد نبودن ییهم ترم اول بودن و هنوز رسم ورسوم دانشجو

:دیشن ییکرد که صدا یجمع م ور لشیداشت وسا. رسوند انیکرد و درس رو به پا

...استاد  -

دونست اسمش اشکان  یم گهیحاال د. کنه رونشیخواست از کالس ب یشد که م يرسرش رو باال گرفت، چشم تو چشم همون پس ولتیو

:نگاش کرد تا حرفش رو بزنه، اشکان که اصال اهل از رو رفتن نبود گفت. هیخسرو

ن؟یکانادا بود هیکه بورس نیهست ياستاد شما همون استاد -

:گفت تیدبا ج. شد یدانشجو ها پخش م نیب عیاخبار چقدر سر! تعجب کرد ولتیو

...بله  -

ن؟یهست یحیاستاد شما مس -

نگه  یرو مخف هیقض نیداد بازم ا حیترج! بگه یمونده بود چ. نگاه کردن ولتیهم که اون دور و بر بودن با تعجب به و يا گهینفر د چند

:پس گفت! ایتف تو ر. دل خودش مسلمون شده بود ياون برا. داره

ه درس و بحث ما داره؟ب یچه ربط هیقض نیاما ا... بله  -

.میبا هم آشنا ش شتریفقط خواستم ب ينجوریهم! استاد یچیه -

.وقت کالس تموم شده دییبفرما ن،یحاال که شد -

م؟یکجا بر. استاد میجا کالس دار نیهم گهیما ساعت د -

:رو برداشت و لحظه آخر گفت فشیندونست، ک زیرو جا شتریموندن ب ولتیو

.نیلذت ببرو از کالس  نیبمون -

. بود ستادهیهم قد خودش جلوش ا! بایدختر قد بلند تقر هی. از دانشجوها متوقفش کرد گهید یکی يصدا. رونیاز کالس زد ب بعدش

:تفاوت گفت یب. خوشگلش کرده بود یلیبرجسته و بزرگش خ يو لب ها دشیو پوست سف شیدرشت و خمار آب يچشما

... دییبفرما -

:گفت. نبود رونیب ییمو چیکه ه یبکنه تو در حال شتریمقنعه اش تا موهاشو ب يباال دیانگشتاشو کش دختره

...راستش ...  نیکرد یکه معرف یعالوه بر اون کتاب دم،یرو درست نفهم نیکرد سیکه امروز تدر یاستاد، من مبحث -

:توجه بهش گفت یب ولتیو

مطالعه  شیپ هیعالوه بر اون بهتره قبل از کالس هم . نیمطالعه کن سیتدر و هر بار بعد از نیکتاب رو بخر دیبا نه،یسنگ یمبحث کم -

.نیداشته باش

:گفت... راه افتاد سمت اتاق خودش و دختر هم به دنبالش  ولتیرو چنگ زد، و فشیبند ک دختر
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...استاد  -

:گفت ستهیبا نکهیبدون ا ولتیو

...دم  یم حیدوباره برات توض اتاقم ایب يدیبرو کتاب رو بخون اگه نفهم ه؟یچ گهید -

که احتمال  ییسر کالس کتابا امیب نکهیمن قبل از ا. باال رفته یلیخ متشیکتاب ق نیکه ا نجاستیبحث ا...  ستین نینه استاد، بحث سر ا -

گرون تره؟ یلیخ هیاز بق یکی نیا... کردم  متیرو ق نیکن یدادم معرف یم

:دختر گفت تیتوجه به وضع یب ولتیو

اونا ارزون تره ، . کن دایرو پ میقد يبرو چاپ ها يمشکل دار متشیاگه با ق ه؟یاالن مشکل چ! کردم یکتاب رو معرف نیخب من بهتر -

.نکرده يرییمطالب هم چندان تغ

...االن رو زدن  متیو ق دنیکش یقبل متیق يرو کیماژ هیهم  میقد ينه استاد متاسافنه چاپ ها -

تعجب کرد اما به  یکم! و شش هزار تومن یس... انداخت  متشیبه ق یکنجکاو شده بود کتاب رو باز کرد و نگاهکه از حالت دختر  ولتیو

:و گفت اوردیخودش ن يروز

چقدر بوده؟ مشیقد متیق -

:و گفت دیکش یاه دختر

!پارسال هشت هزار تومن بوده نیتا هم متشیق -

:با بهت گفت ولتیو

!!؟يجد -

:رشون بلند شداشکان از پشت س يصدا

!ن؟یکتاب مادر مرده دار نیچه انتظار از ا! ونیلیم کیو  ستیناقابلمون شده ب دیپرا! ره باال یداره م ینجوم متایق! بله استاد -

اما خوب ! یگفته بود زک شیریپسر به س نیا. کرد نگاه کرد یشونه صاف م يکجش رو رو فیبا تعجب به اشکن که داشت بند ک ولتیو

:نفسش رو فوت کرد راه افتاد سمت اتاقش و گفت. شدن یم دایادما هم پ نیدانشجوها از ا نیب شهیهم. دبو یعیطب

...اتاق من  ایشما ب -

:اما اشکان گفت... صحبتش به دختره بود  يرو

!چشمم يمن استاد؟ چشم رو -

:رو به دختر گفت ولتیو. چپ چپ نگاش کرد، دختره هم خنده اش گرفت ولتیو

ه؟یسمت چتو ا -

:گفت عیسر دختره

... یمرجان سبحان -

:سرشو تکون داد و گفت ولتیو

...اتاق من کارت دارم  ایشما ب یخانوم سبحان -
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:فکشو کج و معوج کرد و گفت اشکان

...دم استاد با اجازه  یزحمت نم گهیپس من د -

:سرشو به چپ و راست تکون داد و گفت ولتیو... اهرو ربات ها راه افتاد به سمت ته ر نیحرف عقب گرد کرد و ع نیدنبال ا به

.مونه یم یآدم تو کار بعض! بگم واال یچ -

 ولتیو دنیبود با د ییچا دنینشسته و مشغول نوش زشیآراد پشت م. هر دو با هم وارد اتاق شدن. نزد یحرف یول دیخند زیر زیر مرجان

:زد و گفت يلبخند

...خانوم استاد ! بـــــه -

:گفت عیحرفش رو خورد و سر هیبق ولتیو يو اشاره ها مایو ا ولتیمرجان درست پشت سر و دنیبا د اما

.انیخانوم آوانس نیخسته نباش -

تاب  ولتیآراد و و نینگاه مرجان متعجب ب. خودشو گرفت ياما جلو! گاز بزنه نویدوست داشت زم! دیترک یداشت از زور خنده م ولتیو

 یکم ولتیو. اون لحظه کتاب براش مهم تر بود ياما تو. اون دو تا هست نیب يزیتونست بفهمه به چ یراحت م یلیخ! بچه که نبود. خوردیم

:که آراد نشنوه گفت يو طور دش کیبه مرجان نزد

درسته؟ يکتاب مشکل دار دیخر يمرجان جون برا -

. منتظر جواب نموند یلیهم خ ولتیو. ببره یپ شونیلبه ضعف ما یاصالً دوست نداشت کس. ریمرجان منقبض شد و سرشو انداخت ز فک

:کتابش رو سمت مرجان گرفت و گفت عیپس سر. کرد یغرور مرجان رو درك م

!پارسال تیبه همون قم... فروشم به تو  یمن کتاب خودم رو م -

:با تعجب گفت مرجان

!؟یچ -

:به سمتش دراز کرد و گفت شتریکتاب رو ب ولتیو

... گهید رشیبگ -

!امساله نیکتاب که چاپ هم نیا... یول -

...مال تو  نیا. دشیچاپ جد ادی یبه کار من نم. کنم یمن از کتاب سال قبل که تو کتابخونه است استفاده م! خوب باشه -

و  لتویگرفت سمت و یهشت هزار تومن رو در آورد با شرمندگ. شد فیدست به ک عیسر. کار کنه یچ یدونست از خوشحال ینم مرجان

:گفت

...استاد  -

:و گفت فشیو کتاب رو چپوند داخل ک زیم يپول رو ازش گرفت گذاشت رو ولتیو

... گهیبرو د -

!بگم یدونم چ یواقعاً نم... واقعاً ... ممنونم استاد  یلیخ -

:زد سر شونه اش و گفت ولتیو
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... نیفقط برو درس بخون هم -

... خارج شد  بازم تشکر کرد و با ذوق از اتاق مرجان

:دیاحسان رو شن يصدا! فشارش افتاده ایدونست هوا سرد شده  یخودش رو جمع کرد، سردش شده بود، نم یدر کم يصدا با

پس؟ ییکجا... خانومم ، حاج خانومم  -

 یو خستگ یکوفتگ کرد از جاش بلند بشه اما حس یسع. دیدر د ياحسان رو جلو هیسا. تکون خورد و چشماشو باز کرد یسر جاش کم طناز

:احسان چراغ اتاق رو روشن کرد و گفت. با همه وجود دوست داشت بازم بخوابه. شد یمانع از بلند شدنش م

!طناز؟ یخواب -

:بشه، در همون حال گفت زیخ میکرد سر جا ن یبه بدنش داد و سع یکش و قوس طناز

؟ياومد -

:زد و با لحن مخصوص به خودش گفت یب تخت، سوتکه تازه متوجه سر و وضع طناز شده بود نشست ل احسان

 ایکن یشرمنده ام م! ه؟یچ نکارایا! میبود یهم راض یما به لباس گل و گشاد مامان دوز گل منگول! يچه کرد! به زحمت نبودم یبه خدا راض -

!حاج خانوم

:شونه احسان و گفت يفراموش کرده بود سرشو گذاشت رو شویکه همه دلخور طناز

!که نیومدین... همه اش خراب شد  یول! حاج آقا میبود دهیون برنامه ها چبرات -

:زد و گفت يطناز لبخند محو. شد رهیبه طناز خ یو با ناراحت دیچند لحظه عقب کش احسان

خوش گذشت؟...  زمیعز ستیمهم ن -

:گفت یبا شرمندگ احسان

...طناز باور کن  -

:و گفتاحسان گذاشت  يلبا يانگشتش رو رو طناز

!ستیگفتم مهم ن! سسسیه -

:دستش فشار داد و گفت يدست طناز رو گرفت تو احسان

!مقصر منم. نشه ينجوریگفتم که ا یاز قبل بهت م دیمن با. باور کن دوست نداشتم ناراحتت کنم یول -

:زد و گفت يلبخند طناز

؟يخورد یحاال ناهار چ...  الیخیب -

:زد و گفت يلبخند احسان

!جوج -

:دست چپش و گفت يرو دیبا دست راستش کوب طناز

!یتو رگ؟ البد همون رستوران اکبر جوج معروف خودمون هم رفت يجوج زد! خاك به گورم -

:و گفت دیغش غش خند احسان
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 ستن؟یخانوم ن غذا رو ؟ ارمیب ارن؟ی ینم فیگفت خانوم تشر یرفت م یراه م یگارسونه هم ه اروی! گفتم جزقاله اش کنه یآره جات خال -

!؟يکار دار یتو با حاج خانوم من چ! رتایوا غ! نفس کش يکم مونده بود اون وسط بلند شم بگم آ گهید

:وسط خنده گفت. نوبت طناز بود که غش غش بخنده نباریا

!يزاریدونم تو چقدر از دعوا ب یندونه من خوب م یهر ک -

:شد و گفت رهیاحسان با لذت بهش خ. تا موهاشو که آشفته شده بود مرتب کنه نهیآ ياومد و رفت جلو نییحرف از تخت پا نیاز ا بعد

.میکش یما واسه حاج خانوممون آدم هم م ،یچیدعوا که ه -

:کرد و گفت کیاز جا بلند شد از پشت خودشو به طناز نزد بعد

حاج خانوم؟ نیبچه ها رو خوابوند -

:باز دوباره قهقهه زد و گفت طناز

.کنن یشکنن و از سوراخ در نگامون م ینشستن پشت در اتاق دارن تخمه م داریخوابن که، ب یبال گرفته ها نم! خوابن که ینم ینه حاج -

چشم ها و  نینگاهش ب. صورتش يشد تو رهیطناز رو چرخوند، خ يلبخند چیبدون ه تیکه حالت طنزش ازش دور شده بود با جد احسان

:م و زمزمه وار گفتآرو... طناز در نوسان بود  يلبها

... ادی یاز بچه خوشم نم نیهم يبرا -

:خودشو لوس کرد و گفت طناز

.کردم یات م چارهیحاال خوبه منم دوست ندارم، وگرنه ب -

:گفت احسان

اد؟ی یبهت م یلیخ یتا حاال بهت گفته بودم رنگ صورت -

:هولش داد عقب و گفت طناز

.رونیب يمنو ببر دیبا. سر رفته یلیحوصله ام هم خ ،یچیلوس نشو احسان، ناهار که نخوردم ه -

:و گفت دیجوره قصد کوتاه اومدن نداشت، دستشو کش چیکه ه احسان

...اما االن باهات کار دارم . میخور یغذا هم م م،یر یم رونمیب -

:رفته بود لیصداش تحل .کرده بودن رشیاحسان اس يقو ياما دستا. کرد فرار کنه یاورد سع یکه کم کم داشت کم م طناز

خوش  یکل رونیشام ب میبر. انیو شوهرش هم ب ولتیتوسکا، و دیاون دوست جد ان،یهم ب نایتوسکا و ترسا ا میاحسان، زنگ بزن -

باشه؟...  مینرفت رونیب یپیوقته اک یلیخ. میبگذرون

:و گفت دیگونه طناز رو بوس احسان

...بعد  یول... باشه  -

احسان با . شه یدونست اگه تن به خواسته اش بده برنامه شب کنسل م یچون م رونیب دیو هول داد و از اتاق پراحسان ر عیسر طناز

 یطناز عادت کرده بود، اما هنوزم براش گرون تموم م يها و فرارها طنتیبه ش. رونیو رفت از اتاق ب دیکش شیموها يتو یدست یکالفگ

:از داخل آشپزخونه بلند گفت. کرد یبود رو جمع م دهیکه چ يزیاز داشت مطن. شد دهیکش خونهنگاهش به سمت آشپز. شد



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٨

...نداشته باشن  يبرنامه ا دوارمیالبته ام. ، بگو بچه ها رو جمع کنه ریزنگ بزن به آرشاو هیاحسان جون  -

:تکون داد و گفت يسر احسان

...چشم  -

 شیگوش. بود ریاحسان مشغول صحبت با آرشاو. و به سمت اتاق رفت دیچ ییظرفشو نیظرفا رو کنار ماش لشیموبا يصدا دنیبا شن طناز

 نهیدفعه حس کرد قلبش تو س هیاما ... شد  رهیبرش داشت و کنجکاوانه به شماره خ. زد یبود کنار تخت بود و داشت چشمک م یعسل يرو

...اشتباه کنه محال بود !!! شد یشد، باورش نم رهیخ یچند باره به گوش ودوباره ....  ختیفرو ر

...کنه  یم یداره خودکش یگوش زم؟یعز يد یچرا جواب نم -

:کرد و گفت جکتیبا وحشت ر طناز

... ستنیطرفدارا که ول کن آدم ن نیاز دست ا...  ستیمهم ن -

:زد و گفت يلبخند احسان

  ...پاشو حاضر شو حاج خانوم ... ده  ینداشتن، گفت به آرتان و آراد هم خبر م یصحبت کردم، خودشون که مشکل ریبا آرشاو -

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

:دستشو گرفت و گفت. واقعاً نگرانش بود ریو آرشاو دیلرز یتوسکا م يشدن، پاها ادهیرو پارك کرد و همراه توسکا پ نیماش ریآرشاو

.میگرد یبر م یکن ينجوریا ياگه بخوا زم،یآروم باش عز -

:کرد لبخند بزنه و گفت یسع توسکا

!باور کن. هیعیکم استرس دارم که اونم طب هیمن خوبم،  -

توسکا جوابش رو . و سالم کرد ستادیا جانیهبا احترام و  دنشونیبا د یمنش. کرد و هر دو وارد مطب دکتر شدن مشیتقد يلبخند ریآرشاو

:داد و گفت

تونم برم تو؟ ینوبت گرفته بودم، م -

:لبخند زد و گفت یمنش

.دو سه نفر جلوتون هستن. نیصبر کن يا قهیچند دق دیاما با. کردم ادداشتیاسمتون رو  یبله خانوم مشرق -

:آروم گفت ریآرشاو. رنگ نشستن دیراحت سفنا يها یصندل يرو ریسرشو تکون داد و همراه آرشاو توسکا

!شکفه ها یگل از گلش م نهیب یکنه؟ خوبه تا ما رو م يباز یشد پارت ینم -

:و گفت دیخند توسکا

!ــــریآرشاو -

که همراه بود  يباردار ياما همه حواس توسکا به خانوما. شد رهیشده بود خ زونیآو واریکه به د يزد و به پوستر نوزاد يلبخند ریآرشاو

 يتوسکا خنده اش گرفت اما جلو. کردن ینگاه م ریهمسراشون اونجا نشسته بودن و بدون استثنا داشتن با تعجب به توسکا و آرشاو



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٩

. پنگوئن شده بود هیبود که راه رفتنش شب نیسنگ نقدریا. و اومد جلو اوردیطاقت ن شونیکیباالخره . لبخند زد ونخودش رو گرفت و بهش

 يامضا و عکس کرد که توسکا هم با رو يازش تقاضا کیبا هن هن کنار توسکا نشست و بعد از سالم عل. نظر توسکا قشنگ بود اما چقدر به

 ریبه آرشاو یتوسکا با نگران. باالخره نوبتشون شد. نشسته بود و مشغول گپ زدن بودند ریآرشاو نارهم ک ونیاز آقا یکی. باز قبول کرد

هر دو وارد مطب شدن و در رو . دستش بود فشرد يدست توسکا رو که تو نانیهم بلند شد و با اطم ریآرشاو. دنگاه کرد و از جا بلند ش

:لبخند زد و گفت دنشونیبود با د یدکتر که خانوم مسن. پشت سرشون بستن

حالتون چطوره؟... و محبوب  زیعز انیپارس يو آقا یبه به خانوم مشرق -

:فتبا لبخند تشکر کرد و گ توسکا

... یشگیهم يمزاحما نیممنون خانوم دکتر، بهتره بگ -

:اشاره کرد و گفت زشیم يجلو يها یبه صندل دکتر

... دینیبش دییبفرما! کنم یخواهش م -

. شد رهیبهش خ یخانوم دکتر گذاشت و با نگران زیم يدر آورد رو فشیک يرو از تو شیتوسکا جواب آزما. نشستن ریو آرشاو توسکا

:که با بند دور گردنش انداخته بود رو به چشم زد و گفت یفیظر نکیگه ها رو برداشت، عدکتر بر

گه؟ید یکه گفتم رفت یشگاهیتوسکا جان همون آزما -

:لرزش داشت گفت یکه کم ییبا صدا توسکا

...بله خانوم دکتر  -

 یشه و ازدواج م یبزرگ م یکرد که وقت یفکر م نیبه ا شهیبچه تر بود هم یوقت! بچه تا چه اندازه براش مهمه هیقض نیدونست ا یم خدا

 يبا صدا. فتنیاتفاق ب قتیتو حق شینوجوون يهمه کابوسها دیترس یم یلیخ. مادرش هم مشکل داشت نکهیبه خاطر ا. شه یکنه بچه دار نم

:شده بود رهیهمه وجود به دهن دکتر خاما توسکا با . نگاش کرد یپاش و با نگران يدستشو گذاشت رو ریآرشاو. دیپر اخانوم دکتر از ج

رو مصرف  نایماه ا کی...  نیمصرف کن دیهر دو نفر با. براتون سمینو یدارو هست که م يسر هی. نظر بدم یتونم قطع یفعالً نم... خب  -

.نیاریمن ب يجوابش رو برا نیانجام که داد. هر دوتون يبرا سمینو یم شیآزما هیبعد از اون ! نیکن یم

:و عجز گفت یبا نگران اتوسک

...خانوم دکتر  -

:رو برداشت و گفت نکشیع. و سرشو گرفت باال دیبرگه کوب يزد مهرش رو رو ینوشتن نسخه داشت با اونا حرف م نیکه در ح دکتر

داروها ماه  نیا خوردن اب يدید دیالبته فعالً شا. وجود نداره يمشکل حاد... نترس بابا ! نگاه کن رنگشو! دختر خوب؟ یچرا خودتو باخت -

.مشکل رفع شد گهید

ه؟یمشکل چ قاًیخانوم دکتر دق -

:زد و گفت يلبخند دکتر

رو  یدم جواب قطع یرو انجام بده منم قول م شیماه اون آزما کیبعد از . نگران هم نباش. دارو ها رو مصرف کن نی، فقط ا یچیه قاًیدق -

.اون موقع بهت بدم
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:و گفت دیکش یآه توسکا

!دونم یم... مشکل از منه  -

:اعتراض کرد ریآرشاو نباریا

ست؟ین یگن مشکل خاص یم ینیب یمگه نم! گهیبس کن د!!! توسکا -

گفت هنوز  یدرسته که دکتر م. درد رو تحمل کنه نیتونست ا ینم. عاشق بچه ها بود. دیلرز یاز جا بلند شد، چونه اش داشت م توسکا

بازوشو  ریز ریآرشاو. نفوس بد زد آخر هم سرش اومد یکه از نوجوون نقدریا. گفت یسش بهش دروغ نماما احسا. ستیمعلوم ن يزیچ

:گرفت و گفت

... زمیعز میبر -

که از مطب رفتن  نیهم. حالشو نفهمه یکرد لبخند بزنه که کس یم یسع. تشکر زمزمه کرد و از اتاق خارج شد هیشب يزیچ یلب ریز توسکا

:بلند شد ریداد آرشاو رونیب

 یبعدش هم من به خاطر تو راض. فرو کن تو گوشت نویا! ستیمعلوم ن یچیهان؟ هنوز ه ؟یکن یم ينجوریبا خودت ا يچرا دار! توسکا -

خودتو  نقدریو ا ایپس به خودت ب. نداره یتیاهم چیمن ه ياگه ده سال هم طول بکشه برا. هم زوده یلیوگرنه االن خ میشدم بچه دار بش

.فکر کن چارهیبه من ب یکن یبه خودت فکر نم. کشم یانگار من دارم عذاب م یکش یم ذابتو ع یوقت. زجر نده

:نگاه کرد و گفت ریبه آرشاو یبا ناراحت توسکا

؟یگ یرو واسه دل من م نایا -

!بچه استا یفحش بدم به هر چ رونیآلبوم بدم ب هینکن  يکار هی. گم یواسه دل خودم م...  رینخ -

. داد واسه ادامه راهش یم يته قلبش روشن بود که همون بهش انرژ دیام يکورسو هیناراحت بود اما هنوز . نده اش گرفتخ توسکا

:و گفت دیدست توسکا رو بوس یقبل از خارج شدن از ساختمون پزشک ریآرشاو

!بچه است یهر چ يگور بابا! ایاخم کن نمینب! قربون خنده هات برم یبخند اله -

:به ساعتش کرد و گفت ینگاه ریکه شدن آرشاو نیسوار ماش. بامزه بود یلیبه نظرش خ ریلحن ارشاو. تر شد قیکا عمتوس لبخند

رون؟یشام ب میبر يخوا یشده، م رید -

:و گفت دیکش یآه توسکا

... یتو بگ یهر چ -

... نمیبخند بب. يبخند دیبا! میآه ندار! نشد که بشه گهینه د -

:برداشت و گفت شویگوش. بلند شد لشیموبا يکه صدا فتهیبهش زد و خواست راه ب يهم لبخند رید، آرشاوباز لبخند ز توسکا

!ا احسانه -

:جواب داد عیسر بعدش

 نیاز ا یچ رون،یب میشام بر میخواست یاتفاقا من و توسکا هم م! ؟يجد... نوکرتم ... خانومت چطوره؟  ؟يچطور... سالم ... جونم داداش؟  -

.نمتیب یداداش م یاوک. گم به اونا خبر بده یبه توسکا هم م. زنم ی؟ باشه من به آرتان زنگ مبهتر
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:رو که قطع کرد توسکا کنجکاوانه گفت یگوش

شده؟ یچ -

:حال شماره گرفتن گفت در

نم به آرتان تو هم زنگ بزن ز یمن زنگ م. میخانومو هم خبر کن ولتیگفت آرتان و ترسا و آراد و خانومش و رون،یشام ب میگفت بر یم -

.به خانوم آراد

:سرشو تکون داد و گفت توسکا

!هم خوبه یلیخ... باشه  -

:گرفت و گفت يزیچونه توسکا رو نشگون ر ریز شیشگیکه منتظر بود آرتان جوابشو بده دست آزادشو جلو آورد، به عادت هم ریآرشاو

... یر نکنفک نقدریخوره که ا یبرنامه فقط به درد تو م نیا -

 يرو تو ولتیاستعداد و رزومه و یاز وقت. رهیتماس بگ ولتیکنه و با و دایپ شویشد تا گوش فشیلبخند زد و مشغول گشتن ک توسکا

هم  يرو با همکار یخوب یلیخ يتونستن کارا یبه نظرش م... هم خودش هم شوهرش آراد . بود ازش خوشش اومده دهید یکارگردان

به محض برگشتن . ختنیهم ر یدر مورد کار و حرفه اشون با هم طرح دوست لیمیا قیهاشون از طر تماسن عالوه بر بعد از او... بسازن 

که  رهیرو بگ ولتیدر آورد و خواست شماره و شویگوش. دوستاش هم آشناشون کرد هیو آراد اونا رو دعوت کرد خونه اش و با بق ولتیو

:کنجکاوش کرد و گوش کرد ریمکالمه آرشاو

 یم ن؟یهست مارستانیکدوم ب! خوب خدا رو شکر که حالش االن خوبه!! االن چطوره؟ بهوش اومده؟!!! ... من يخدا!! آرتان یگ یم يجد -

سالم ما رو هم ...  يدار اریاخت...  میدیببخش که زودتر نفهم! حتماً...  میای یخب پس ما فردا ساعت مالقات م یلیخ...  م؟یایشه االن ب

!فعالً... برسون 

:که قطع کرد توسکا با استرس گفت نیهم

بوده؟ هوشیب یک مارستانه؟یب یشده؟ ک یچ -

:گفت یبا ناراحت ریآرشاو

. باشه يبستر مارستانیتا دو هفته تو ب دیبا یگفت االن بهتره ول یاما م. بوده میوخ یلیبنده خدا ترسا تصادف کرده، فکر کنم حالش خ -

.حال آرتان هم خوب نبود

:دیکش غیج باًیتقر سکاتو

!!!چرا به ما نگفتن؟ ؟یترسا تصادف کرده؟ ک!!! ؟یچ -

...گفت تازه بهوش اومده  یکدومشون به فکر خبر کردن ما بودن؟ م تیتو اون وضع زمیخب عز -

: دیصورتش رو با دست پوشوند و نال توسکا

!من يخدا -

بارها لطفش رو بهش  ریکه زمان نبود آرشاو یاون. تر بود طونیاز بچه اش شکه خودش  گوشیباز طونیاون دختر ش. تو ذهنش اومد ترسا

:با بغض گفت... و اون خبر نداشت  مارستانیتخت ب يافتاده بود رو! دوستش بود نیتر یمیکه االن صم یکس. ثابت کرد
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ر؟یحالش چطوره آرشاو -

:و گفت دیکش یآه ریآرشاو

...گفت خوبه  یآرتان که م -

... مشینیبب مید امشب برش یکاش م -

...قرار امشب رو بذار . زنگ بزن به خانوم آراد هیفعالً . میر یفردا ساعت مالقات م... ذارن  ینم -

؟یخوشگذرون یمن برم پ مارستانیترسا افتاده رو تخت ب! امی یجا نم چیمن ه -

:دست توسکا رو گرفت و گفت ریآرشاو

حال و هوا  نیا يتو تو میخوام بذار یبعدش هم من نم. مارستانیب میکه فردا همه با هم بر میبذار يقرار هیو  میبذار بر... من  زیعز -

...به کله ات بخوره  يباد هی دیبا. شه یاسترس پشت استرس داره بهت وارد م. یبمون

در . ستشو به دندون گرفتبغلش و ناخن شست د شهیدست راستشو از آرنج چسبوند به ش... داد  هیتک یصندل یسرشو به پشت توسکا

:همون حالت گفت

...تونم  یمن نم... خودت زنگ بزن به آراد  -

. نداشت ينجوریتوسکاشو ا دنیطاقت د...  رهیشد تا با آراد تماس بگ ادهیپ نیکرد از ماش یبه توسکا نگاه م یکه با نگران یدر حال ریآرشاو

...  نهیبب نیوقت اونو غمگ چیدوست نداشت ه

:لبخند روز لباش نشوند شیاین يصدا. در چرخوند و وارد شد يرو تو دیکل یخستگ با

.ترکن یم یدخترا بادکنکن دست بزن رن،یمث شمش رنیپسرا ش -

:با خنده پشت سرش گفت طرالن

... رنیم یم یدست بزن رنیدخترا نازن مث الماسن پسرا پن -

:و گفت دیغش غش خند اوشین

... زنایپسرا نازن مثل پ! رمینخ -

نشسته بودن و  يناهار خور زیسر م. هم با لبخند به سمتشون رفت ماین. قهقهه شون بلند شد يدفعه هر دو سکوت کردن و بعد صدا هی

:با خنده گفت ماین. مشغول خوردن عصرونه بودن

... يسالم عرض شد به مادر و پسر پر انرژ -

:صورتش گفت يبا همون خنده جذاب رو بعد

!ازنیدخترا نازن مثل پ یبگ دیپسر؟ با یزن یم يچرا گل به خودتو  اوشین -

:بغل باباش و گفت يزد تو رجهیش اوشین

.کنه یم تیمامان منو اذ یستیبابا تو ن -

:بود گفت زیم يرو يبا خورده نون ها يو رو به طرالن که مشغول باز دیرو چسب اوشین یدو دست ماین

!سالم عرض شد بانو -
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هزار ! اوشین يرفتار رو داشت اما نه جلو نیخشکش زد، انتظار ا ماین. بده از جا بلند شد و رفت به سمت اتاقشون یجواب نکهیبدون ا طرالن

:گفت يبا کنجکاو اوشین! نداشته يا دهیباهاش سرد بخورد نکنه اما ناگار فا اوشین يبار به طرالن گفته بود جلو

!باهات قهره یمامان ؟يبابا کار بد کرد -

:و گفت دیکش یآه ماین

.یتا من برم منت کش تیتو برو برس به باز! هیاونم منت کش! راه دارن هیوقتا مردا فقط  نجوریو ا. آره بابا کار بدکردم -

. کاناپه و رفت سمت اتاق خوابشون يکتشو در اورد انداخت رو ماین. و رفت سمت اتاق خودش دیپر نییبا خنده از بغل باباش پا اوشین

... استراحت کنه که  یحاال اومده بود کم. هم نذاشته بود يتا دو ساعت قبل که ترسا بهوش اومده بود چشم رو شبیاز د. خسته بود یلیخ

. کردیو با حرص موهاشو شونه م ستادهیا نهیآ يطرالن جلو. در اتاق رو باز کرد و رفت تو. تنش بود يسفرش هم هنوز تو یتازه خستگ

:دیطرالن با خشونت دستشو پس زد و داد کش. دیو بوسرفت جلو و از پشت سرش

!!!به من دست نزن -

:گفت یبا ناراحت ماین

!طرالن -

:نشست لب تخت و گفت ماین. نداد یباز مشغول شونه کردن موهاش شد و جواب طرالن

؟یکن یم همیتنب ينجوریکار کردم که ا یخانومم؟ مگه من چ يشد ينجوریتو چرا ا -

:گرد شده گفت يو با چشما مایسمت ن دیچرخ د،یکوب زیم يرو برس رو طرالن

 يایب نکهیعوض ا يهم اومد یوقت! به امون خدا يبچه رو ول کرد نیمن و ا افیتالیا یهفته رفت هی! يکار نکرد یبگو چ!! ؟يکار کرد یچ -

!ترسا جونت شیپ یرفت ینیاول زن و بچه ات رو بب

:دیخشکش زد و نال ماین

!طرالن -

!تیخودمو بزنم به خر ستمیمن بلد ن... آقا  تونمینم! تونم یآره؟ نم!!! بازم خر باشم؟ ه؟یهان چ -

... زمیطرالن عز -

. يکرد که سالم برگرد یدستم بوده داشتم دعا م حیسره تسب هی یکه رفت یاز وقت چراهیمن بدبخت ب. ستمیتو من ن زیعز! و کوفت زمیعز -

... ياومد یوقت یول

. داد یحق رو به طرالن م نباریا. شد شیدلش ر ماین. نشست لب تخت و صورتش رو با دو دستش پوشوند. دیبغضش ترک دیکه رس انجیا به

:آرومش نوازشگر گفت يموهاشو نوازش کرد و با صدا. بغلش يتو دیسرشو کش یبه نرم

ترسا تصادف کرده  دمید یاما باور کن وقت. شما شیاول پ ومدی یم دیبا. من اشتباه کردم. یگ یتو درست م... ، طرالن خانوم  یخانوم -

 هیمن فقط  ياالن ترسا برا. ستین یکن یکه تو فکر م يزیطرالن به خدا قسم اون چ. میبود میصم یلیمن و ترسا با هم خ. عقلم از کار افتاد

...دوسته 
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گفته بود آتوسا  شهیهم. مونه یخواهرم م تونه بگه ترسا مثل یخورد که نم یدلش از دست خودش حرص م يهم داشت تو خودش

:ادامه داد! تونست ینه نم... خواهرشه اما ترسا 

طرالن ... ما تصادف کرده بود  ابونیمن خبرش کردم چون ترسا سر خ. گشت یداشت دنبالش م. آرتان خبر نداشت ترسا تصادف کرده -

 یهمه داشتن براش دعا م ؟یفهم یم! مرد یداشت م... اون داشت . يشدرحم  یب نقدریچرا ا. يخوب بود یلیتو که با ترسا خ... خانوم 

حال تو بد بود  یوقت نکهیمگه نه ا ،يبد يبه آرتان دلدار يایب. من شیپ يایب. اونجا يایانتظار داشتم توام ب. کردن، حال همه خراب بود

... يایتو بود که ب فهیبود؟ خوب االن هم وظ شتیپ شهیآرتان هم

:و گفت اوردیطاقت ن گهید طرالن

تو راحته  الیبودم االن خ يا گهیمن اگه قبل از تو عاشق کس د ؟یفهم یچرا نم! مایتونم ن مین... تونم  یاما نم. دونم  یرو م نایخودم همه ا -

...هست  شهیهم... هست  شهیاون هم! دهیتهد هیمن  يبرا شهیترسا هم ؟یاما من چ! اون مرده! ستیکه اون ن

:ن رو محکم به خودش فشرد و گفتطرال ماین

کار کنم تا از  یاما تو بگو چ. کنم یفهمم و درك م یم ،یدونم که نگران یم. یگ یتو راست م...  زمیعز! بس کن بس کن طرالن! سسیه -

پس خودت . یکن یتو باور نم سین نطوریهم بگم ا یمن هر چ. کنم یمن همون کارو م یبگ يهر کار... هان؟ بگو  ؟یبرزخ خارج بش نیا

...بگو 

:فرو کرد و گفت ماین نهیس يتو شتریسرش رو ب طرالن

...دونم  ینم... دونم  ینم -

 چیخواست تحت ه ینم. تو فکرش بود يزیچ هی. نزنه و در سکوت مشغول نوازش گردن و گوش طرالن شد یحرف گهیداد د حیترج ماین

.کرد یم يکار هی دیبا. خراب بشه شیزندگ یطیشرا

***

تصادفه اما  ریاول فکر کرد تاث! رو باور نداشت يهمه سرد نیا. اورد یترسا سر در نم ياز برخوردا چیه. دستاش گرفته بود نیب سرشو

:دیترسا دستاشو برداشت و به راست چرخ يبابا يبا صدا! لنگه یم يزیچ هیجا  هی دیفهم دید هیبرخوردش رو با بق یوقت

...ه خوبه چته آرتان؟ شکر خدا ترسا ک -

:سرشو تکون داد و چند بار گفت آرتان

...خوب ... خوبه ... آره  -

؟یپس چرا نگران -

:و گفت دیخند بعد

!یامان از عاشق يا -

خودش هم . داشت بیعج یحالت دلشوره و نگران هیآرتان ! تو دل آرتانه یدونست چه آشوب یترسا چه م يبابا... هم لبخند زد  آرتان

ترسا سرشو  يبابا. کرد لبخندشو حفظ کنه یسع. زد یاما دل آرتان شور م. هم نداشت یمشکل چیترسا خوب بود، ه. اورد یازش سر در نم

:بست و گفت شماشوداد، چ هیتک واریبه د
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...ترسا نمونه بارز مامانشه . جهنمه یبدون اون زندگ دمیتازه فهم... مثل مامانش ... لحظه فکر کردم از دست دادمش  هی -

ترسا هم عاشق زنش بود پس االن  يکه اون عاشق ترساش بود بابا نقدریاگه هم. ترسا سوخت يبابا يدلش برا. فکر فرو رفت يتو آرتان

... یمعن یبدون ترسا پوچ بود و ب یزندگ. داد یفکرش هم عذابش م.. سرشو تکون داد ... 

آرتان؟ ستنیاونا دوستاتون ن -

 هیدسته گل بزرگ و  هیدست هر کدوم . دیو آراد رو د ولتیو طناز و احسان و و ریاهرو توسکا و آرشاوسرشو بلند کرد و آخر ر آرتان

:از جا بلند شد و گفت. زد کمپوت باشه یبود که آرتان حدس م لونینا

.بله ، منتظرشون بودم -

و بنفشه و شبنم هم اونجا  زیآتوسا و عز. سا شدنراست وارد اتاق تر هیاون  ییمردا با آرتان دست دادن و با راهنما دنیبه هم رس یوقت

:طناز زودتر از همه گفت. بودن

!اون عروسک نبود؟ خودت به جهنم؟ فیدعوات نکنه؟ ح یتخت که کس يرو یخودتو انداخت يچپه کرد نیماش هی! لوس ننر! نمیپاشو بب -

:زد سر شونه احسان و گفت آرتان

!زحمت یآقا زنتو جمع کن ب -

:و گفت دیغش خند غش احسان

!سر و مر گنده ن؟یچشه ا! هست نمیهم... گه خانومم  یدروغ نم -

:اخم کرد و گفت آرتان

... رونیبندازم ب دیانگار خودتم با -

:دستشو گرفت و گفت ولتیو. کرد ینفر خوش و بش م هیبا  قهیترسا لبخند به لب داشت و هر دق. و دور تخت حلقه زدن دنیخند همه

با خودت خانوم؟ حواست کجا بود؟ يچه کرد -

:با خنده گفت آراد

.بشم ریاس ينجوریا يو بعدم باعث شد يمنو داغون کرد نیماش يحواست بود و زد يهمونجا که شما اون سر -

:با اخم گفت ولتیو

.یگ یشما که راست م... بله خوب  -

:و گفت دیشده ترسا رو بوس یچیباندپ یشونیتوسکا پ. دیفهم یم شویمعن ولتیبهش زد که فقط خود و يلبخند آراد

... یخدا رو شکر که االن خوب و سالم دم؟یچرا من زودتر نفهم ؟يسر خودت آورد ییچه بال... من  زیعز -

:زد و گفت یساختگ يلبخند ترسا

...که زنده ام  ینیب یم. بادمجون بم آفت نداره... تو بشم  يفدا -

کرده بود؟  یچه گناه نیآرت. شد مونیافتاد و از آرزوش پش نیآتر ادیلحظه  هیاما . موندم یزنده نمدلش اضافه کرد که کاش  يتو بعد

کنار تخت نشسته بود  زیعز. سرشون ياتاق رو گذاشته بودن رو. دادن یوقتا جوابشون رو م یکردن و خانوما بعض یپسرها با هم کل کل م

وسط همه  نیا. رو نداشت زیحوصله سر و کله زدن با عز. داد و اونم مجبور بود بخوره یجمع کمپوت به خورد ترسا م ياهویتوجه به ه یو ب
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اما . کرد یترسا رو درك م يچشما يخوب غم تو یلی، خ هیترسا مصنوع يکه خنده ها دیفهم یاون خوب م. حواس آرتان به ترسا بود

کرد  یفکر م یکرده بود اما هر چ ییکار خطا دیشا. رو بپرسه لشیبا ترسا تنها بشه و ازش دل شتچقدر دوست دا...  دیفهم یرو نم لشیدل

 نیوقتا ا یبعض. به طرالن سر بزنه نایا مایرو گذاشته بود و مهدش و بعدش خواسته بره خونه ن نیترسا مسلما آتر...  دیفهم یرو نم لشیدل

! از هم جدا شده بودن یصبح هم با خوش. نداشتن یکلمش چیشب قبلش هم با هم ه باشه؟ممکنه ناراحتش کرده  یچ یپ... کرد  یکار رو م

...  یچیه...  دیرس یبه ذهنش نم يفکر چیه

...کم دراز بکش  هی...  زمیعز يخسته شد -

...الزم نکرده  -

:سرد گفت یحرف سرش رو چرخوند به سمت آرتان و به نگاه نیا بدون

... ارتشیجون ب یلیبگو ن... تنگ شده  نیآتر يدلم برا -

:توجه به حرفش گفت یترسا خونش به جوش اومده بود ب يکه از رفتار ها آرتان

!ه؟یچ دتیجد يرفتارا نیا لیشه بدون دل یترسا م -

:زد و گفت يپوزخند ترسا

...شم  یمنظورت رو متوجه نم د؟یرفتار جد -

.شناسم یمن تو رو از خودت بهتر م... منو احمق فرض نکن ! یش یخوبم متوجه م -

:رفتارهاشو بفهمه چشماشو بست و گفت لیعنوان دوست نداشتم آرتان دل چیکه به ه رسات

!لطفاً رونیبرو ب! خوام بخوابم یم... خسته ام  -

صداشو کنار . دیرس یکرد دستشو پس بزنه اما زورش به آرتان نم یچشماشو باز و سع. آرتان با خشونت صورتش رو قاب گرفت يدستا

:دیگوشش شن

تو از . اومده در موردش حرف بزن شیپ یاگه مشکل. زارمیب يکه از سرد یدون یترسا خوب م! یشه بخواب یم نیجواب منو ند یتتا وق -

.يکلمه هم با من حرف نزد هی يکه به هوش اومد يروز

:روح گفت یسرد و ب ترسا

...گفتن ندارم  يبرا یحرف -

مگه . بود و بس نیفقط آتر یتو زندگ دشیتموم ام. روح و سرد شده بود یب آدم هیبه  لیتبد. دونست که روحش مرده یخوب م خودش

و زنده بمونه؟ آخ  نهیبب گهیبا زن د یمیفوق صم یدر حالت شویتونست عشق زندگ یو زنده بمونه؟ مگه م نهیآرتان رو بب انتیتونست خ یم

 یمکالمه آرتان با اون دختره م ادیهر بار که . ش سخت بودهنوزم باورش برا... مامانش  شیپ دیکش ینبود چه راحت پر م نیکه اگه آتر

مجسمه که  هی. مجسمه هیشده بود . کرد یم شتریروحش رو ب يفقط سرد یدر پ یپ يمرگ ها نیشد و ا یمرد و زنده م یبار م هیافتاد 

کرد  یبود که فکر م نیداد ا یم از همه آزارش شتریکه ب يزیچ. بفهمه يزیآرتان چ ستخوا مین! نه نداشت... حس  یحرکت داشت ول

اونقدر . دید یم ریخودش رو حق. اعتماد به نفسش رو به کل از دست داده بود. گهیآرتان کم بوده که آرتان رفته سراغ کس د يچقدر برا

 یبرو از زندگخواست حداقل با آ یهم م نیهم يبرا. خورد یرو م حشداشت رو يزیاز هر چ شتریب نیهم. کم که آرتان رو زده کرده بود
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!! ؟یکه چ! گفت خوب آره یو م دیفهم یاگه آرتان م. برده انتشیبه خ یوقت بفهمه که پ چیدوست نداشت آرتان ه. آرتان خارج بشه

بذار ... از خودش بوده که ترسا سرد شده  لپس همون بهتر که آرتان فکر کنه مشک...  یچیموند؟ مسلماً ه یم یاز ترسا باق یاونوقت چ

:خشن آرتان از فکر خارجش کرد يصدا... دوسش نداره  گهیترسا د فکر کنه

رفتارات رو  نیتونم ا میاصالً ن. میکن یبعداً در موردش صحبت م! ره ینم ادمیاما . یدم استراحت کن یاجازه م...  ستیاالن حالت خوب ن -

تو  يرفتارار لیاما دل. متاسف و ناراحتم شتریب يا گهید یر ککه برات اتفاق افتاده آزارت داده و بابتش از ه يدونم حادثه ا یم. تحمل کنم

...جز من  يخندیو م یگ یو م یبا همه خوب نکهیا. فهمم یرو نم

 یبفهمن چه شکت گرانیکنه؟ که دوست نداره د یظاهر رو حفظ م هیبق يآرتان چه خبر داشت که اون داره جلو... بازم پوخند زد  ترسا

که  نطوریهم. دیکش یرنج م دیاون با... اما آرتان که مهم نبود . بفهمن گرانیذاشت د یم دینه نبا! شده ریر حقچقد! چقدر له شده! خورده

 يزیاون از هر چ يبرا نیآره ا! ترسا رو نفهمه يرفتارا لیوقت دل چیکه ه نیبدتر از ا یو چه رنج. ترسا رو تا سر حد مرگ آزار داده بود

:چشماشو بست و گفت. بدتر بود

... رونیبرو ب -

 قیچند بار پشت سر هم نفس عم. دنیاشک پشت سر هم از پشت پلکش سرك کش يقطره ها... در اتاق نشون داد که آرتان رفته  يصدا

آغوش گرمش  يبرا... دستاش تنگ شده بود  يچقدر دلش برا. کرد یو مستش م وونهیهنوزم د. اتاق بود يعطرش هنوزم تو يبو. دیکش

... دیسرش باال کش يبه هق هق افتاد و با دست سالمش پتو رو تا رو... خواست  یاون آغوش رو نم گهید... خواستش  یمن گهیاما د... 

***

 یبه در زد ، آراد سر جا تکون یهمون موقع کس. زیپشت م یصندل يانداخت و نشست رو زیم يرو رو لشیو کوفته کتاب و وسا خسته

:خورد و گفت

... دییبفرما -

:گفت تیآراد با جد. دیاق باز شد و اشکان به داخل سرك کشات در

ن؟یداشت يکار د؟ییبفرما -

:پا و اون پا کرد و گفت نیا یآراد کم زیم يجلو.به خودش جرئت داد، وارد اتاق شد و در رو پشت سرش بست اشکان

...استاد  نیخسته نباش -

امرتون؟... ممنون  -

...بگم که  يزیچ هیخواستم  یراستش استاد م -

:و گفت دیموهاش پر پشتش کش يتو یشد دست مونیانگار پش بعد

!اصالً به من چه... استاد  الیخ یب -

:اشکان بتونه از در خارج بشه صداش کرد نکهیقبل از ا. مشکوکه هیاحساس کرد قض آراد

... يخسرو يآقا -

:گفت یو با کالفگ ستادیسر جاش ا اشکان
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بله استاد ؟ -

اومده؟ شیپ یمشکل -

.نیفراموشش کن... استاد  الیخیب. شدم مونیبگم که پش يزیچ هیخواستم  میمن . ستین یچینه ه... نه  -

رو برداشت  لشیخواست بگه؟ موبا یم یچ یعنی! آراد متعجب موند. آراد بتونه باز متوقفش کنه از اتاق خارج شد نکهیگفت و قبل از ا نویا

:دیچیپ لیموبا يتو فشیلط يبوق صدا نیبا سوم. بود دهیصبح صداشو نشناز . رو گرفت ولتیو شماره و

جانم نفسم؟ -

:زمزمه کرد... کرد  یبیاحساس گرما و آرامش عج آراد

... یعمر من -

:آب دهنش رو قورت داد و گفت ولتیو

؟یانداخت جانیباز تو قلب منو به ه -

قلب تو؟ -

؟یانداخت جانیبود که دوباره قلب خودتو به ه نیمنظورم ا! منه شیتوئه و قلب توام پ شیرفته بود قلب من پ ادمی! دیاوه ببخش -

:و گفت دیخند آراد

؟ییکجا... تو  یمن طونیش -

...هنوز  نامیخونه مامان ا -

نه؟ ایشله زردو  نیحاج خانوم پخت ا -

.گرفت شوییسراغ دا مون کرد از بس چارهینوا هم ب. همه مون میهم دعات کرد یکل! بله که پختن -

... نمشیب یم امی یم -

کالست تموم شد؟ -

... ارهیدووم ب ایخواد آدم تا بتونه سر کالس اسن ترم اول یم وبیواقعاً صبر ا... االن  نیآره هم -

!نرفته ادمیافتاد ، بگم تا  ادمی هویرفت، االن  یم ادمی یخواستم بهت بگم ه یم یرو ه يزیچ هی یآراد راست -

شده؟ یچ -

... دنمونیتو محوطه با هم د یترم اول يچند تا از بچه ها... دانشگاه  میشنبه که با هم رفت -

.بمونه یقرار نبود ازدواج ما مخف...  ننیخوب بب -

!میمن و تو زن و شوهر دونهیهنوز نم یآخه کس... بسازن  عهیکه برامون شا نهیدونم ، اما ترسم از ا یآره م -

... ادی ینم شیپ یمشکل گهید میهمه بفهمن ما زن و شوهر یوقت ؟یچ عهیشا زم؟یتو آخه عز یهست ینگران چ -

... یگ یآره تو راست م -

؟یشناس یرو م يتو اشکان خسرو! سوال هی -

!، شوخه ، اما مستعده هیبه نظرم شاگرد خوب... آره  -
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...خواست بگه اما نگفت  یم يزیچ هیاما االن اومده بود دفتر من ... آره قبول دارم  -

؟يجد -

...آره مشکوك بود  -

!دهیم یاسکول کردن استاد چه حال میدون یم میروز دانشجو بود هیمن و توام . گهیم ادی یباشه خودش م يزی، اگه چ الیخیب -

:و گفت دیخند آراد

قاًیدق -

...خونه  میبر میسر به مامانت بزن بعدم شله زردمونو بردار هی ایآراد؟ ب يای یم یک -

... امی یاالن م زمیباشه عز -

...پس منتظرتم  -

..عشقم  نمتیب یم -

رو جمع کرد و اتاقش رو به  لشیآراد هم وسا... آراد خارج شد  يرو زمزمه کرد و از اتاق دوران مجرد یخداحافظ یگوش يتو ولتیو

... مقصد خونه مامانش ترك کرد 

اما عادتش رو هم . کرد، دوست داشت بره خونه استراحت کنه یخسته اش م یلیدانشگاه خ. شد ادهیپ نیو از ماش دیموهاش کش يتو یدست

. بار کوتاه فشار داد هیزنگ و  يدستش رو گذاشت رو. زد یسر به مامانش م هیبه خونه بره  نکهیحتما، قبل از ا دیتونست ترك کنه، با ینم

:دیرو شن ولتیو يزود صدا یلیخ

... زمیسالم عز -

 يرو ولتیدونست و یم. شد دهیکش وونیسمت ا اریوارد خونه که شد نگاهش به اخت. همراه با لبخند جوابش رو داد و در باز شد آراد

سرش مرتب کرد و از پله ها  يشال بنفشش رو رو ولتیو. کرد شتریسرعت قدماشو ب. حدسش درست بود...  سهیمیمنتظرش وا وونیا

بار  ینیریکرد براش همون ش یحس م دشید یهربار که م. خونه نبود آزادانه خودشو تو بغل آراد انداخت يتو يا بهیچون غر. اومد نییپا

:و در گوشش گفت دیآراد گونشو بوس. از روز قبل شکرگزار خدا بود شتریاول رو داره، و هر روز ب

خوشگل من چطوره؟ -

:خودشو لوس کرد و گفت ولتیو

.طاقت ندارم گهیمن د...  يب شد اومدخو! زنه یمامانت شالقم م -

:و گفت دیخودشو کنار کش د،یخند آراد

من دست بلند کرده؟ فهیرو ضع!! مامان من؟!! ؟يجد -

...آره  -

:به خودش گرفت و گفت یخشن افهیق آراد

؟يکار کرد یباز دوباره با مامان من چ! حق داشته  -
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. دنیخواد دنبالش بذاره شروع کرد به دو یکه حس کرد م نیهم. امزه اش قهقهه زدب افهیق دنیچشماشو گرد کرد و آراد از د ولتیو

:قهقهه خنده گفت ونیم! خاطره ها زنده شد

...دنبالم  یفتیمثل اون سال با شلنگ آب ب يخوا یالبد االن م! با خودم بودم! خانومم -

:آب و گفتبرداشت سمت شلنگ  زیاون روز افتاده بود خ ادیکه خودش تازه  ولتیو

.رمیگیازت انتقام م نباریا يتو با شلنگ دنبالم کرد شیدفعه پ! نوبت منه نباریا...  یخوب شد گفت -

:کج پارك شده بود پناه گرفت و گفت یکم اطیح يکه تو ولتیرنگ و ينقره ا نیپشت ماش آراد

!!ه؟یحاال جرم من چ! يم دادسکته ا! که نرفته ادتی! يکرد داریاون روز تو با در قابلمه منو از خواب ب -

:شلنگ رو برداشت و گفت ولتیو

!جرمت بد حرف زدن با خانومته -

:که از زور خنده دلش درد گرفته بود گفت یدر حال آراد

!بکنم با خانومم بد حرف بزنم جایمن ب -

:هاشو زد باال و رو به حاج خانوم گفت پاچه ولتیو. رونیخونه باز شد و آراگل و حاج خانوم و خاله و دختر خاله آراد اومدن ب در

!حقشه! نایمامان شفاعتشو نکن -

:گفت دیکش یکاپوت سرك م يکه از رو نطوریهم آراد

.کنه یو کبودم م اهیهر شب با کمربند س! کشه یمنو م نیا! مامان نجاتم بده -

:فتگ جانیآراگل با ه. دنیخند یبزنن فقط م یحرف نکهیبدون ا هیو خانوم و بق حاج

 دهیتو رو موش آب کش نجایبار ا هی! سرما بخوره دیهر چند که با! شه ینم شیزیهوا خوبه چ. کن سشیآب بپاش بهش خ ولت،یو ولیا -

... يکرد و تو سرما خورد

:اون روز و تب باالش اخماش در هم شده بود گفت يتو ولتیو يادآوریکه از  آراد

!به من چه! شکیخودش حواسش رفت به گنگ -

:و گفت دیخند ولتیو

دو گالون آب ! يباهام بد هم حرف زد...  ياد که در آورد! رونیب يایب نیکه از پشت اون ماش یبه حالت وقت يوا! ارایمنو در ن يادا -

...گم  یبهت م نوریا ایب... مجازاتته 

:لحنشو مظلومانه کرد و گفت آراد

...عفو بنما ! رحم کن... خانومم  -

:کرد و گفت یونیدر مآراد پا  خاله

...بار به خاطر من ببخشش  هی نیا! گناه داره پسرمون... خاله  ولتیو -

...بشه  هیتنب دیبا... کنه  یم تمیداره اذ یلیخ... به جان خودم راه نداره ! نه خاله  -

:نشست و گفت نیپشت ماش آراد
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!کنمیبه جان خودم جبران م... بذار برم تو ! گهیبابا متنبه شدم د -

... کرد  دایراهشو پ... زده شد  يجرقه ا... ذهنشو به کار انداخت  رونیبکشه ب نینداره که آراد رو از پشت ماش یراه چیه دیکه د ولتیو

شد و  دهیبه سمتش کش وونیا يرو يکه نگاه نگران خانوما دینکش هیبه ثان...  دیکش غیدفعه از ته دل ج هیچند لحظه سکوت کرد و بعد 

شد؟ آب با فشار  ینگرانش بپرسه چ يفرصت کنه با اون چشما نکهیو قبل از ا دیپر رونیب نیبا سرعت نور از پشت ماش درش آراپشت س

و  ولتیو...  دیچک یآب از سر و روش م! سالها قبل دستاش از دو طرفش و دهنش باز شدن ولتیو نیع قایدق... شد  دهیسرش پاش يرو

... اومدن  نییاز پله ها پا یاما حاج خانوم و خاله خانوم هن هن کنون و با نگران. دنیخند یمغش غش دختر خاله آراد  يآراگل و شاد

و خواست  ستادیجلوش ا... بهش بود  رهینگاه آراد هنوز بهت زده خ... سمت آراد  دیشلنگ رو انداخت و خودش قبل از همه دو ولتیو

:بزنه که جمله آراد قلبشو لرزوند یحرف

!!ه نشده خانومم؟ک تیزیچ -

... بازم نگرانش بود  دیرو د طنتشیو ش ولتیو يآراد خنده ها نکهیبا ا. بسته موند ولتیو دهن

:سر آراد و گفت يرو دیبزنه که حاج خانوم چادرش رو کش یو خواست حرف دیلب گز ولتیو

... نید یبه باد مکاراتون سرتون رو  نیشما دو تا آخر هم با ا... برو تو ! االن مامان ییچا یم -

:کرد و گفت ولتینثار و یکجک یبامزه شده بود نگاه یلیمامانش خ یچادر گل گل ریکه ز آراد

... گهیکاراشم د نیهم وونهید -

:و گفت دیآراگل دست آراد رو کش... گونه هاش رنگ گرفت و حاج خانوم با خنده سر تکون داد  ولتیو

رو  ولتیو يحوصله ندارم اشکا گهید نباریا يکرد یم یخود زن یداشت ولتیروز تو از تب کردن و اون... برو لباستو عوض کن  ایبدو ب -

!نمیحال خراب تو بب يبرا

:سمت اتاقش و گفت دیکه طاقت نداشت دو ولتیانداخت و و ولتیبه و یباز عاشقانه نگاه آراد

...کنم  یمن لباساتو آماده م -

 يکمد لباس ها یتند تند مشغول وارس ولتیو... به اتاقش رفت  ولتیبه دست آراگل داد و دنبال وچادر مامانشو از سرش برداشت،  آراد

آراد ...  دیو چرخ دیکش رونیب یشلوار گرمکن مشک هیهمراه  يشرت قهوه ا یت هی... هنوز چند دست از لباس هاش اونجا بود ... آراد بود 

 طونیآراد با اون نگاه ش یناگهان دنیکه از د ولتیو. کرد ینگاش م رهیاده و خد هیتک واریدرست پشت سرش به د سیبا سر و صورت خ

:قلبش گذاشت و گفت يجا خورده بود دستشو رو

تو؟ ياومد یک! زمیعز میآراد ، ترسوند يوا -

:شد و گفت کیبهش نزد یقدم آراد

داره؟ یاشکال... زدم  یم دیداشتم خانوممو د... کم وقته  هی -

 دیآراد دور حلقه شد و اونو کش يسر آراد بکشه دستا يشرت رو رو یفرصت کنه دستشو ببره جلو و ت نکهیزد، اما قبل از البخند  ولتیو

:زده غر غر کرد جانیه ولتیو... بغلش  يتو

...تو  ادی یم یکی هوی... ا آراد  -
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:زمزمه وار کنار گوشش گفت آراد

... ادی یتو اتاق من نم یکس -

؟یاگه اومد چ -

چه؟ یبه کس! عمر منه! مال خودمه! ... دوست دارم بغلش کنم! گم زنمه یم...  یچیه -

:اش و گفت نهیس يتو دیکوب ولتیو

!پــــــــرو -

... ولتیو -

جانم؟ -

دوستت دارم؟ یلیتا حاال بهت گفتم خ -

:و گفت دیآشنا بود خند یجمله آراد حساب نیکه با ا ولتیو

!نع -

:پچ پچ کرددم گوشش  آراد

!دوستت دارم یلیخ... من  يایدن -

:آرومش گفت يبا صدا... رفت باال  یداشت م يادیز جانشیه. فرستاد رونینفسش رو آه مانند ب ولتیو

!دما یول کن آراد کار دستت م -

:و گفت دیکنار کش...  دیشد و باز آراد غش غش خند یداشت جاشون برعکس م باز

... یباش یخوام استرس داشت یچون نم. کنم یرو ولت م نباریاما ا ،ير دستم بداز خدامه کا نکهیبا ا -

:زد و گفت یچشمک بعد

!!که خانومم؟ یفهم یم -

:حاج خانوم خط نگاهشونو از هم قطع کرد يصدا

!ها يخور یسر ما م ؟يآراد مادر لباستو عوض کرد -

:زد و جواب داد یت، آراد چشمکدهنش و شونه باال انداخ يتو دیبا لبخند لباشو کش ولتیو

... میای یبله حاج خانوم، االن م -

:رفت سمت در و گفت ولتیو

...نکرده بخور  خیتا شله زردت  ایزود ب -

از عصر تا حاال هنوز داغه؟ -

...چسبه  یم شتریولرم شده، االن ب -

:زد و گفت يبخندل دنشونیبا د. حاج خانوم پشت در بود...  رونیهم از اتاق رفتن ب همراه

...تو اتاق من؟ کارت دارم مادر  يای یلحظه م هیپسرم  -
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:گفت عیمادر و پسره پس سر نیب یبحث خصوص دیفهم ولتیو

!ایزود ب... رم شله زردتو اماده کنم  یمن م -

:تکون داد و رو به مامانش گفت يسر آراد

شده مامان؟ يزیچ -

:خانوم وارد اتاقش شد و گفت حاج

...تو  ایب...  رهیخ... مادر نه  -

:دنبال حاج خانوم وارد اتاق شد و گفت یبا نگران آراد

خوب؟ -

:خانوم نشست لب تختش و گفت حاج

باشه؟... جواب منو بده  ینیراست و حس... پرسم  یسوال م هی... مادر ... آراد  -

:سرشو تکون داد و گفت آراد

!مگه تا حاال بهتون دروغ گفتم ؟ -

!مهمه یلیاما جوابش برام خ...  نه -

شده؟ یچ...  نیکن ینگرانم م نیدار -

...  ولتیو -

:و گفت دیآراد به اوج رس ینگران

!!افتاده؟ یشده؟ اتفاق شیطور!! مامان؟ یچ ولتیو -

:گفت یخانوم با کالفگ حاج

...تا من حرف بزنم  ریون به کام بگزب قهیدو دق ؟یباف یبه هم م سمونیچقدر آسمون و ر! اهللا و اکبرت باشه مامان -

...شد  رهیسکوت کرد و به دهن حاج خانوم خ یبا کالفگ آراد

مسلمون شده؟ ولتیو -

بفهمه وگرنه آراد از خداش هم بود که همه جا جار بزنه  ینداشت کس یلیتما ولتیخود و یعنی! بفهمه یقرار نبود کس... آراد باز موند  دهن

اما ... باشه  ولتیو ونیبزنه که بعد مد یدوست نداشت حرف. بگه یچ دیدونست با یچند لحظه سکوت کرد، نم! لهببا ولتشیبه و شتریو ب

 یاز خوشحال... برد  یبه همه چ یاز سکوتش پ... شناخت  یحاج خانوم پسرش رو خوب م... پس سکوت کرد ... تونست بگه  یدروغ هم نم

:گفت...  دیلرز یصداش م! بزنه هیگر ریکم مونده بود ز

مادر؟ یاز ک -

...باالخره زبون باز کرد  آراد

... فاکسیهال يتو... قبل از ازدواجمون  -

:خانوم صورتش رو گرفت رو به آسمون و گفت حاج
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...صد هزار مرتبه شکرت  ایخدا -

:سرشو باال گرفت و گفت آراد

...که  یکن یخدا رو شکر م يمامان طور -

:فاش و گفتحر نیب دیخانوم پر حاج

 نیواقعاً ا!!! خوبه نقدریعروسم ا نکهیمن خدا رو شکر کردم به خاطر ا! اوردم مانیاون دختر ا یمن به پاک! هیحرفا چ نیا! نه مادر من -

!تا اخر عمر خدا رو شکر کنم دیبا...  ادهیعروس از سر من هم ز

:زد و گفت یلبخند با لذت آراد

... نطوریمنم هم -

ه؟یبد زیچ نیمگه ا ن؟یزن ینمپس چرا حرف  -

!مسلمون شدم یگه من درون یم... بفهمه  یدوست نداره کس ولتیو -

...خبرو به همه بگم  نیاما من دوست دارم ا -

...شن  یمامان خونواده اش ناراحت م -

...عروس واسه من افتخاره  نیا! گم یخودم م لیکار به خونواده اش دارم؟ به فک و فام یمن چ -

ن؟یدیاصالً شما از کجا فهم...  نیبهتره اول از خودش بپرس -

که  قهیپنج دق...  میاستراحت بکن رونیب میکه شد همه مون از آشپزخونه اومد ولتینوبت و...  ینوبت...  میزد یشله زرد رو هم م میداشت -

ضجه  هی... رو  یداد به خصوص امام عل یائمه رو قسم م همه...  دمینا خوداگاه شن... کنه  یداره دعا م دمید... گذشت رفتم سر بهش بزنم 

 نویا گهید... نمازاشو سر وقت بخونه  شهیهم کنهیبعدشم گفت نذر م... براش حفظ کنه  شویخواست که خوشبخت یم یزد و از امام عل یم يا

...صبر کردم از تو بپرسم ... نگفتم  يزیبه خودش چ... شک افتاد به دلم  یکه گفت حساب

:و گفت دیکش یآه رادآ

...و رو کنه  ریز مویخواد زندگ یفرشته که م هی... فرشته بهم داده  هیکنم خدا  یوقتا فکر م یبعض -

:خانوم از جا بلند شد و گفت حاج

هر ... مادر حفظش کن ! باعث از دست رفتنش نشدم میهمه عمر شکر گزار خدا باشم که با خودخواه دیکه با یکیمن ...  نهیواقعاً هم هم -

...کنه  یآدمو نگران م نیو هم... درخشه  یم نینگ هیمثل ... حفظش کن  یتون یطور که م

:با اخم گفت آراد

!دلمو نلرزون مامان  -

:خانوم رفت سمت در اتاق و گفت حاج

... یتو مواظب باش خطا نکن! زنت جواهر و وفاداره... من فقط بهت اخطار دادم  -

...شده بود به سرعت همراه او از اتاق خارج شد  ولتیمامانش دلتنگ و يآراد هم که با توجه به حرفا... ز اتاق خارج شد حرف ا نیاز ا بعد

***
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.خوام بدم یرو م نایشله زرد مامان ا م؟یر یمگه خونه ما نم ؟ير یآراد کجا م -

... میر یبعدش م! ارهکارم د ایپسره زنگ زد گفت برم ، گو نیا... خانومم  يگالر میسر بر هی -

...ترسم  یم... خوام ازت بپرسم  یم یچ هیآراد  یراست... آهان باشه  -

:بامزه چپ چپ نگاش کرد و گفت آراد

!؟یترس یاز من م!! م؟یداشت -

...مورد وحشت دارم  نیاز حرف زدن در ا... نه بابا  -

... ينجوریا یکن ینگرانم م... بگو خانومم  -

:و گفت دیکش یآه ولتیو

... نهیدر مورد رام -

:از گوشه چشم نگاش کرد و گفت آراد

شده؟ یچ ن؟یرام -

!؟يازش ندار يخبر گهید... و آزاد شد  يداد تیکه رضا یاز وقت -

؟یواسه خودت استرس درست کن يخوا یم ولت؟یو یپرس یم یچ يبرا -

...رو بکنه  نکاریدوباره هم ا دیشا.... گرفت  یتو رو ازم مبار داشت  هی... کابوس اونم  يتو شهیخوب من هم یول... نه  -

:و گفت دیخند آراد

!ونهیاون به ما مد... موند  یگوشه زندون م دینداده بودم تا آخر عمرش با تیمن اگه رضا! است وونهیمگه د -

...کنه  یترش م يجر نیخوب هم -

ولت؟یو یبگ يخوا یم یچ -

...کنه  رمونیغافلگ هویدر چه حاله؟ اصالً دوست ندارم  ینیبب يریش بگخبر از هیشه  یم... شه  یم -

... نمیب یکار نم نیواسه ا یلیدل -

:نق زد ولتیو

...شه  یدست و پام سر م نیوقتا از استرس رام یمن واقعاً بعض... جون من ... آراد  -

:پارك کرد و گفت شیگالر يرو روبرو نیماش آراد

!ستمینگران باشه منم، که ن دیهم با یاگه کس ؟یکن یم ينجوریبا خودت ا یواسه چ... خانومم  -

:مظلومانه گفت ولتیو

...آراد  -

فرشته اش  يبرا... آراد لبخند زد ... چشماشو گرد کرد و چند بار پلک زد  ولتیو... و زل زد بهش  دیچرخ ولتیلحن و ریتحت تاث آراد

:کردزمزمه ... کرد  یکوه رو هم جا به جا م

...جفت چشمام  يرو... چشم  -
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:و گفت دیبا شوق خند ولتیو

!عاشقتم -

:رو باز کرد و گفت نیدر ماش آراد

...نوکر چشاتم  -

:سرشو گرفت رو به آسمون و گفت...  ولتیو يلبا ياز رفتن آراد لبخند نشست رو بعد

ازت ممنونم که باعث  یلیخ یلیخ...  ایخدا... ادو واسم حفظ کن آر! که دربست مخلص و نوکر و چاکرخواتم یدون یم ایخدا...  ایخدا -

...خودت برام نگهش دار ... رو بچشم  نشیریعاشق بشم و طعم ش يشد

...بخوابه  یگرفت کم میتصم... خسته شده بود  یاز صبح خونه حاج خانوم حساب... چشماشو گرم کرد  یقینوازشگر موس يصدا

:گفت یآراد با ناراحت...  دیباال پر نیدر ماش يصدا با

کردم؟ دارتیب... شرمنده تم خانومم  -

:صاف نشست و گفت ولتیو

شد ؟ کارت تموم شد؟ یچ... تو چرت بودم  -

:اخم کرد و گفت آراد

...دستمو گذاشت تو حنا ! کنه یپشت منو خال دیاالن با نیهم نمیا -

شده؟ یچ -

:راه افتاد و گفت آراد

... میباش گهینفر د هیدنبال  دیبا... خوام واسه خودم مغازه بزنم  یجور شده مم  هیگه سرما یم -

:گفت یبا ناراحت ولتیو

!؟یکن یکار م یحاال چ! يوا -

...کنن  یبه چهار نفر از همکارا بسپارم تا دو سه نفر آدم معتمد رو بهم معرف دیبا! دونمیچه م -

!به آرسن بگم؟ يخوا یم -

...زنم  یبا آرسن حرف م!! خودم... اگه نشد اخر سر ... نه  ایتونم بکنم  یم يکار نمیبذار خودم ببنه حاال صبر کن  -

:به گونه آراد زد و گفت يدستشو جلو برد تلنگر ولتیو... کرد  دیکلمه خودم تاک يرو و

...حسود  -

:مشتش گرفت و گفت يتو... رو چنگ زد  ولتیدست و آراد

!یمال من! یمال من! یال منتو م...  صیحسود و حر -

:و گفت دیغش غش خند ولتیو

!نره ادتی... فعال برو خونه ما ! بردار برو مال خودت... خوب بابا  یلیخ -

:زد و گفت يلبخند آراد
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!خانومم... به چشم  يا -

:دیجا چرخ در زکاریتم يبا صدا. دستش جا به جا کرد و به سمت آسانسور رفت يرو تو فشیمطب رو قفل کرد ک در

!در جا مونده يتو دتونیکل... دکتر  يآقا -

 يتو. کار تکون داد و سوار آسانسور شد زیتم يبرا يسر د،یکش رونیرو با خشونت از در ب دیبرگشت و کل دیکوب شیشونیپ يتو یدست

با . دید یداشت افکارش رو مفقط  د،ید ینم نهیآ يخودشو هم تو یمشغول بود که حت يذهنش به قدر. شده بود رهیبه خودش خ نهیآ

چند ! رو فشار بده نگیرفته بود دکمه پارک ادشی. دیکوب شیشونیپ يتو يمشت محکم تر نباریا. دیجا پر زحرکت آسانسور به سمت باال ا

 نگیپارکدکمه  يبا خشم رو. آسانسور رو زده ییحاال هم معلوم نبود کدوم بنده خدا. بود ستادهیا نهیآ يبدون حرکت فقط جلو قهیدق

آرتان هم به همون شکل جوابش رو داد، منتظر . سالم کرد یلب ریوارد شد و ز یتوقف کرد، مرد مسن ییطبقه باال يآسانسور اول تو. دیکوب

:جون بود یلیشماره ن...  دشیکش رونیب ندشیاز افکار ناخوشا لشیموبا يصدا. برسه نگیموند تا آسانسور به پارک

...الو  -

... یسته نباشسالم پسرم خ -

...ممنون ...  یمرس... جان  یلیسالم ن -

پسرم؟ ییکجا -

... رونیتازه از مطب اومدم ب -

رون؟یب شیببر يای یکنه ، نم یم یکم نا آروم هی نیخونه؟ آتر ير یم يدار -

 دنیبا د... داشت  یارزش خاص کرد چون براش یهمه سال اونو دستش م نیترسا، هنوزم بعد از ا هیبه ساعتش انداخت، همون هد ینگاه

:هشت گفت يساعت رو يعقربه ها

...فکر نکنم بهش برسم ! عادت داره ساعت ده بخوابه نیقرار دارم، آتر ییمامان من جا -

بهش  دمیترسا چطوره؟ امروز نرس. رونیب مشیهم با بابات واسه شام ببر دیشا. کنم یآرومش م يجور هیپس خودم ... خب مامان  یلیخ -

!سر بزنم

:ترسا فک آرتان منقبض شد و گفت يادآوری از

!خوبه -

شه انشاهللا؟ یفردا مرخص م -

...فردا صبح ... بله  -

؟يکار کرد یپرستار رو چ -

:رنگش و گفت یمشک یشد رفت سمت مازرات ادهیآسانسور پ از

.ادیبقراره از فردا . مارستانیکردن از طرف همون ب یخانوم مسن رو بهم معرف هی -

پسرم امروز چهاردهم  یراست... زود حالش بهتر بشه  یلیانشاهللا که خ. زنم یچند ساعت بهش سر م يخب، منم خودم هر روز روز یلیخ -

که نرفته؟ ادتیمهره،  يسالگرد ازدواجتون آخرا! مهره
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:و گفت دیکش یآه... اما .. .روز  نیا يبرنامه داشت برا یکل! نرفته بود ادشی... آرتان  ينشست گوشه لبا یکج لبخند

.تونیادآوریاز  یبار دومش باشه؟ مرس نیرفته که ا ادمیتا حاال  ینه مامان ، ک -

... يحوصله ا یدونم خسته و ب یشم، م یمزاحمت نم ؟يندار يفعالً کار... کنم  یخواهش م -

باهاش حرف بزنم؟ ستیدم دست ن نیآتر...  یمراحم شهیشما هم! کنم یخواهش م -

...چرا ، بذار صداش کنم  -

بهش . ترسا شیداد اونو ببره پ یاجازه نم مارستانیب نیبود، اما قوان تابیمامانش ب يبرا یلیپسرش خ. حرف زد نیهم با آتر قهیدق چند

 یاما حت. ردرو روشن ک نیو ماش يکنار یصندل يرو انداخت رو یمکالمه اش تموم شد گوش یوقت. هم باشن شیقول داد از فردا دوباره پ

گوشش بود،  يترسا هنوزم تو يفرمون گذاشت، صدا يروشن بود سرش رو رو نینداشت، پس همونطور که ماش مه یحوصله رانندگ

. اما کوتاه اومده بود... بود  دهید يدو هفته فقط ازش سرد نیا يتو. شده و برگشته بود مونیاما با برخورد ترسا پش شش،یرفته بود پ روزید

 يجور چیکرد و ه ینم دایرفتار ترسا پ يبرا گهید یلیدل چیه...  روزشونیبرخورد د یول ادفش،ترسا و تص تیحساس يته بود پابازم گذاش

.شد یم یذهنش تداع يتو روزیلحظه به لحظه د. که باهاش با عطوفت رفتار کنه رهیخودش رو بگ يتونست جلو ینم

هم رفته بودن سر خونه و  هیبق. باباش هم رفته بود سر کار، فقط آتوسا مونده بودرفت خونه،  یخسته شده بود، پس با عذر خواه زیعز

:زد و گفت يآرتان لبخند. تنهاشون گذاشت يآرتان وارد اتاق ترسا شد آتوسا به بهونه ا یوقت. خودشون یزندگ

نه؟. خودشو به دست آورده يکنم رنگت قرمز یحس م زم؟یعز يامروز چطور -

:و گفتزد  يپوزخند ترسا

!؟يجد -

... يندار یمشکل گهیمشخصه که د...  زمیآره عز -

مامانته؟ شیکجاست؟ هنوز پ نیآتر -

...نگرانش نباش . زنم یرم بهش سر م یهرشب م. خونه يتونستم بذارمش تو ینم مارستان،یب ایمطبم  ایآره، من که صبح تا شب  -

:ترسا به گلوش چنگ انداخت و گفت بغض

...تنگ شده  یلیدلم براش خ -

نشست لب تخت و دست سالم ترسا رو گرفت . کنار تخت زیم يکرد ، گذاشتش رو یخال ستالیظرف کر هی يظرف کمپوت رو تو آرتان

:اش شد و گفت دهیکش يدستاش، مشغول نوازش انگشتا نیب

 یتون یکنه و م یمرخصت م ادیدکترت امشب ب انشاهللا...  رهیگ یهر شب سراغت رو م... دلتنگه توئه  یلیاونم خ...  زمیبغض نکن عز -

... شینیبب

بود که با چشمش  يزیدردش چ. آرتان بود انتیدردش خ. نبود نیآتر يبرا یدردش فقط دلتنگ. بغضش رو با آب دهنش قورت داد ترسا

 يد تا آرتان عجز رو توهمه محبت آرتان بگذره؟ چطور؟ صورتش رو برگردون نیتونست از ا یچطور م! بود دهیو با گوشش شن دهید

. صورتش نخونه

:برداشت و گفت یو طرف کمپوت رو با قاشق دیکش یآه آرتان
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...کمپوت بخور، واست خوبه  نیکم از ا هی -

:برگرده گفت نکهیبدون ا ترسا

...خوام  ینم -

:گفت تیدست چونه ترسا رو گرفت و محکم برگردوند سمت خودش، بعدم با جد هیبا  آرتان

!يبخور دیبا! میخوم ندار ینم -

!به من زور نگو -

!هنوز نگفتم.. گم  یزور هم م یاگه وادارم کن -

؟یکن یکار م یچ يپس االن دار -

:زد و گفت یلبخند کمرنگ آرتان

...بخور ...  زمینکن عز يلجباز -

:تکون داد و گفت آرتان سرشو. حرف قاشق رو به سمت دهن ترسا برد و ترسا مجبور شد بخوره نیدنبال ا به

...بخور  ن،یآفر -

:خورد و گفت یبه ناچار چند قاشق ترسا

...آرتان  -

:دور دهن ترسا رو پاك کرد و گفت یگذاشت، با دستمال يظرف رو کنار آرتان

جانم؟ -

شم؟ یکه من امشب مرخص م یمطمئن بش يشه بر یم -

... میکه پرستار واست استخدام کن یاما به شرط یمرخصگفت . حرف زدم یبپرسم، صبح با پزشکت تلفن ستین يازین -

؟يکرد -

...شه  یتا فردا حل م ستین یمشکل... کنن  ینفر رو بهم معرف هیامشب قراره  -

!شم یپس مرخص م -

...شه  یزود هم حالت خوب م یلیخ...  میش یخونه کنار هم جمع م يبله، و دوباره همه مون تو -

:زد و گفت يپوزخند ترسا

...اونجا  میر یبا هم م نیخوام برم خونه بابام، من و آتر یگردم خونه، م یمن بر نم! خواستم بهت بگم یم نویاتفاقاً هم -

:شد و گفت رهیبا تعجب به ترسا خ. چند لحظه به گوشاش شک کرد آرتان

؟یگفت یچ -

...خوام برم خونه بابام  یم... خونه  امی یمن نم...  يدیکه شن نیهم -

ه؟یها چ يمسخره باز نیا ؟یچ یعنی...  یعنی -
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بخوام اونجا  شهیهم يبرا دیشا. خونه بابام راحت ترم... به استراحت دارم  ازیفعالً ن...  ستین ي، مسخره باز زمینه عز!! ؟يمسخره باز -

....بمونم 

:قرار داد و با خشم گفتسرش  نیدستاشو طرف. تحمل اون رفتار ترسا رو نداشت گهید. چشماشو گرد کرد آرتان

... ینیب یم يدیوقته ند یلیمنو که خ يحرف رو بزن اونوقت اون رو نیا گهیبار د هی...  گهیبار د هیفقط  -

بود آرتان؟اما فقط لباشو  یچقدر دوست داشت زبون باز کنه بگه اون دختره ک... آرتان  دهیدر يچشما يشده بود تو رهیبا ترس خ ترسا

:گاز گرفت و گفت

مگه زوره؟...  امیب خوامینم -

:دیطاقت داد کش یب آرتان

... ستیهم قشنگ ن شیحرف شوخ نیکه ا یدون یم. یانتخاب کن گهیراه د هی دیبا یناز کن يخوا یاگه م! زوره... آره زوره  -

 يبا لجباز یول. دیلرز یش دلش مهنوزم از تحکم. دیپرست یهنوزم آرتان رو م. تونست به خودش دروغ بگه ینم. صورتشو برگردوند ترسا

:گفت

.یرس یجا نم چیبه ه یینکردم، توام با زورگو یشوخ -

:کرد، صورتش رو چرخوند و گفت ریآرتان چونه اش رو اس يدوباره پنجه قو باز

!تمومش کن! تمومش کن یلعنت! تمومش کن! گم یم... بهت ... آخر ... بار ...  يبرا... ترسا  -

از خداش . مورد حرف نزنه نیدر ا گهیگرفت فعالً د میتصم! ترسا الل شد. دیبالش کوب يف مشتش رو کنار سر ترسا روحر نیدنبال ا به

آدم . آرتان رو باور کنه انتیتونست خ یبود آرتان نذاره بره خونه باباش ، درسته که دلخور بود، دلش شکسته بود، غم داشت، اما بازم نم

 یلی، خ هیخوب يآدم عاشق دروغ گو...  نیهم. عشقش شواهد و مدارك مثبت جمع کنه يوغ بگه و برابه خودش در تونه یعاشق فقط م

گفت بازم صبر  یاما دلش م ده،یگفت راهشون به آخر رس یعقلش م. عاشق یلیخ... ترسا هم عاشق بود . خودشو گول بزنه تونهیخوب م

دو هفته هر بار که  نیا يکوبه؟ چرا تو یم واریبه در و د نقدریا یچ يبراکرد اگه آرتان دوسش نداره پس  یداشت با خودش فکر م. کنه

ترسا ! بود و فقط دلخور نگاش کرده بود؟ چقدر تحمل کرده بود ختهیخودش ر يبود حرص خودش رو تو دهیترسا رو د یمحل یب

اگه آرتان سرد شده بود، اگه . ش ثابت کنهرو به زیهمه چ نآرتان خوبه بمونه و صبر کنه تا زما یخواست تا وقت یرو گرفت م مشیتصم

دونست که آرتان هنوز هم  ینداره، اما حاال خوب م ییقلب آرتان جا يتو گهیشد د یترسا براش مهم نبود، اون موقع مطمئن م يسرد

درستش ... آره . دیرس یزمان رفتنش م عاون موق. آرتان مطمئن بشه انتیکه کامل از خ یخواست بره و صبر کنه تا وقت یم... دوسش داره 

...طاقتش سر اومده بود  گهید... از اتاق خارج شده و به خونه رفته بود  يآرتان با دلخور... بود  نیهم

:گفت داریو سرا دیکش نییرو پا شهیش. زد یم شهیبه ش داریسرا...  دیخورد از جا پر شهیکه به ش يتقه ا يصدا با

...رو ببندم  نگیکخوام در پار یم ن؟یر یدکتر نم يآقا -

 لشیموبا يرفت؟ صدا یم یرفت؟ به شوق ک یکجا م دیکرد، با سرعت با یم یمثل مورچه رانندگ. تکون داد و راه افتاد يفقط سر آرتان

از  یعصب یگوش يرو ایعکس تان دنیگوشش نذاشته بود، با د يتو يریرو برداشت، هندزف یدوباره بلند شد، دستشو دراز کرد و گوش

:و جواب داد دیکوب فرمون يرو یخودش مشت یرتحواس پ
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... یجانم تان -

؟ییپس تو کجا! آرتان -

... امی یاالن م د،یکم کارام طول کش هی ،یشرمنده تان -

...هتل منتظرتم  یالب يساعته من تو مین -

...خب دختر خوب، غر نزن اومدم  یلیخ -

... يبا... بدو  -

. رفته رو دور زد ریو مس یندلص يرو قطع کرد انداخت رو یگوش

کرده بود که کم  ریذهنش رو درگ نقدریا رشیاخ يچقدر حواس پرت شده بود، ترسا و رفتارا. قرار داره ایرفته بود که با تان ادشیکل  به

شاخه  یشگیرفته بود به عادت هم ادشی یحت. شد ادهیدر هتل پارك کرد و پ يرو جلو نیماش. کرد یکم خودش رو هم داشت فراموش م

بلند و خوش تراشش رو  يلم داده بود، پاها یراحت يها یصندل يرو ایتان...  یشد و راه افتاد سمت الب الیخیاما ب...  رهبخ ایتان يگل برا يا

 هیدست چپش بود و  يروزنامه تو. بود یسیباال نگه داشته و مشغول مطالعه روزنامه به زبون انگل یسرش رو کم. هم انداخته بود يرو

 يموها... خورد یبه چشم م گاریپاش بود و توش چند تا ته س يگرد جلو زیم يرو يگاریس ریز هی...  شدست راست يفنجون قهوه هم تو

:دلش غر زد يدستش انداخت و تو يآرتان کتش رو رو. رونیبود ب ختهیهمرنگ شلوارش، ر يبلوندش رو از اطراف شال نسکافه ا

... نیکاش انداخته بودمش تو ماش -

خاص خودش روزنامه و فنجون  ژیبزنه متوجه آرتان شد، با پرست دیرنگش خواست اطراف رو د يخمار قهوه ا يلحظه که با چشما هی ایتان

:آرتان رفت طرفش و گفت. گذاشت و از جا بلند شد زیم يقهوه رو رو

... زمیسالم عز -

:دستشو به سمتش دراز کرد و گفت ایتان

...بد قول  يآقا ینباشخسته ... سالم  -

! رهیدرگ یلیکه ذهنم خ یدون یم... شرمنده  -

... نیبش...  الیخیب... کنم  یمن درك م! يسار... اوه آره  -

:و گفت ایکنار تان یصندل ينشست رو آرتان

!؟یبکش گاریس ادی یبهت بگم خوشم نم دیچند بار با ؟يدیکش گاریتو باز س -

!هیعاد زایچ نیاونور ا زمیعز... نده  ریگ نقدریا... اوه آرتان  -

...کن  تیرعا یبا من یحداقل وقت! بله  -

:گفت

؟یخوب... به من نگاه کن . نگاه نکن يگاریس ریاالن هم به اون ز... تو  يکشم جلو ینم...  یهان یاوک -

:و گفت دیکش یآه آرتان

...داغون و خسته ام  یلیخ... نه  -
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:دستش و گفت يت تودست آرتان رو گرف ایتان

...هم من اومدم  یچه وقت! رمیمن بم یاله -

...ده  یاالن فقط حضور توئه که بهم آرامش م...  زمیبه تو نداره عز یربط -

؟یکن یزودتر منو به همه معرف ستیاما بهتر ن ست،یدونم االن وقتش ن یم... آرتان جان  -

.نداره یترسا االن اصال وضع خوب...  یکه گفتم صبر کن یخیتا تار دیبا. میمورد حرفامون رو زد نیدر ا...  یتان -

:نفسشو فوت کرد و گفت ایتان

...ره  یهتل سر م نیا ياما باور کن حوصله م داره تو! روش نمیهمه وقت صبر کردم ا نیخب، من که ا یلیخ -

.میکم صبر کن هی دیبا... شه  یروزا هم تموم م نیا -

...بگو  جون یلیحداقل به ن -

:نگاش کرد و گفت هانهیعاقل اندر سف آرتان

... ادیسرش ن یینکرده بال ییبهش بگم که خدا دیبا يدونم چطور ینم! جونه یلینصف مشکل من ن -

...بودم  ومدهیاصالً کاش ن -

:دستشو محکم فشار داد و گفت آرتان

.یتصور کن ینتو یاونقدر که نم ،یینجایخوشحالم که ا یلینزن ، خ خودیحرف ب -

:با لبخند از جا بلند شد و گفت ایتان

...دم  یکم پز تو رو به همه م هیهم واسه اعصاب تو خوبه هم من . میکم قدم بزن هی میبر -

...و از جا بلند شد  دیخند آرتان

****

قاطع نبود  یلیخ مشیشه، هنوز که تصمخواست بعداً براش دردسر ب ینم. با آرتان خوب برخورد کنه زیباباش و عز يمجبور بود جلو ترسا

گوساله  دنیبا د. دستش بود يهنوز تو نیآتر کیشد دست کوچ ادهیپ نیدر خونه از ماش يجلو. ببره یبه مشکلش پ یذاشت کس یم دینبا

در  نیآتر. رو هم گرفت نیآتر يچشما يدر تا سرشو ببرن خودش صورتشو برگردوند و با دست جلو يجلو دنشیکش یکه داشتن م يا

:زد گفت یکه دست و پا م یحال

!!!مامان...  نمیخوام بب یم! مامان کور شدم -

 عیسر نیآتر. تو بغلش دشیحرکت کش هیو با  ستادیا نیمطمئن شد کار قصاب تموم شده کنار آتر یکه خنده اش گرفته بود وقت آرتان

:شد و گفت ثینگاهش خب. شد رهیو به گوساله غرق در خون خ دیگردن کش

کشتنش بابا؟ -

...آره بابا  -

کار بد کرده بود؟ -
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و کمکش  ستادیاش ا گهیآتوسا هم سمت د. شکسته براش سخت بود يپا هیبا دست آزادش دست ترسا رو گرفت، راه رفتن به  آرتان

.خون رد بشه يکردن از رو

:گفت نیآرتان به آتر نیهمون ح در

.میو زنده بمون میکن هیتا از گوشتشون تغذ میکش یممثل گاو و گوسفند رو  ییووناینه پسرم، ح -

گناه ندارن بابا؟ -

.ادما باشن يغذا دیبا نه،یگناه دارن، اما اونا هم سرونوشتشون ا زمیچرا عز -

ن؟یک يآدما غذا -

.تونه اونا رو بخوره ینم یکس ن،یقو یلیآدما خ ستن،ین یکس يآدما غذا -

و پلنگ؟ ریش یحت -

...ندارن  وونایکه ح هیزیچ نیا. شن ینم یوحش يوونایح يوقت غذا چیعقلشون استفاده کنن هاگه آدما از  -

عقل؟ -

...درسته  -

منم عقل دارم بابا؟ -

...پسرم  يمعلومه که دار -

ترسم؟ یپس چرا از سگ م -

:خنده اش گرفت و گفت آرتان

.بترسه يزیچ هیممکنه از  یپسرم، هر کس هیعیطب زیچ هیترس  -

تو؟ یحت -

:اما آرتان گفت! باباشه يلبخند زد، قهرمان هر پسر بچه ا آرتان

...من  یحت -

:با تعجب گفت نیآتر

... یبترس دینبا... همه دوستام گنده تر  ي، از بابا يگنده ا یلیبابا؟ تو خ یترس یم یاز چ -

:گفت عیسر دیسیخ یدهنش نم يکه نخود تو نیگفت و آتر يزیچ نیبا خنده در گوش آتر آرتان

مگه مامان قراره تنهامون بذاره؟ -

:گذاشت و گفت نیزم يرو رو نیبا لبخند آتر آرتان

پسر؟ یزن یچرا داد م! پسر خوبه رازدار باباش باشه -

:نکرد و آتوسا گفت یترسا اعتراض. بپرسه رفت و دست ترسا رو گرفت تو دستش يا گهیفرصت کنه سوال د نیاتر نکهیقبل از ا و

... گهید ایلوس، خوب خودت ب يترسا يا -

:زد و آرتان گفت یلبخند تلخ ترسا
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...باال آتوسا جان  ادیاز پله ها سختشه ب -

به خودش زحمت بده؟ یچ يرو مثل تو داره که لوسش کنه برا یکی یبله تا وقت -

:کرد و گفت یشو کجک افهیق ترسا

...ببند آتوسا  -

:و گفت دیغش غش خند آتوسا

...کن  ایجلو شوهرت ح -

. جون هم باال منتظر بودن یلیو ن زیعز. گوساله رو تموم کنه يقصاب موند تا کارا شیپ نییترسا پا يچهار نفر وارد آسانسور شدن و بابا هر

جون هم  یلیو آتوسا و ن نیآتر. و وارد اتاق خوابشون شد رونینفسشو با شدت فوت کرد ب. دور سر ترسا اسفند چرخوند زیدر عز يجلو

:آرتان سر کمد لباسش رفت و گفت... تخت  يرو دیترسا رو خواب... اومدن تو 

...کم استراحت کنه  هیترسا  نیاجازه بد -

:تونست سکوت کنه گفت ینم گهیکه د ترسا

...خوبم  -

آرتان . ترسا لباسش رو عوش کنهتا  رونیهمه رفتن از اتاق ب. از کمدش در آورد و اومد سمتش یچپ چپ نگاش کرد لباس راحت آرتان

:نشست کنارش و گفت

بذار کمکت کنم -

.اعتراض کنه که آرتان مهلتش نداد خواست

:بلند شد نیآتر يبه در زد و دنبالش صدا یکس

...بابا ، مامان  -

:زد و گفت یچشمک آرتان

...فعالً استراحت کن ...  زمیعز -

... ادیکرد سرد به نظر ب یسع ترسا

...تنگه  یلیدلم براش خ... تو  ادیب نیآتر بذار -

:و گفت دیترسا کش يخونسرد پتو رو رو آرتان

.کنم یمن سرگرمش م. کنه یفرار نم نیآتر... فعالً استراحت کن  -

دلش زمزمه  يکه آرتان از اتاق خارج شد چشماشو بست و تو نیهم. نکرد ياصرار گهیکرد د یم یکه خودش هم احساس خستگ ترسا

:دکر

 يبذار. کنم یبهم ثابت کن که دارم اشتباه م ایخدا...  ستمین یچیه.. که بدون آرتان پوچم  یدون یم ایخدا!! ه؟یاون ک ه؟یاون زن ک ایخدا -

...داشته باشم وگرنه که بهم طاقت رفتن بده  یزندگ نیا يموندن تو يبهونه برا هی

... ده ازش فاصله گرفتن کرد و اون افکار آزار دهن نیکم خواب پلکاشو سنگ کم
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!طرالن خانومم من ازت خواهش کردم -

...رم  یخودم تنها م -

... ستین حیفهمه صح یبه خدا آرتان م. میبا هم بر ایب ادتشیحداقل ع ،يومدیمالقات با من ن! واال بال زشته! زشته... من  زیعز -

!!!ادی یتو به ترسا خوشم نم يامن از نگاه ه! یمنو درك کن يخوا یتو انگار نم ما،ین نیبب -

:تحملش رو از دست داد و گفت ماین

وجدان و پستم که با وجود داشتن زن  یب نقدریمن ا! کدوم نگاه؟...  یش یبدتر م يگم دار یبهت نم یچیه یهر چ!!! طرالن گهیبس کن د -

!!؟یک ؟یبه ترسا نگاه کردم لعنت ین کم!! آره؟!! ترسا زن آرتانه و ازش بچه داره نگاش کنم؟ نکهیو بچه و با وجود ا

:دستاش و گفت نیگرفت ب فشویظر يجلوش، شونه ها ستادیا مایبغض کرد از جا بلند شد و راه افتاد سمت اتاق خوابشون اما ن طرالن

عاشق ! عاشق شوهرشه اون...  ستین یچیما دو نفر ه نیب.یقبول کن نویا دیبا! ترسا دوست منه...  یسیروش وا دیبا یزن یطرالن حرف م -

که اگه من با  نویبفهم ا! طرالن مونیحرفا گند نزن به زندگ نیبا ا! رو دوست دارم اوشیمنم تو رو دوست دارم ، ن! شهیعاشق زندگ! بچه شه

 داتیرتان پو آ ومدی یکه سر اون اومد سر تو م یینکرده بال ییاگه خدا. مونهیفقط دوست لشیداره دل تیزنم اگه برام اهم یترسا حرف م

سخت  طیشرا يکه تو. ، که کنارت باشه تا من برسم مارستانیداشتم؟ انتظار داشتم تو رو برسونه ب يمن چه انتظار یکن یکرد فکر م یم

!!؟يساز یچرا از کاه واسه خودت کوه م... دوست منه  نیداشتم ترسا هم باشه چون بهتر نتظارا نطوریتنهام نذاره، هم

عرضه  یب یلیکرد خ یحس م د،یکش یاز عذاب طرالن عذاب م. دیاراده در آغوشش کش یب مایبه هق هق افتاد و ن ماین يدستا نیب طرالن

 یخودشو جمع م مایبغل ن يکه تو نطوریطرالن هم... کرد  یم یعمل مشویتصم دیبا. گردباد نجات بده نیاز ا شویتونه زندگ یاست که نم

:کرد گفت

.خوام از دستت بدم ینم... دوستت دارم  یلیخ. ..من دوستت دارم ...  ماین -

:موهاشو نوازش کرد و گفت ماین

 يد یقول م... خودتو عذاب نده گلم  نقدریفقط ا... راحت باشه  التیخ. یش یوقت از شر من راحت نم چیه...  زمیعز يد یاز دستم نم -

بهم؟

...کنم  یم یسع -

:گفت لشیو بر خالف م رونیب دیکش ایحرف خودشو از آغوش نم نیدنبال ا به

...ترسا  ادتیع میبر...  ایشب زود ب -

:زد و گفت يلبخند ماین

... طویشرا یکن یکه درك م یمرس...  زمیعز یمرس -

شماره  دنیبا د. طرالن زودتر خودشو به تلفن رسوند... شد  دهیزنگ تلفن نگاه هر دو به سمت تلفن کش يبا صدا. زد یلبخند کمرنگ طرالن

:و گفت دیرنگش پر

... اوشهین یدبستان شیاز پ! ابولفضل ای -

:خواست بره سمت تلفن که خود طرالن جواب داد ماین
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... اوشین يوا....  نیشده به من بگ شیزیاگه چ! تو رو قران... تو رو خدا سالمه ! امام زمون ای!! شده؟ یچ... بله خودم هستم ... الو  -

تلفن رو گرفت و  یگوش گهیدست اونو بغل کرد و با دست د هیبه سمتش رفت با  عیسر ماین...  هیگر رید زنتونست حرف بزنه و ز گهید

:گفت

...الو  -

... ومدی یاز اونطرف م ییصدا

...الو ...  یمانیالو خانوم نر -

:کرد خونسرد باشه  یسع ماین

!افتاده؟ یاتفاق...  اوشیپدر ن... هستم خانوم  یمانینر -

:نفسش رو فوت کرد و گفت هخانوم

 یم يباز اطیح يداشت با بچه ها تو اوشین... حساس هستن  یلیخانومتون خ! نشده ينه به خدا طور...  یمانینر يسالم عرض شد آقا -

 میهم کرد يهر کار. خوام برم خونه یگه م یکنه م یم يقراریاما ب فتادهین یاتفاق چیه! کم سر زانوش خراش برداشته هی. نیکرد خورد زم

...آروم نشد 

:راحت شده بود گفت الشیکه خ ماین

... نیتماس گرفت نیلطف کرد... دنبالش  امی یمن االن م... ممنونم  یلیخ... بله خانوم  -

...خدانگهدار ... بااجازه ...  میپس منتظرتون هست... است  فهیکنم وظ یخواهش م -

:محکم چسبوند به خودش و کنار گوشش گفت دیلرز یبغلش م يجوجه تو هیمثل تلفن رو قطع کرد و طرالن رو که داشت  ماین

طرالن؟ يشنو یم! و بس نیهم...  نیفقط خورده زم! فتادهین یاتفاق چیه... سالمه  اوشین! آروم! آروم باش ششششیه -

:دیوسط هق هقش نال طرالن

!یبگ يخوا یبه من نم! شده  شیزیچ هی اوشین...  یگ یدروغ م -

!باشه؟... که سالمه  نیخودت بب يخودت با چشما! اوشین یدبستان شیپ میبرو لباس بپوش بر! االن آروم باش...  زمیعز -

:جدا بشه گفت مایاز ن نکهیبدون ا طرالن

!من طاقتشو ندارم...  مایترسم ن یمن م -

:به زحمت طرالنو از خودش جدا کرد و گفت... شد  یکمکم داشت کالفه م ماین

شده بود من  شیاگه طور. تو بغلته اوشین گهید قهیتا چند دق یاگه آماه بش. نکن تیخودتو اذ نقدریا! به حرف من گوش کن... من  زیعز -

!!بودم؟... خونسرد نبودم  نقدریاالن ا

. ردک یفکر م اوشیمنطقش از کار افتاده بود و فقط داشت به جسد غرق در خون ن! تونست فکر بکنه یاصال نم طرالن

... باباشو باور کرد  يحرفا اوشین... صورتش بود  يبود و لبخندش همچنان رو دهیرو نشن اوشیو ن ماین يبود حرفا نییپا نیاز ماش چون

:و گفت دیرو محکم بوس مایگونه ن

... ایشب زود ب -
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:رو گرفت، خم شد کنار شبشه جلو و گفت شاویدست ن فتادهین یاتفاق چیطرالن انگار که ه... شد  ادهیپ اوشیتکون داد و ن يسر ماین

...اشکال که نداره ...  میای یگم فردا م یزنم م یزنگ م...  نایخونه آرتان ا میبر میشب حوصله ندار ماین -

...پدال گاز فشرد  يسرشو تکون داد و بدون حرف پاشو رو... حوصله خودشو هم نداشت ... خودش هم حوصله نداشت  ماین

***

خواست که  یرو م ییجا هیدلش ... چقدر خسته بود ... شد  رهیو به در اتاق خ یصندل يگفت نشست رو یاسمش رو به منش نکهیااز  بعد

برداشت و مشغول  زیم ياز رو يمجله ا... رو انتخاب کرده  یخوب يمطمئن بود جا...  يدرد یاحساس ب... بتونه توش احساس ارامش کنه 

:صداش کرد یذشت تا باالخره منشگ یساعت کی... ورق زدن شد 

...داخل  دییبفرما...  یمانینر يآقا -

 یانداخته و مشغول نوشتن مطالب نییآرتان سرش رو پا... و وارد شد  دیکش یقینفس عم...  یاز جا بلند شد و راه افتاد سمت در چوب ماین

:دفعه از جا بلند شد و گفت هی ماین دنیدر سرشو باال گرفت و با د يصدا دنیبا شن... کاغذ جلوش بود  يرو

!نجاستیا یک نیبب! به به -

:با لبخند رفت طرفش و دستشو دراز کرد و گفت ماین

... یخسته نباش! ؟يسالم چطور -

:اومد و گفت رونیب زشیفشرد ، از پشت م مانهیرو صم مایدست ن آرتان

دختر خاله من چطوره؟ ؟يتو چطور... ممنون ... سالم  -

:و گفت ختیر ییدو فنجون چا زشیم يرو يزد و نشست، آرتان هم نشست روبروش و از قور يهرخندز ماین

... ینگفت... تازه دمه  -

:با همون لبخند کجش گفت ماین

...نه دختر خاله ات ... نه من خوبم  -

 یکه اومده بود زمان يبار نیآخر...  ادیش ببه دفتر کار مایاومده باشه، چون سابقه نداشت ن ششیدرد دل پ يبرا مایزد ن یحدس م آرتان

 مایخونه خود ن ياونم تو یو آرتان با چند جلسه درمان... دست به دامن آرتان شده بود  ماین... شد  یبه بچه دار شدن نم یبود که طرالن راض

چشمش  شیکه پ يروان طرالن با حادثه ا...  بود یعیطب نیو ا... اومده  شیپ یمطمئن بود که باز مشکل... طرالن رو متقاعد کرده بود  نایا

رو هل  ماین ییپس اصال جا نخورد، فنجون چا... به مداوا داشت  ازیبار ن هیبود که هر چند وقت  ختهیآشفته و به هم ر يرخ داده بود به حد

:و گفت طرفشداد به 

...اومده  شیپ یباز مشکل ما؟یشده ن یچ -

 هیآرتان مسلما !!! کنه من عاشق زن توئم؟ یگفت زنم فکر م یم! گفت آخه یم یچ! بده حیآرتان توض يرو برا یتونست درد واقع ینم ماین

عذاب  یلیخ ای! باشه يجد یلیخ ای دیبا هیقض دیفهم دیرو د مایسکوت ن یآرتان وقت...  رونیانداختش ب یکرد و م یچک و لگد نثارش م

ذهنش  يتو يها نهیگز نقدریا ماین... و حرف بزنه  ادیبا خودش کنار ب مایداد تا خود ن پس سکوت کرد و اجازه... آور  شرم یلیخ ایآور ، 

:و گفت دیکش یقینفس عم... آرتان شرح بده  يرو برا هیچطور قض دیبا دیکرد تا باالخره فهم نیرو سبک سنگ
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 يخودت مداواش کرد... اما در مورد طرالن ... شناسه تا حداقل آدم رو ن بهیروانشناس غر هیوقتا بهتر باشه آدم بره سراغ  ينجوریا دیشا -

...اعتماد کنم  يا گهیتونستم به کس د ینم...  یبازم درمانش کن یتون یپس فقط خودت م... 

:فقط گفت آرتان

...کنم  یدرك م -

:ادامه داد ماین

...ده  یهم آزار م اوشویکه من و ن نه تنها خودشو تشیحساس نیو ا... شه آرتان  یطرالن روز به روز داره حساس تر م -

ما؟ین هیچ تیمنظورت از حساس -

 ادتیاگه  لیاوا! کنه یرو چک م دنشیسرش و نفس کش يره باال یشبها سه چهار بار م... از اندازه نگرانشه  شیکه ب نهیا اوشیدر مورد ن -

تماس گرفتن گفتن  اوشین یامروز از آمادگ...  اوشیداده به ن ریحاال گ... تو مشکل رفع شد  يبود اما با کمکا نطوریباشه در مورد منم هم

و مطمئن  میبعد هم که رفت... تا چهلمش هم رفت و اومد ! رو تو ذهنش دفن کرد اوشیبار ن هیطرالن  یباورت نشه ول دیشا...  نیخورده زم

سوال که  ریهمه شون رو برد ز... سرش  يت رورو گذاش یدبستان شیرو سرزنش کرد و بعد هم پ اوشیخود ن یسالمه اول کل اوشیشد ن

زنم  یهم باهاش حرف م یهر چ طیان جور شرا يتو! دهن باز کنه منو ببلعه نیدوست داشتم زم... ندادن  امرو درست انج تشونیمسئول

...ده به خودش  یحق رو کامالً م! فهمه ینم

:چند بار سرشو تکون داد و گفت آرتان

شده؟ نطوریچند وقته ا -

...قابل تحمل شده  ریو غ دیشد یلیحدودا سه چهار ماهه که خ یول... وقته  یلیخ -

ها رو داره؟ تیحساس نیا ؟یدر مورد خودت چ -

...وجود داره  يا گهیدر مورد من مشکل د...  اوشینه به شدت ن یول... شه  ینگران م...  ادینه ز -

؟یچه مشکل -

...  دیسختش رس يبه جا کار

:دهنش رو قورت داد و گفت آب ماین

...من از ...  شیکه چند سال پ یدون یم... آرتان تو ... راستش خوب  -

:رو فوت کرد و گفت نفسش

...حساس شده  یلیطرالن خ... برام سخته اما  یلیخ... کشم  یمن خودم هم خجالت م... رو بگم  نایا دیشرمنده که با -

:گفترو آروم کنه  ماین نکهیا يبرا آرتان

... میندار یسیمن و تو که با هم رودروا... با من راحت باش ...  ماراشهیروان شناس محرم اسرار ب...  ماین -

:شد و باالخره گفت رهیروبه رو خ واریچند لحظه به د ماین

...کرده بودم  يمن ازش خواستگار نیتو و ترسا با هم ازدواج کن نکهیکه قبل از ا میدون یهر دومون م -

:حرفاشو بدون نگاه کردن به آرتان تند تند ادامه داد هیدوشش برداشته شده و بق ياز رو يکه گفت حس کرد بار نویا
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زدم  شهیواسه هم دشویعاشق شده ق دمیکه فهم ياز روز یعنی... بعدش ترسا شد مثل خواهرم ... خب اون مال قبل از ازدواج شما دو نفره  -

طالن به ... بشم  کیکردم بهش نزد یسع...  ادیز یلیخ... ازش خوشم اومد  یلیخ...  دمیطرالن رو د یوقت.. .هم ترسا  یدون یهم تو م... 

خواستم هر طور شده  یاون لحظه م... خودش از مشکلش برام حرف زد  دیاصرار منو د یوقت... کرد  یم ياز من دور کالتشخاطر مش

ترسا رو براش  انیپس جر... خب من واقعاً دوسش داشتم ... خوره  ینکنه به درد من نم خواستم فکر یم... کنم باهام ازدواج کنه  شیراض

سالم که به  هیمن ...  بتیبرام شده مص نیاالن هم... فکر کنم اشتباه کردم  یول... شکست خوردم  میتو زندگ نمخواستم بدونه م یم... گفتم 

که منم دارم  یخوام بدون یم یول! بگم یچ دیدونم با یواقعا نم... رمنده تم آرتان من ش... کنه  یم شهیکنم طرالن خونم رو تو ش یترسا م

  ...کشم  یعذاب م

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

پاهاش بود و لحظه به لحظه داشت فشار  يرو قایمشت شده آرتان دق يدستا...  حواسش به آرتان نبود زد و اصالً یتند تند حرف م ماین

:زد یدلش داشت با خودش حرف م يتو... شد  یم شتریدستاش ب

ون بهت پناه ا! مطبته نجایا...  یسرت روانشناس ریتو خ! نگفت يزیاون که چ... بکش  قیچند تا نفس عم! آروم باش... آروم باش پسر  -

 اریداره اخت...  یدستاتو باز کن لعنت... گذشته بوده آرتان  يتو زیهمه چ! نگفت که االن به ترسا نظر داره... خودش هم شرمنده اس ! آورد

 یم. ..نداره  ياون با ترسا کار... آرتان اون طرالن رو دوست داره ... کف مطب  ياری یفکشو م یزن یم هوی... شه  یخارج م تاز دست

....آروم تر ... آروم .... آروم .... مونه  یترسا خانوم تو هست و م... نداره  يکار!! ؟یفهم

:و گفت دیکش یقیآرتان نفس عم... کرد  یم یعذر خواه یهنوز داشت با شرمندگ ماین... شدن  یداشتن آروم م نشیسنگ يکم نفسا کم

!مربوط به گذشته بوده انیجر نیدونم ا یو م... فهمم  یم...  ماین یاوک -

:کرد و ادامه داد  دیکلمه گذشته تاک يرو

 يبود و برا تشیاز ظرف شتریب یلیکه براش افتاد خ یاما اتفاق...  ستین یشک نیدر ا...  هیطرالن دختر خوب... اما االن مشکل ساز شده  -

وقته باهاش  یلیخ... شدن داره  سیبه سرو ازیه چند وقت نشده که چند وقت ب يا لهیوس هیاالن درست مثل ... روز افتاده  نیبه ا نیهم

 دهیهنوز به اون مرحله نرس... بشه  يوسواس فکر ای ایخوام دچار پارانو ینم... کنه  دایهم پ یبه دارو درمان ازین نباریا دیشا... حرف نزدم 

تا ...  رمیگ یم میبعداً در مورد درمانش تصم... داره  یتیعچه وض قایدق نمیچند بار باهاش حرف بزنم تا بب دیاول با... احتمالش هست  یول

... نگران نباش ... خوب نگهش دار تا درست بشه  نطوریخواهشاً هم... که برخوردت باهاش خوب بوده  دمیخودت فهم يحرفا ياز رو نجایا

...من  شیپ يومدممنونم بابت اعتمادت و ممنون که ا... گرده  یخودش بر م یعیبه حالت طب یکم کم همه چ

:کرد از جا بلند شد و گفت یم یاحساس سبک ینداشت و کل يکار گهیکه د ماین

...االن هم ببخش مزاحمت شدم ... واسه تو دردسر دارم  شهیمن هم...  کنمیخواهش م -

:اشاره به ساعت کرد و گفت آرتان

...ربع مونده  هی تیا قهیچهل و پنج دق میهنوز از تا! ؟يدار يچه عجله ا...  نیبش -

:با لبخند گفت ماین

!ترسا چطوره؟ یراست...  اوشمیکم نگران ن هی... برم برسم به خونه ... دکتر  يآقا میحرفا رو ندار نیا گهیما که د -
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:گفت لشیم پس ناچاراً و بر خالف... شد بکنه  یاما سکوت هم نم... دونست چرا اصالً دوست نداره در مورد ترسا حرف بزنه  ینم آرتان

شه، پرستارش هم  یدور و برش هم که اصالً خلوت نم... خلق و خوش بهتر شده ... کم بهتره  هیکه مرخص شده و اومده خونه  روزیاز د -

...و پدر جون و بابا و دوستاشو و آتوسا و خالصه همه در رفت و اومدن  زیاز اون طرف مامان من و عز... هست  شهیهم

:فتگ یبا شرمندگ ماین

...  رشیبهونه شد واسه طرالن که بزنه ز هیافتاد  اوشیاتفاق که واسه ن نیاما ا...  میایامشب قرار بود ب...  میحتما بهش سر بزن دیما هم با -

... میای یحتما م گهیاما فردا د

... میباهاش برخورد کن دیکم کم با... که دوست داره بکنه  يبذار هر کار... فعالً تحت فشارش نذار  -

:باال انداخت و گفت يهمراه آه شونه ا ماین

... ادی یم شیپ یچ مینیتا بب -

:راه افتاد سمت در و گفت بعد

...ببخش وقتتم گرفتم  -

...حاال  يموند یم -

... اوشمیگفتم که نگران ن...  گهیبرم د... دستت درد نکنه  -

... نمتیب یبعداً م...  لتهیباشه هر جور م -

که  نیهم... رو گرفت  یتلفن رو برداشت و شماره منش یآرتان گوش... از اتاق خارج شد  یبعد از خداحافظ مایبا هم دست دادن و ن مرد دو

:گفت دیصداشو شن

...داخل  نیبفرست گهیربع د هیرو  يمراجع بعد -

...دکتر  يبله آقا -

 ییروزا ادی... گذشته ها افتاده بود  ادی... پنجره  کیو رفت نزد ختیخودش ر يبرا ییچا یفنجون... رو گذاشت  یبدون حرف گوش آرتان

با  مایکرد به محض طالق دادن ترسا ، ترسا و ن یکه فکر م ییروزا... زد  یم اهیروزاشو رنگ س گهیبه همد مایکه با کابوس عالقه ترسا و ن

هنوزم ترسا رو  مایشک طرالن درسته؟ نکنه ن یعنی!! ؟یاالن چ. ..رو بشکنه  مایچقدر اون روزا دوست داشت گردن ن... کنن  یهم ازدواج م

اون ... نه نه ... هنوزم عاشق  مایامکان نداره که ن! نه... شد  رهیخ ابونیکنار پنجره و به خ دشیکوب... فکر باز دستش مشت شد  نیبا ا... 

تونست  یکه اون لحظه م يزیتنها چ... شد  یمغزش داشت منفجر م... آخه مگه ممکنه ... دونه که ترسا عاشق آرتانه  یم...  رهطرالن رو دا

بازم ترسا  دنیکش یترسا صف م ياگه هزار تا مرد بهتر از خودش جلو... بود که مطمئن بود ترسا نسبت بهش داره  یآرومش کنه عشق

د برخوردش سرد شده بود اما مطمئن بود که بو یدرسته که چند وقت... لبش  ينشست رو ياز فکر ترسا لبخند... کرد  یآرتان رو انتخاب م

که از  يهر کار ماین یزندگ يبرا دیبا... شد  شییچا دنیو مشغور نوش زشینشست پشت م... آرامش گرفت  یکم... همه اش گذراست  نایا

عالوه بر اون اصالً ...  انیسراغش ب میقد ياز طرالن بازم کابوسا ماین یبا جدا شدن فرض تخواس ینم... داد  یانجام م ومدی یدستش بر م

... کرد  یرو م شیهمه سع دیبا... دختر خاله اش دوباره دستخوش طوفان بشه  یدوست نداشتم زندگ
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فقط با  یحرف چیکنار حوض نشسته بود و بدون ه ثمیساعت ها بود که م... کرد  یرو نگاه م رونیبود و ب ستادهیا يا شهیدر ش پشت

درسته که مثل خروس . گشت که هر طور شده بره کنارش یبهونه م هیذهنش دنبال  يداشت تو... کرد  یآب موج درست م يانگشتش رو

هنوز داشت بهونه هاشو باال ... طاقت نداشت باهاش قهر کنه . رو دوست داشت ثمیواقعاً م... داشت  شاما دوس دنیپر یبه هم م یجنگ

:دیمادرش رو از پشت سرش شن يکرد که صدا یم نییپا

کنه  یم ينشسته کنار حوض آب باز رهنیالخه پ هیهوا زده اونم با ! ترسم بچاد یم...  ثمیژاکتو ببر بنداز رو دوش م نیا... مرجان مامان  -

!ه؟یدردش چ نیباهاش دو کلوم حرف بزن بب یاگه هم تونست... 

خودش  يتو نقدریا ثمیم...  رونیشو پا کرد و رفت بها ییرنگ بود گرفت، دمپا يژاکت دست باف مامانش رو که قهوه ا عیسر! بهونه نمیا

شونه هاش  يشد ژاکت رو که انداخت رو کیمرجان بهش نزد. مرجان هم نشد يها ییدر و کش کش دمپا يفرو رفته بود که متوجه صدا

باز ... حرفا بود  نیر از ات ریذهنش درگ ثمیاما م... صورت مرجان نشون صلح بود  يلبخند رو. و تکون خورد دوجودشو حس کر ثمیتازه م

:با آب حوض شد و گفت يمشغول باز

...پاشو برو تو  -

:کرد و گفت سیانگشتاشو با آب خ ثمیاز م دیهم به تقل مرجان

شده؟ يزیچ...  یداداش -

:مرجان دوباره گفت... سکوت کرد  ثمیم

...دم کمکت کنم  یقول م... با من حرف بزن  -

:زد و گفت يپوزخند ثمیم

!!تو؟... کمک ! هه -

:لبشو تر کرد و گفت... عادت داشت  ثمیبا زبون تلخ م... کرد خونسرد باشه  یسع مرجان

نه؟یاز ا ریغ... باشم  یتونم سگ صبور خوب یکه نتونم بکنم م میکار -

:و گفت دیکش یآه ثمیم

...پاشو برو تو بذار به حال خودم باشم... مردونه است  نایا -

 يدوست پسرا انیرفته جر ادتی... گم  یهم دخترونه اس اما من به تو م زایچ یلیخ...  میحرفا رو ندار نیو تو که با هم امن ! ثمیم -

 يحاال توام برا... کردم  فیتو تعر يما دختراست اما من برا نیحرفا ب نیا... رفت  یداشت م نینسر يهمونا که لو رفتن و آبرو! نو؟ینسر

... میبه قول مامان پشت هم باش میتون یکنم مبذار فکر ... من بگو 

مرجان درك  ؟یپس غرورش چ! شد زد یرو که نم یاما اخه هر حرف... ، خودش هم خسته بود از جنگ و جدل و کل کل  دیکش یآه ثمیم

:زد و گفت يلبخند ثمو،یکرد حال م

...تونم بکشم  یکه منصفشو ... رو دوش من  يدرداتو بر...  يغصه بخور نمینب... من  یداداش -

:آروم و خش دارش گفت يپس با صدا... خواست حرف بزنه  یم... کم اورد  ثمیم
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... مامان  يدردا يدرد شدم رو هی یمن الابال... کشه  یم طیمغزم خ يمامان چند روزه بدجور داره رو يحرفا... خوام برم دنبال کار  یم -

صابخونه هفت خط من طرف بشم نه  نیبا ا...  رمیمامان من کمر درد بگ يبه جا... لقمه نون  هی برم دنبال... نذارم کار کنم  گهیخوام د یم

اجاره  يرو نیبذار دیماه بعد با دیگفت از ع... شد  داشیدوباره پ يکه صابخونه امروز صبح که تو دانشگاه بود يتازه خبر ندار...  انمام

... گهید يجا هیدنبال  نیوگرنه بر

:اورد و گفتجوش  مرجان

 یروز به روز م نقدریا یپول دو تا اتاق رو رو چه حساب! گهیخونه د هیدنبال  میر یم ؟یچ یعنی! کهیمرت دهیبه هفت جاش خند! غلط کرده -

...همه اش دو تا اتاق خرابه است  میبره باال؟ قصر که نگرفت

:زد و گفت يپوزخند ثمیم

اجاره ها سر به فلک  یرفتم دنبالش ول د؟یبه ذهنم نرس نیمن ا يفکر کرد... ن کپک نزنه تو آب شور بخوابو یاون مغزتو هر از گاه -

 نیدر دهن ا يجور هی دیپولو؟ با نیا میاریاز سر قبر بابامون ب! صدیس یو برج ونیلیگه سه م یرو داره م یخونه خرابه فکسن هی... گذاشته 

... میرو ببند کهیمرت

:بغضشو گرفت و گفت يجلو شهیماما مثل ه... مغز کرد  مرجان

... میبکن يکار هی دیبا... باالخره  -

!تونم بچرخونم یرو که م یزندگ نیگوشه ا هی... رم  یاز فردا م... برم دنبال کار  دیبا -

...کرد  دایشه پ یوقت م مهیکار ن هیباالخره ...  نطوریمنم هم -

... خودیب یلیخ! يهو -

:شد و گفت رهیخ ثمیگرد شده م يوسط خنده به چشما... داشت  یبر نم رتشیدست از غ ثمیون وسط هم ما... خنده اش گرفت  مرجان

...تو همون دانشگاه  دیشا... کنم باالخره  یم دایمطمئن پ يجا هی... رم  یبد نم يوضعمونو؟ نترس جا ینیب ینم -

:و گفت دیکش یآه ثمیم

...ر کمتر نون خو هی... کشمت  یمطمئن نباشه خودم م -

:و گفت ثمیتو صورت م دیانگشتاشو پاش يآب رو يقطره ها... از جا بلند شد  مرجان

...خب حاال توام  -

...خونه و در رو بست  يتو دیبرداشت و مرجان به سرعت پر زیخ ثمیم

****

افتاده؟ یاتفاق! يریحس بگ یتون یامروز نم...  يخانوم شاهمراد -

... صحنه اشاره کرد بره دنبالش  یکارگردان با خشم نفسشو فوت کرد و به منش...  رونیو رفت از صحنه ب دیشک شیشونیپ يرو یدست طناز

 نیا دیشا... انداخت  یبغض به گلوش چنگ م... و در رو بست  میاتاق گر يخودشو پرت کرد تو هیکنجکاو بق يتوجه به نگاه ها یطناز ب

 ياون که کار... شد  یم الشیخ یگذشت و ب یم انیجر نیراحت از ا یلیخ دیبا دیشا.. .نداشت  یلیهمه ترس و استرس و اضطراب دل

:دینال...  دید یتوشون م یترس رو به راحت... شد  رهیخ نهیآ يتو شیعسل يچند لحظه به چشما! نکرده بود
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؟يآورد ریتو شماره منو از کجا گ یآخه لعنت -

:دیرو شنصحنه  یمهسا منش يبه در خورد و صدا يا تقه

؟یخوب... طناز جون  -

:گفت عیسر طناز

... گهید قهیتا دو دق امیم... خوبم مهسا  -

؟يادامه بد یتون یم -

:و به زحمت گفت یصندل يخودشو انداخت رو طناز

...تونم  یم -

... نه  ایشده  يخبر گهید نهیبب خواست یم...  فشیطناز از جا بلند شد و با استرس رفت به سمت ک... نشد  دهیاز مهسا شن ییصدا گهید

کرده بود تا  یدوندگ نقدریآورده بود و ا ریگ یشماره رو با چه بدبخت نیا ؟یلیخواست خطشو عوض کنه اما با چه دل یچقدر دلش م

عاشق . ..تولد خودش و احسان بود  خیاز تار یقیتلف يفقط چون شماره ا... بهش بفروشتش  متیصاحبش حاضر شده بود با دو برابر ق

در اورد و با ترس  فشیرو از تو ک یگوش... شد احسان بود  یکه مشکوك م یکس نیگرفت عوضش کنه اول یم میاگه تصم... خطش بود 

به احسان  ویکاش از اول همه چ... اشک تو چشماش حلقه زد ... زنگ زده بود  گهیبار د سه... اش حبس شد  نهینفس تو س... قفلشو باز کرد 

که سال سوم  ومدی یم ادشیخوب ! همه سال نیبعد از ا!! هندستون کرده بود؟ ادی لشیچرا باز دوباره ف یلعنت نیاصالً ا ...گفت  یم

... داشتن  یتوپ یوضع مال نایا حیمس... کله خر بودن  يها دخترا عاشق پسرا قعاون مو! پسره کله خر هی... آشنا شده بود  حیبا مس رستانیدب

چون بابا ... نکرد  دایوقت فرصتشو پ چیه... نشد  یول شیخواستگار ادیخواست ب یم حیمس... شکل گرفت  نیعشق آتش هیاون و طناز  نیب

فقط به طناز گفت . نرفتن نکرد يبرا يکار چیه... دنبالشون رفت  مه حیمس... رفتن کانادا  شهیهم يفروختن و برا شونویهمه زندگ ناشیا

 یمنتظرش موند اما وقت یلیخ لیاوا. کرد یرو قبول م رشیتقد دیافسرده بود، اما با یطناز شش ماه! دهمنتظرش بمونه تا با دست پر برگر

شده بود که دوباره  یحاال چ... زنگ هم به طناز نزده بود  هی یحت حیمس. کرد رونشینشد به کل از ذهنش ب يگذشت و خبر یچند سال

داد و االن فقط براش  یبهش آرامش م يروز هی... وقت از ذهنش پاك نشده بود  چیکه ه يشماره ا د؟ید یم شیگوش يرو رو حیشماره مس

براش  حینکنه مس...  بدهخواست از دستش  ینم یطیشرا چیتحت ه... احسان بود  وونهید... االن عاشق احسان بود ... استرس داشت 

... کشم هم اونو  یبهت بخوره هم تو رو م یگفت اگه دست کس یاونوقتا م! مطمئناً هنوزم بود... کله خر بود  حیمس!! دردسر درست کنه؟

:دیو نال فشیپرت کرد تو ک ویگوش

من شوهر دارم ... نکرده باشه؟ حتماً تا االن آدم شده  رییشه تغ یمگه م! سالشه یس کیاالن نزد!!! سالش بود ستیفقط ب حیاونوقت مس -

!نهیآره هم... خراب کنه  منو یآخه مگه مرض داره که بخواد زندگ! فهمه یاون م

 يرو از تو یلرزون گوش یبا دست! داده بود همه اش کشک بود يبه خودش دلدار یانگار هر چ... باال  دیمتر پر مین شیگوش يصدا با

:و جواب داد یصندل يولو شد رو... صفحه نفسشو با آرامش فوت کرد  يعکس احسان رو دنیبا د... در آورد  فشیک

...جانم  -

... یخسته نباش...  زمیالم عزس -
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؟ییکجا...  یمرس... سالم  -

...کارم تموم شده ... پوشم  یدارم لباس م -

خونه؟ ير یم -

...خونه  امیب رتریکم د هیامشب  دیشا... بگم  نویزنگ زدم هم... نه  -

چرا؟ -

... رونیخوام ببرمش ب یم... امشب تولد عسله  -

:که گفت دیفهم ویانگار احسان خودش از سکوت طناز همه چ! برد؟ یتولد عسل بود چرا طنازو نم خوب اگه... تعجب کرد  طناز

 ییدوتا میاالن خواستم مثل قد...  رونیبردمش ب یتولد عسل، م يمن شبا يآخه اون موقع ها که تو نبود...  ایحاج خانومم ناراحت نش -

...تو شامتو بخور ... دم قبل از دوازده برگردم  یقول م یول...  میبر

:و گفت دیکش یآه... شد  یقانع م دیبا... نداشت  يچاره ا طناز

...مواظب خودت باش ... باشه  -

؟ییتو کجا... تو  يفدا -

؟يای یشامم نم... رم خونه  یم میهر وقت گرفت... مونده  گهیپالن د هی...  میتو اتاق گر -

...خورم  یشامو با عسل م...  گهینه د -

...خب  یلیخ -

:دوباره گفت احسان

... ایتو شام بخور -

:زمزمه کرد ... غذا خوردن رو کم داشت  تشیوضع نیتو ا... پوزخند زد  طناز

...باشه  -

؟يبار يکار...  نمتونیب یانشاهللا شب م... نشستم پشت فرمون حاج خانوم  گهیمن د...  یاوک -

...نه  -

...خداحافظ  -

...خداحافظ  -

... خود خودش بود ... استرس نداشت  يوقت برا نباریا...  دیدستش لرز يکه دوباره تو فیرو قطع کرد و خواست پرتش کنه تو ک یشگو

همه  دیشا! کار داره یهمه سال با اون چ نیبعد از ا حیمس دیفهم یم دیبا... داد  یجوابشو م دیبا... نبود  يچاره ا... زد  خیهمه بدنش 

...لط بود غ شیتصورات منف

:ترس جواب داد با

...الو  -

...براش نا آشنا بود  حیبم و گرفته مس يصدا
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...سالم  -

شما؟ -

؟یشناس یمنو نم -

!شما؟ -

...شناسمت  یخوب م...  یطرفتو بچزون يخوا یم...  یشناخت یعنی یزن یلحن حرف م نیبا ا یوقت -

ن؟یکار دار یبا من چ ؟یکه چ -

...طنازم  -

... نیآقا شما اشتباه گرفت دیببخش!!! ازمطن -

... یبه نفعته که به حرفام گوش کن... طناز خانوم  -

؟یزن یبه من زنگ م نقدریا یچ يبرا! شناسم یمحترم من شما رو نم يبه حرفات گوش کنم؟ آقا -

:و گفت دیکش یآه حیمس

با  ادتهی! برد یخوابت نم يدیشن یکه اگه شبا صداشو نم یکس... قت عش نیو آخر نیاول ؟یشناس ینم حویمس گهیحاال د ؟یشناس یمنو نم -

... ادتهی ؟يزد یبه من زنگ م یرفت یتلفن خونتونو کش م یچه بدبخت

:دیداد کش طناز

؟یبرگشت یچ يتو برا! بس کن -

...به خاطر تو ! خب معلومه! یپس شناخت -

هم وجود داره؟ يافتاد طناز ادتیبعد از ده سال !!! بعد از ده سال -

... امی یگفته بودم که م... اومدم دنبالت ... االن درست شده ... جور نبود  طمیاما شرا... بودم ادتیمن هر لحظه به ...  زمینه عز -

...من شوهر دارم ! حیخجالت بکش مس -

:زد و گفت يپوزخند

... يریگ یطالق م...  دمیازت شن نویبود که ا يبار اخر! شوهر -

:و منقطع یعصب دیخند طنار

... یمنتظر بودم تو بگ -

!؟يحرف زد زتیدر مورد من با شوهر عز... طناز  -

:حس کرد و گفت یجمله اش به خوب يتو دویتهد يبو

... حیگمشو مس -

! بگو چشم...  شهیفقط حرف گوش کن مثل هم! زمینترس عز... نترس ...  يدیترس یعنیلرزه  یصدات م یوقت... لرزه  یصدات داره م -

...نکن  یعصب حویمس

:دیکش غیج طناز
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 ریبم يکرد يکه ده سال توش گنده کار يبرو تو همون خراب شده ا...  ریبرو بم...  یبکن یتون ینم یغلط چیتو ه! یهست یتو ک! گم ینم -

... یآشغال عوض... 

 دیتند تند لباس پوش... تونست اون اتاق رو تحمل کنه  ینم هگید... رعشه  يهمه بدنش رفته بود رو... قطع کرد  ویحرف گوش نیاز ا بعد

به ... گناه بود  یاون ب... صورتش  يرو ختیاشک ر...  نشیرفت سمت ماش هیتوجه به بق یب...  رونیهم برداشت و رفت از اتاق ب فشویک

:دیکارگردان داد کش...  ختیر یداشت اشک م شیگناه یخاطر ب

... يخانوم شاهمراد -

تونستن قرار داد رو  یبود م يلمبرداریچون هفته اول ف... براش مهم هم نبود که اون کار رو از دست بده  یحت...  دیشن یطناز انگار نم اما

نشست پشت فرمون و به ... خواست  یم تیاون لحظه فقط آرامش و امن... اما مهم نبود ... رو به جاش بذارن  يا گهیفسخ کنن و کس د

 ادهیپاك کرد و پ يرو سر سر نیدر خونه ماش يجلو...  دیخدا بود که تصادف نکرد و سالم رس يکارا... سمت خونه اش  دفتاسرعت راه ا

:کرد خیمو به تنش س ییرفت سمت در اپارتمان که صدا یداشت م... شد 

هان؟ گه؟ید دبو شنتونیلوک! به خودم ولیا...  رونیزود بتونم از اون خونه بکشمت ب نقدریکردم ا یفکر نم -

:ادامه داد حیمس! کرد غش نکنه یآب دهنش رو قورت داد و فقط سع... جرئت برگشتن هم نداشت  یحت... سر جا خشک شده بود  طناز

ات بودم؟ افهیچقدر عاشق ق ادتهی... خوشگل تر  یلیخ...  يخوشگل تر شد -

... قدش هنوزم بلند بود ... بود  ستادهیفاصله درست پشت سرش ا یکم با حیمس... بچرخه  یبه خودش فشار آورد تا تونست کم نقدریا طناز

 يچند تار از موهاش رو... رنگش  اهیدرشت س يچشما... زدن  یصورت الغرش برق م يچشماش مثل گذشته تو... هنوزم الغر بود 

...  یمشک یتنش بود با شلوار کتون یرنگ يبلند خاکستر نیبلوز آست... شد بهش گفت جذاب  یهنوزم م...  ودنبلندش ولو شده ب یشونیپ

:جلو اومد و گفت یقدم دینگاه طناز رو که د

از همه اش مهم  یکی نیا...  يمتاهل هم شد! تازه...  يخوشگل تر شد...  يپولدار شد...  يشد گریباز...  یخانوم يکرد شرفتیپ یلیخ -

...تره 

: دیدندوناش غر ياز ال طناز

...تو ... تو  -

:قدم اومد جلوتر و گفت هی حیمس

!!؟یمن چ -

خودش  يخواست برا ینم... هم کالم بشه  حیوقت با مس چیخواست ه ینم... با سرعت راه افتاد سمت در ...  دیطناز دو يبه پاها قدرت

اش با  نهیقفسه س... ش تو و بست دیو نذاره فرار کنه درو باز کرد پر رهیفرصت کنه دستشو بگ حیمس نکهیقبل از ا... دردسر درست کنه 

داشت ... باال  دیسمت پله ها و با سرعت دو دیبندازه دو رشیاز پشت در هم بتونه گ حیمس نکهیاز ترس ا... شد  یم نییباال و پا جانیه

:دیالن... و هق هق کرد  نیزم ينشست رو. واریزد به د هیهمونجا پشت در تک... در خونه رو باز کرد و رفت تو ... کرد  یسکته م

طاقت از دست دادنشو ...  ریاحسانو ازم نگ ایخدا... نذار االن چوبشو بخورم ... کردم  یتیخر هی یتو بچگ... غلط کردم ... غلط کردم ! ایخدا -

...خدا ... نذار نابودم کنه  ایخدا... دور کن  میاز زندگ حویمس نینحس ا هیسا...  ایخدا... خدا جون نوکرتم ... ندارم 
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زنگ ! کار کنه یچ دیدونست با ینم... باال  دیزنگ صد متر پر يصدا دنیبا شن... اش ادامه داد  هیو به گر دیدراز کش نیزم يرو اهمونج

نکنه همه !! سه؟یخواست اونجا وا یم یتا ک! خودش بود یلعنت...  فونیبا ترس رفت سمت آ! باشه  حیاصال از کجا معلوم مس س؟یبزنه به پل

چمباتمه زد  فونیتوجه به آ یب!! کرد؟یکار م یچ دیبا! جلوه بده؟ گهیجور د هی ویکنه؟ نکنه همه چ ادیگه؟ نکنه روغنشو زب سانبه اح ویچ

نه  ایتو گذشته ات بوده  يزیچ دیاون روز که احسان ازش پرس!! چطور بگه؟ یول... به احسان بگه  ویبهتر بود خودش همه چ... کاناپه  يرو

پس ! خواست  ینم نویا! گفت دروغ گو یگفت؟ احسان مسلما بهش م یم یاما حاال چ... اصالً مهم نبود  حینظرش مساز  نچو! گفته بود نه

کرد  یاما اشتباه م... در اورد  لشویو موبا فشیفرض که احسانه رفت سمت ک نیبا ا... بلند شد  لشیموبا يصدا!! کرد؟ یکار م یچ دیبا

خودشو نشون نداده بود ... زد  یبود که فقط زنگ م يدو سه هفته ا... سر راهش سبز شده بود  نکهیا از ردک یتعجب م... خودش بود  یلعنت

شد  یذهنش داشت منفجر م... کاش بازم ... کاش جوابشو نداده بود ... اما امروز که طناز باالخره جوابشو داده بود اومده بود سر راهش ... 

 ...

 نقدریا... زد  یرنگ خونه رو م ای شیگوش يزد رو یزنگ م ای ونیدر م کی... بود  نییهنوزم پا حیمس... دونست چند ساعت گذشته  ینم

زد  ینفر حرف م هیبا  دیبا!! کار کنه؟ یچ دیبا نهیتونست ذهنشو متمرکز کنه و فکر کنه بب یچرا نم. شد یکرده بود چشماش باز نم هیگر

 شویگوش عیسر... فکر بود  هیدو فکر بهتر از ... دوستش  نیبهتر! توسکا... رقه زده شد تو ذهنش ج!! ؟یآخه با ک یول...  دش یداشت خفه م

...نشد  یطوالن ادیانتظارش ز... دونست که االن خونه است  یم... برداشت و شماره توسکا رو گرفت 

؟یجانم دوست -

؟یخوب... سالم توسکا  -

سان خوبه؟اح ؟يتو چطور... من خوبم ... ماهت  يسالم به رو -

:طناز چنگ انداخت و گفت يبه گلو بغض

...احسانم خوبه ...  ستمیبد ن يا یعنی... خوبم  -

:گفت یبا ناراحت توسکا

...شده طناز؟ صدات گرفته  يزیچ -

:گفت نیو در همون ح دیبغض طناز ترک هوی

...توسکا  رمیم یدارم م -

:با هراس گفت توسکا

...حرف بزن  ؟يشد ي؟ خودت طورشده شیزیاحسان چ!! شده؟ یچ -

:دیفقط هق هق کرد و توسکا با خشم غر طناز

!گه؟یشده د ید بگو چ ؟یمنو بکش يخوا یم -

:کرد خودشو کنترل کنه و گفت یسع طناز

...بفهمه  يزیخوام چ ینم ست؟یکه دور و برت ن ریآرشاو -

!شده یچ نمیبگو بب... اومدم تو اتاق  زمینه عز -
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...خودمه  تیبه خاطر خر زیهمه چ -

؟يکار کرد یچ... شده  یخوب بگو چ! اه -

ادته؟ی حویمس -

:فکر گفت یبا کم توسکا

...نه  ح؟یمس -

...بود  حیاسمش مس... دوست بودم  یکیکردم تو دوران مدرسه با  فیبار برات تعر هی ادتهی -

:گفت عیپس سر!! بره؟ ادشیشد از  یمگه م... اومد  ادشی توسکا

...رفته کانادا  یهمون که گفت... نبود فقط  ادمیاسمش ...  ادمهیآره ، آره  -

...حاال برگشته ... رفته بود ... آره  -

:خونسردانه گفت توسکا

!؟یکه چ... خوب برگشته باشه  -

:تو ذهنش جرقه زد و گفت يزیچ هوی بعد

... ینکنه هنوزم نسبت بهش حس... نکنه  -

:گفت عیسر طناز

...من عاشق احسانم  یدون یندونه تو خوب م یهر ک!! ه؟یحرفا چ نیا! نه بابا  -

؟یخوب پس چ -

 دیامروز گفتم شا... دادم  یجوابشو نم... زنه  یزنگ م یه... کرده  دایدو سه هفته است شماره رم رو پ... داره  یاون دست از سرم بر نم -

...جواب دادم  نیهم يبرا... ه باشه نداشت ياصالً تصورات من غلط باشه و اون منظور

خب ؟ -

بعدش هم تا ... از احسان جدا بشم  دیگفت با یول... خواد  یم یدونم ازم چ ینم قاًیدق... حرفاش پر از ابهامه  ییجورا هیکنه  یم دمیتهد -

...در خونه است  يجلو دمیاومدم خونه د

...غلط کرده ! خاك بر سرم! وا -

...کنه  یام م چارهیرو بهش نگفتم ب هیقض نیاگه بفهمه ا! ادیز یلیخ! هیرتیغ یلیاحسان خ... توسکا  رمیبه سرم بگ یدونم چه گل ینم -

؟یچ نهیاالن اگه احسان رو بب... دختر  يندار ياما چاره ا -

!شم یمن بدبخت م یچیه -

... ادی یزنگ در خونه تون م يصدا -

پشت خطم از اونور هم زنگ خونه  ادی یداره م یاالن ه... زنه  یزنگ در رو م ای میگوش يزنه رو یگ مزن ایکه اومدم  یاز وقت... خودشه  -

...زنه  یرو م

احسان کجاست حاال؟! یتیچه وضع! يوا -
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... رونیتولد خواهرشه بردتش ب -

... رهیبره جلوشو بگ شعوریب نینکنه ا ادیحاال که م -

:تگف هیو وسط گر دیبغض طناز ترک باز

!دونم ینم -

...خونه  ادیهر لحظه ممکنه احسان ب! ازدههیساعت ... ات کنه  چارهینذار ب...  سیزنگ بزن به پل... طناز خر نشو  -

...شه  یم يزیآبرو ر -

...دم خونه  گهیمرد د هی دنیشه با د ریغافلگ ادیکه شوهرت ب ستین نیبهتر از ا! يزیچه آبرو ر -

:هق هق کرد و گفت طناز

!نگو توسکا -

...گم که چشمت رو باز کنم  یم -

زنگ  يکه بود قصد نداشت دستشو از رو یهر کس... تر از بار قبل  یطوالن نباریزنگ بلند شد و ا ينگفته بود که باز صدا يزیطناز چ هنوز

... برداره 

:بود با استرس گفت دهیکه صدا رو شن توسکا

!هست میشیریچه س -

اما ... کنه  یرو چک م فونیبار آ هیهر چند لحظه  یچ يدونست برا یخودشم نم... نبود  يکاراش اراد. شد کینزد فونیبا ترس به آ طناز

:کرد و با ترس گفت یقالب ته بایتقر فونیآ ریتصو ياحسان تو دنیبا د نباریا

!احسانه! هوار تو سرم شد يوا -

:هم با ترس گفت توسکا

!ه؟باهاش حرف زد حیشده؟ مس يطور -

:وا رفته در رو باز کرد و گفت طناز

!!!خشنه یلیاش خ افهیق! دونم ینم -

...به خدا ردخور نداره  يختم قرآن بردار هینذر کن ... نشده  يانشاهللا که طور... کنم  یمن از تو بدتر دارم سکته م! امام زمون ای -

:شد و گفت کیبا ترس به در آپارتمان نزد طناز

!تو سرم شده یچه خاک نمیتوسکا؟ برم بب يندار يفعالً کار... بشه  ریختم به خ هیقض نیدارم اگه ا یتا ختم بر م من ده! ختم؟ هی -

...خبر نذار  یمنو ب -

باشه فعالً -

 دنیاومد و با دخونبار از پله ها باال  يگرفته و چشما يا افهیاحسان با ق... رو قطع کرد و در آپارتمان رو باز کرد  یحرف گوش نیدنبال ا به

:دیطناز با خشم غر

...زنم  یدو ساعته دارم زنگ م!! ؟ییمعلومه کجا -
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... بود  دهیحتما فهم! شد ینم ينجوریباز کردن در ا رید هیبود مسلماً از  نیخشمگ یلیاحسان خ! خودش خوند يفاتحه تو دلش برا هی طناز

!داد احسان از جا پروندش... طناز خاك بر سر شده بود 

؟يگم کجا بود یم! زنما یدارم با تو حرف م!! چته؟ -

چرا  د؟یکش یخشن شده بود؟ چرا داد م نقدریچرا احسان ا... بود جمع و جور کرد  دهیلحظه ذهنشو که به هزار جا پر کش هی يتو طناز

:اشت و با تته پته گفتفکرا رو کنار گذ نیهمه ا... باهاش حرف زده بود  حیحوصله نداشت؟ چشماش چرا قرمز بودن؟ حتما مس

...خخ خونه بودم  -

:دیباز دوباره غر احسان

؟یکن یگم چرا درو باز نم یم -

 يکرد یخودت درو باز م! دست به آب دمیشا! من حموم باشم دیخوب؟ شا يندار دیگفت مگه کل یبود حتما م يا گهید تیتو موقع اگه

تونست بده رو  یرو که م یجواب نیتر یدم دست... تبرئه کردن خودش از گناه نکرده .. .کرد  یفکر م زیچ هیاما اون لحظه فقط به ...  گهید

:گفت

...خواب بودم  -

اتاق خواب شد  یسر هم کنه احسان کفشاشو در آورد راه یطناز بتونه باز دروغ نکهیقبل از ا... به سر تا پاش کرد  یبا پوزخند نگاه احسان

:و گفت

...رم بخوابم  یم... ترکه  یسرم داره از درد م... خسته ام  یلیاما من خ! تو چته ارمی یمن که سر در نم! ؟یخواب یم رونیب يبا لباسا داًیجد -

که دچار سر درد  ییوقتا... شده بود  شییکذا ياحسان باز دوباره دچار همون سردرد ها! پس بگو... ترس طناز  شیآت يرو ختیر خی آب

به خودش  ینگاه... شده بود  یعیاز نظرش طب یحاال همه چ... شدن  یدو کاسه خون م نیچشماش هم ع. ..شد  یم یشد بدخلق و عصب یم

چشماشم بسته شده ... حرکت  یب... تخت  ياحسان افتاده بود رو... دنبال احسان وارد اتاق شد ! زده بود ياوف چه گند... و لباساش کرد 

... کرد  یم فیرو براش تعر زیکاش حالش خوب بود تا خودش همه چ... بود  دهینفهم يزیاحسان هنوز چ...  دیکش ينفس آسوده ا... بود 

 يداشت به دستا ازین. نزد یاما حرف دنیاحسان لرز يپلکا... آروم نشست لب تخت . دیترک یاحسان م رس... شد  یکه نم طیشرا نیبا ا یول

:گوش احسان و گفت کینزد نییسرشو برد پا. اما اخرش مرد بودکرد  یاخم و تخم م... کرد  یم يتند دیشا... نوازشگر طناز 

؟يشد یبا خودت که سرت درد گرفته؟ عصب يکار کرد یچ...  زمیعز -

:از دستاشو انداخت دور شونه طناز و گفت یکی احسان

...شده  میسرد خوردم سرد يغذا... نه بابا  -

:صاف نشست و گفت یبا نگران طناز

!؟يخورد یچ -

:دیبسته نال يبا همون چشما احسان

... یماه -

:از جا بلند شد و گفت طناز
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... یش یزود خوب م یلیخ...  ارمی ینبات م ییچا وانیل هیاالن برات  -

...خوام بخوابم  یطناز م الیخیب -

...شه  یزود آماده م...  زمیشه که عز ینم -

شد  یبزرگ نبات زعفران يرو به برق زد و مشغول خورد کردن تکه ها سازیچا. حرف از اتاق خارج شد و وارد آشپزخونه شد نیدنبال ا به

 ...

نشست کنارش ، . بود دهیاحسان به همون صورت دراز کش... وارد اتاق شد . نبات آماده بود و نبات توش حل شده بود ییبعد چا قهیدق ده

:و گفت دیاحسان کشکرده  خی یشونیبه پ یکنار تخت گذاشت دست یعسل يرو رو ییچا وانیل

... رهیطناز نباشه که تو سرت درد بگ -

:دیغر احسان

...خدا نکنه  -

...تو بکنمش  يخوام فدا یم... جون خودمه  ؟يکار دار یتو چ! خوام بکنه یم -

:زد و گفت يلبخند محو احسان

؟يدیفهم! مال من... مال منه  زتیهمه چ -

:گفت... االن فقط احسان بود و احسان . کارش یپر زده بود و رفته بود پ حیفکر مس.. .نوبت طناز بود که لبخند بزنه  نباریا

...فقط مال تو ...  زمیآره عز -

اضطراب داره  شهیهم! ترسه یم شهیهم! گهیعاشقه د... رو بشنوه  دییتا نیا شهیداشت که هم ازیانگار ن. دیکش یاز سر آسودگ ینفس احسان

:زمزمه کرد ...که عشقشو از دست بده 

...فقط من ! مال من...  تیهمه چ... آره  -

:گذارش آروم گفت ریتاث يطناز با صدا. کرد یم يقرار یب نهیس ياز لحظه قبل قلب طناز تو شتریکرد و هر لحظه ب یتکرار م نطوریهم

...احسان  -

:دیهمون لحن جواب شن با

...جانم  -

:گفت دوباره

...احسان  -

:دیباز جواب شن و

...جان دلم  -

:دوباره گفت... و بس  نیهم. زدن یفقط همو صدا م. بشه انیب یقرار نبود مطلب. زده بشه یقرار نبود حرف. عادت داشتن يباز نیدو به ا هر

...احسانم  -

...جانم عشقم  -
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...من  یزندگ -

...جانم نفسم  -

:تپس رفته از دردش گف يو احسان با صدا دیخند زیر زیر طناز

... يم کرد چارهیب...  يم کرد وونهید... بخند قربون خنده هات برم ... بخند  -

:نبات رو برداشت و گفت ییچا وانیهمونطور با خنده ل طناز

... يلوسم کرد یلیخ گهیخوب بسه د -

؟يدار یمشکل! ه؟یحرف! دوست دارم -

!طنازت چه کرده نیپاشو بب. یش یخوب م يش بخورنبات دب ییچا نیکم که از ا هی...  نیحاال بش! من غلط بکنم -

:طناز گفت. دیچشماشو بست و الجرعه سر کش... رو از دست طناز گرفت  وانیبا آخ و اوخ و آه و ناله نشست و ل احسان

!؟يریدوش بگ هی يخوا یم! پسرم نیآفر -

:تخت و گفت يدوباره ولو شد رو احسان

...خوام بخوابم  یفقط م... نه  -

:زمزمه کرد. دیبدن احسان کش يتخت رو برداشت و رو نیینازك پا ينگفت فقط پتو يزیچ گهیهم د ازطن

... ریشبت بخ... بخواب عشقم  -

:خواب بود گفت جیگ گهیکه د یدر حال احسان

؟یخواب یتو نم -

:هم گفت طناز

... رمیخوام بگ یدوش م هی...  امی یم گهید قهیمنم تا چند دق... چرا گلم  -

بعدش رفت سمت ... نبود  يخبر. رو چک کرد رونیو ب فونیاول از همه رفت سمت آ. نزد و طناز از اتاق خارج شد یحرف گهید احسان

تماس  گهید! امن و امانه یتوسکا اس ام اس زد همه چ يبرداشت و برا زیم ياز رو شویگوش. دیکوب یقلبش هنوز داشت تند تند م... کاناپه 

که احسان اومده  یاز وقت قاًیچون دق. بزنه یبود االن قصد نداره به احسان حرف دهیداره اما فهم يدونست چه قصد ینم. شتهم ندا حیاز مس

که حرص خورده و  نقدریا... رفت سمت حموم . هم که داشت امشب به نفع طناز کار کرده بود يهر قصد. ازش نشده بود يخبر گهیبود د

... دوش آب ولرم داشت  هیبه  ازیواقعا ن. بوداسترس داشت همه تنش عرق کرده 

روزا  نیگرفت اما ا یم یسرخوش یکم یو حت يشماره رو با حالت عاد نیا يروز هی... استرس شماره گرفت  یبرداشت و با کم شویگوش

... دیچیپ یگوش يخانوم دکتر تو يباالخره تماس وصل شد و صدا. شد یهم دچار استرس م دنشیبا د یحت

م توسکا جان؟جان -

حال شما؟... سالم خانوم دکتر  -

همسرت چطوره؟ ؟یتو خوب... خوبم... ممنون دخترم  -

...رسونه  یسالم م... خوبه  ریآرشاو یول. استرس دارم...  ستمیخوب ن! دونم ینم... من که  -
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!!دختر خوب؟ یچ ياسترس برا -

...گذره  یم نیکرد زیوکه داروها رو تج یسه هفته از زمان... خانوم دکتر  -

!پس چرا باردار نشدم یبپرس يخوا یخوب؟ البد م -

خانوم . شد یخواست بپرسه اما االن که زنگ زده بود انگار خودش هم از عجول بودن خودش شرمش م یم نویهم. خنده اش گرفت توسکا

:دکتر با خنده گفت

؟یبگ یخواست یم نویهم -

...خواستم بپرسم  یم نویبله هم... دروغ چرا ... خب  -

...عجول نباش  نقدریمورد خواهشاً ا نیدر ا... توسکا جان  -

...آخه ... خب  -

...هم خودت هم همسرت ...  يرو که گفتم انجام بد یشیبهتره اون آزما -

ست؟یزود ن -

...گم  یبهت مرو  یاون موقع جواب قطع... واسه من  نیاریو ب نیرو انجام بد شیآزما... وقتشه  گهینه د -

:اب دهنش رو قورت داد و گفت توسکا

...خبر خوب بشنوم  هی گهید نباریا دوارمیام... بله چشم  -

...دخترم  نطوریمنم هم -

... نمتونیب یم... دونم سرتون شلوغه  یم... شم  یمزاحمتون نم -

...فعال دخترم ... انشاهللا  -

...خداحافظ  -

:نتونست به فکر فرو بره یلیاز دخترها خ یکی يصدا دنیبا شن... وت کرد رو قطع کرد و نفسشو ف یگوش

...گن حس نداره  یبچه ها م ن؟یبگ رادشویمنو ا الوگیقسمت د نیلحن ا نیایشه ب یم... توسکا جون  -

:ناچاراً زد و گفت يلبخند توسکا

... زمیعز میبر -

***

انگار . همه وجودش رو استرس گرفته بود... شدن نداشت  ادهیپ يبرا یجانیه گهیکرد د که توقف نیماش... بود  ریهم همراه آرشاو نباریا

از فکر  ریآرشاو يصدا! دکتر وحشت داشت دنیاصال از د! وحشت داشت دشیشدن تنها ام دیاز ناام... وحشت داشت  قتیحق دنیاز شن

... رونیب دشیکش

!؟یش ینم ادهیپ...  زمیعز -

:داد و گفت آب دهنش رو قورت توسکا

... میبر... چرا ... چرا  -



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٤

 ینم یچیه. دستش رو گرفت ریبشه دست گرم آرشاو ادهیبتونه پ نکهیدر برد، قبل از ا رهیحرف دستش رو به سمت دستگ نیدنبال ا به

سکوت محض  قهیدق کیبعد از . بود ریفقط دستش تو دست آرشاو. نشسته بود ریسکوت رو به در و پشت به آرشاو يگفت توسکا هم تو

:آروم گفت ریآرشاو

!؟يبهتر -

:فقط تونست بگه  توسکا

...اوهوم  -

:زد و گفت ریبه صورت نگران آرشاو يو لبخند دیچرخ. واقعا هم بهتر شده بود و

زم؟یعز میبر -

:هم جواب لبخندش رو داد و گفت ریآرشاو

... زمیعز میبر -

قطره بارونش رو با  نیرو لمس کردن آسمون اول ابونیکه پاهاش آسفالت کف خ يحظه اهمون ل... شدن  ادهیرها کرد و هر دو پ دستشو

:زده گفت جانیتوسکا ه... صورتش فرود آورد  يسخاوت رو

...بارون ! ریآرشاو يوا -

:به آسمون کرد و گفت یدست توسکا رو گرفت، همزمان نگاه ریآرشاو

...بارون  ریز يرو ادهیپ میر یم رون،یب میاومد یوقت... شه  یم ریلم که دگ میبر...  دیبار یهم م دیآسمون گرفته با نیا -

کرد فکرش رو مشغول نکنه و همراه  یسع! داشته باشه؟ يرو ادهیپ يبرا يو حوصله ا رویاز کجا معلوم بعدش ن... زد  یلبخند تلخ توسکا

 گهید ریآرشاو... هم شاهد تعجب و لطف و استقبال مردم بودن  نوبت نشستن و باز يتو یساعت مین... وارد ساختمون پزشکا شدن  ریآرشاو

توسکا  ينوبتشون شد باز قدرت به پاها یوقت... اعجاز کالم آرتان بود  يهمه نشونه ها نایموضوع نداشت و ا نیبه ا سبتن یتیحساس چیه

دکتر به احترامشون . ه و فشرده شده بودندستش مچال يها تو شیجواب آزما... وارد مطب شد  ریبرگشت و با سرعت جلوتر از آرشاو

ها رو  شیبعد از اون جواب آزما. با احترام و دقت جوابش رو دادن ریآرشاو یول يتوسکا سر سر...  دیحالشون رو پرس مانهیو صم ستادیا

.... شد  یدکتر لحظه به لحظه گرفته تر م افهیق. گذاشته و منتظر نشستن زیم يرو

و  فیظر یقبل رو نداشت و با اخم يخونسرد گهیهم د ریآرشاو یحت. دیپر یاز قبل م شتریلحظه به لحظه باون طرف رنگ توسکا  از

:تا باالخره دکتر به حرف اومد و گفت دیتوسکا همه پوست لبش رو جو. شده بود رهیبه دهن دکتر خ ینگران

...خب  -

اومد کامل نا  یاما اصالً دلش نم. دارن ياالن چه حس و حال بددونست اون زوج  یخوب م. به هر دوشون زد يحرف لبخند نیاز ا بعد

:پس گفت. وارد بشه يا گهیمجبور بود از در د. کنه دشونیام

رو  گهید يبهتره داروها دیشا! ستمیچون من خدا ن...  نیستیبگم قادر به بچه دار شدن ن یتونم قطع ینم...  نیندار شویشما هنوز آمادگ -

... نیعجول نباش نقدریا...  نیبه خودتون فرصت بد دیا فقط باشم. میهم امتحان کن

:لب فقط زمزمه کرد ریاز جا بلند شد و ز... تا ته خط رو رفته بود  توسکا
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...ممنونم خانوم دکتر  -

بعد از رفتن .. .موند  شتریچند لحظه ب ریاما آرشاو... دونست مشکل از خودشه  یچون صد در صد م هینبود بپرسه مشکل از ک ازین یحت

:گفت عیتوسکا سر

!نه؟ ایوجود داره  یراه درمان! خوام بدونم یرو م زیچ هیفقط ...  ستیمن بچه اصالً و ابداً برام مهم ن... خانوم دکتر  -

:که نگران توسکا بود کالفه ادامه داد ریچند لحظه نگاش کرد و آرشاو دکتر

کنه؟ یه ممشکل از توسکاست؟ ببرمش خارج از کشور افاق -

:سرشو به نشونه تاسف تکون داد و گفت دیکش یاه دکتر

هم  شونیبار هم که ازشون در مورد مادرشون سوال کردم متوجه شدم که ا هی. دارن یکیخانوم شما مشکل ژنت...  انیپارس يراستش آقا -

... ستین بیپس چندان عج. مشکل رو داشتن نیهم

:گفت ادیز یلیخ یوسکا بود با ناراحتبه خاطر ت شیکه تنها ناراحت ریآرشاو

بکنن؟ يتونن کار یخارج از کشور هم نم -

:و گفت دیکش یاه دکتر

...کنم  یم شنهادیرو پ يکار هیبهتون . مانیزنان و زا نهیبه خصوص در زم. ستین شرفتهیخودمون هم کم پ یعلم داخل! کنم یفکر نم -

:شد و گفت دواریام ریآرشاو

؟يچه کار -

 ینامه م یمن براتون معرف... سر هم اونجا  هی نیبر! کارشون حرف نداره. کنه یکار م انیرو ينابارور يمرکز بارور ياز دوستام تو یکی -

...رو اونا بهتون بگن  ینظر قطع نیبذار...  سمینو

:گفت یبا نگران ریآرشاو. نامه شد یحرف زدن مشغول نوشتن معرف نیهمون ح در

.بشکنه نیاز ا شتریخوام توسکا ب ینم... نبرمش  دمیم حیکنن ترج دشینا ام شتریگه قراره اونا با... خانوم دکتر  -

:و گفت دیبرگه کوب يدکتر مهرشو پا خانوم

...غصه بخوره  دیوقت نبا چیمثل تو ه یاون با وجود شوهر عاشق... نگران نباش ... کردن  دایروزا اکثر دردها درمان پ نیا -

 دیحاال با. کرد و به سرعت از اتاق خارج شد یلب تشکر و خداحافظ ریز. برگه رو از دست خانوم دکتر گرفت... زد  یتلخ لبخند ریآرشاو

و به سرعت از  ستادیمنتظر آسانسور نا... بدجور شکسته بود ... حساسش شکسته بود  يتوسکا ؟ياما اخه چطور. کرد یتوسکاشو آروم م

 هیداشت  ازین! افتاد یخودش داشت از پا م... زد  یضربه م نیبه زم يشتریبارون با شدت ب... خارج شد  و از ساختمون نییپله ها رفت پا

 ادهیبا سرعت از کنار پ... نکرد  دایتوسکا رو پ دیکه رس نیبه ماش... اما اون لحظه مهم تر از خودش توسکاش بود ... نفر خودشو آروم کنه 

 سیخ سیخ قهیسر تا پاش در عرض چند دق... زد  یبه صورتش ضربه م یرحم یبارون با ب... رفته بود  یطرف نیهم مامسل... رو راه افتاد 

 یسرشون گرفته بودن و سرعت قدم هاشون باعث م يکه مردم رو ییو چتر ها یبارون يهوا. دیدو یم بایتوجه با سرعت تقر یاما ب... شد 

 يقدم ها... رفت  یرو م ادهیفرو افتاده از کنار پ يبا شونه ها...  نهیوسکا رو ببتونست ت الخرهبا. نباشن ریهم متوجه آرشاو یلیشد خ

 یشال آب... جلوش  دیچیبا چند قدم بلند خودشو بهش رسوند و پ! داد که حالش چقدر خرابه یفرو افتاده اش نشون م يناموزونش و سر
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نوك ... سرشو آورد باال  دیرو که د ریآرشاو...  شیشونیپ يرو کرده چسبونده بودش سشیو بارون خ دهیجلو کش یشونیپ يتا رو شوینفت

راحت تونست بفهمه همسرش داره  یلیخ ریاما آرشاو دیبار یدرسته که بارون م. و چشماش متورم بود سیدماغش سرخ ، مژه هاش خ

:گفت... کنه  یم هیگر

... میبش نیسوار ماش میبر ایب...  زمیسرده عز -

:دینال توسکا

... ریوآرشا -

دست توسکا رو محکم گرفت فشرد و راه افتاد ... بلرزه  نهیباز تو س ریصداش با صدا بشه و قلب آرشاو یبود که هق هق ب یکاف نیهم

... راه افتاد  ریپناه هق هق کنان دنبال آرشاو یطفل ب هیتوسکا هم مثل ... رو باشن  ادهیوضع اصال درست نبود کنار پ نیبا ا...  نیسمت ماش

 نیماش عیسر...  یصندل يتوسکا رو نشوند رو متیرو باز کرد و با مال نیدر ماش... کرد  یآب از سر و روشون چکه م دنیکه رس نیبه ماش

... نبود  دایپ رونیبخار گرفته و ب نیماش يها شهیش... رو روشن کرد  يکه کرد بخار يکار نیاول... رو دور زد و خودش هم سوار شد 

:گفت یم ونیخط در م هیو  دیلرز یتوسکا م

...تونم  یمن نم! خدا يوا... تونم  یمن نم... تونم  یمن نم -

:کنار گوشش زمزمه کرد ریآرشاو

مگه خدا تو رو به ! هزار تا راه درمان وجود داره...  میجوون یلیمن و تو خ...  ستیمعلوم ن یچیهنوز ه... باش  يقو... باش خانوم من  يقو -

 زیچ چیه... نکن توسکا  ینا آروم نقدریا! شاه پسر هیهم  دیشا! ده یدختر ملوس هم به ما م هی گهید؟ پس مسلماً چند سال دپدر مادرت ندا

!؟يبه من اعتماد ندار! میتون یم...  میبچه دار بش میتون یمن مطمئنم که من و تو م...  ستین یقطع

:دینال تیبا همون وضع توسکا

 ریتونم آرشاو یمن نم! شم یوقت مامان نم چیمن ه... شم  یدونم که بچه دار نم یم! من مشکل دارم... کل دارم من مش...  میتون ینه نم -

...من طاقتشو ندارم ... 

...توسکا رفت  ادیاز  یلحظه همه چ هی.  دیتوسکا در در آغوش کش ریآرشاو

:همونطور کنار گوشش گفت ریآرشاو

از آسمون  يبهت گفتم ماهو بخوا يروز هی... خوام که تو رو به خواسته ات برسونم  یذارم چون م ینم و کم امی یجوره کوتاه نم چیمن ه -

که به  ستین يزیاصال چ... شه  یراحت درمان م یلیروزا خ نیبچه دار نشدن ا...  ستین يزیکه چ یکی نیا! ارمی یم نمیچ یبرات م

 ریجون آرشاو... رو ندارم  ختنتیکه طاقت اشک ر یدون یدلم م زیعز... اشکا رو  نیا زیتوسکا نر!!! يزیاشک بر...  يخاطرش غصه بخور

...آروم باش 

:گفت توسکا

... یتون ینم... یمنو درك کن یتون ینم...  ریترسم آرشاو یم -

نگفت  يزیدکتر که چ! منهاز  بیع دیگردن خودت؟ از کجا معلوم که مشکل از تو باشه؟ شا يانداز یرو م رایاصالً تو چرا تقص! من زیعز -

...
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:زد و گفت يپوزخند توسکا

...دونستم  یاز اولش هم م... از خودمه  رادیدونم ا یمن م ؟یزن یبچه گول م -

؟یاونوقت چ... از من بود  بیو ع میاومد ؟یدون یاز کجا م ؟یزن یم هیحرفا چ نیا!! ؟ییمگه نعوذباهللا تو خدا -

... ستیکه ن یدون یم -

:و از خودش جدا کرد و با تحکم گفتر توسکا

؟یاز من بود چ بیپرسم اگه ع یدارم ازت م -

:گفت ریآرشاو! کرد یکار م یدونست چ یجا خورد، من من کرد، واقعا نم توسکا

!!!؟يشد یازم جدا م -

:گفت يبلند يبا صدا یمکث چیه بدون

...معلومه که نه  -

:و گفت رینشست گوشه لب آرشاو يلبخند

!زد به سرم که ازت بگذرما یداشت م یکن یم یتابیکه تو ب نقدریا... گم مشکل از منه  یب پس االن بهت مخو -

:با اخم گفت توسکا

... ریآرشاو اریدر ن يمسخره باز -

:هم اخم کرد و گفت ریآرشاو

برم  دیبا... نکرد  دمیصد در صد هم نا اماما ! از منه رادیمطب؟ دکتر بهم گفت ا يموندم تو یچ يبرا یکن یفکر م ه؟یچ يمسخره باز -

... يبخور یتیتقو يدارو يسر هی دیدر کنارش توام با... دنبال درمانش 

... بردش دنبال ادامه درمان  یکرد و م یکم کم توسکا رو با خودش همراه م دیبا... مونده بود  یباق ریآرشاو يبود که برا یتنها راه نیا

که از  يبچه ا... بچه  هیآغوش  يگرما! لذت مادر شدن! داره یکه هر زن ییآرزو... رسوند  یآرزوش بود مکه  يزیتوسکا رو به چ دیبا

 ياگه روز یحت... رسوند  یم نایتوسکا رو به همه ا دیبا... آره ! مهم تر از همه از عشقشه! از خونشه... از پوستشه ... گوشتشه  از... خودشه 

!و بس نیهم... توسکاش بود  یمهم خوشحال... شد  یاگه توجه توسکا بهش کم م یحت... د ش یتر از باباش م زیاون بچه عز

***

...کرد که بره  یکرد و مرخصش م یکه داشت از خانوم برزگر تشکر م دیشن یآرتان رو م ياز کنار تخت برداشت، صدا عصاشو

ن؟یای یانشاهللا فردا صبح که م...  نیخسته هم نباش! دست شما درد نکنه -

شدن خودتون  داریب یلطفا وقت. شبشون رو نتونستم بهشون بدم يترسا خانوم خواب بودن قرصا...  يزیچ هیفقط ... دکتر حتماً  يبله آقا -

... نیقرصاشون رو بد

حتماً... بله بله  -

...رم با اجازه تون  یم گهیمن د -

...خوام زود برم  یارم مکم کار د هیمن ...  نیایفقط صبح سر وقت ب...  دییبفرما -
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...فعالً خداحافظ ... بله چشم  -

که  یانتیبا خ نایا! بود دهیند يزیچ یبود از آرتان جز مهربون يهفته ا هی...  رونیخواست بره ب یم... عصاش و بلند شد  يانداخت رو وزنشو

رو که  یآرتان... کدوم رو باور کنه  دیدونست با ینم...  تضاد آزار دهنده هی! پارادوکس محض هی... بود تفاوت داشتن  دهیخودش به چشم د

 میدر هر صورت تصم! سوال ریساله اش رفته بود ز نیچند يبود و باورها دهیکه به چشم د يزیچ ای! داشت رو مانیشناخت و بهش ا یم

گذشت به خاطر  یاز خودش م! مادر بودو مهم تر از اون  گهیزن بود د... سکوت کنه  يهم که شده تا اطالع ثانو نیداشت به خاطر آتر

غرورش  يذره ا دهیزن تازه از راه رس هیبه خاطر  یطیشرا چیبزنه چون دوست نداشت تحت ه یحرف ونستت ینم... بچه اش  شیآسا

اون روز با  يداشت تو میتصم... سالگرد ازدواجشون بود  گهیدو روز د... داد  یموندنش بدون ندونستن هم عذابش م یاز طرف! خش برداره

صبور بودن و از  شیکی... درسا داده بود  یلیبهش خ یزندگ... بود  نیدرستش هم هم... ببره  نیکنه و همه کدورت ها رو از ب یآرتان آشت

 هیخواست  یمفقط ! نه... بگذره  انتیاز خ نکهینه ا! ببره ادیآرتان رو از  انتیخ نکهینه ا... داد  یجواب پس م دیحاال با... بود  یخودگذشتگ

افکار داشت  نیهم يتو. رهینگ میبهش ثابت نشده تصم يزیو تا چ رهینظر بگ ریق تر زیخواست آرتان رو دق یم... فرصت بده به جفتشون 

:کرد خکبوشیآرتان م يرفت سمت در که صدا یکشون کشون م

... خوام بکنم رو درست انجام بدم  یکه م يبذار کار... رم به کمک ندا ازیمن ن! ؟یمنم گوش کن يشه به حرفا یم! دلم زیعز... جان  ایتان -

 یم ریترسا غافلگ... بره  شینقشه پ يرو یبذار همه چ... دم  یجون نشون م یلیتو رو قبلش به ن... نمونده  یباق شتریتا جشن ب گهیدو روز د

!خوام یم نویمنم هم...  شه

:ه و گفتکاناپ ينشست رو... زد  يقهقهه ا دیکه رس نجایا به

حواست باشه در مورد پسر من درست صحبت ! یه یه یه...  يهم با دختر خالش و خاله اش رفته شهرباز نیآتر... خوابه ! نترس بابا -

!گهیکشور د هی شیدنبال خودت ببر نکهیچه برسه به ا نهیوقت رنگشو هم بب چیذارم ه یوگرنه نم...  یکن

 یچه خوب م... هم کمک گرفت  واریاز د... کرد  یکفاف وزنشو نم ییعصا به تنها گهید...  دیپر یماز قبل  شتریترسا لحظه به لحظه ب رنگ

:فشیو نح دهید بیآس کریکرد به پ یآرتان هنوزم داشت ضربه وارد م يصدا...  وارید يتونست پنجه هاشو فرو کنه تو یشد اگه م

 اریاسمشو ن نقدریا! باباش جاش خوبه شیکه پ نیآتر...  گهیبله د...  نیرسا و آترهم واسه ت... هم واسه تو ! واسه تون دمید یخوب يخوابا -

...

... وارینشست کنار د اوردیطاقت ن گهید ترسا

! ...رمیدوش بگ هیخوام برم  یمنم م... برو به کارات برس دختر خوب  -

:و گفت دیخند دیکه رس نجایا به

...نکن  زیواسه من دندون ت نقدرمیبرو ا... گذاشته  یمنف ریادبت تاث ياون اروپا بدجور رو! ایتان ییپرو یلیخ -

:دیشن یرو م زیچ هیفقط ! دینشن...  رهیکه آرتان رفته دوش بگ دینشن... که مکالمه تموم شده  دینشن...  دیشن ینم يزیچ گهید

خواد  یم... جون بده  یلینشون ن دینوان عروس جدخواد اون دختر رو به ع یکارش کردم؟ م یآخه مگه چ! خواد منو بشکنه یآرتان م -

! جمع خوردم کنه يخواد جلو یم...  یمهمون يتو...  گهیگفت دو روز د... بره  رانیخواد از ا یم...  رهیبگ نمویخواد آتر یم! منو نابود کنه

...رم  یآره خودم م... رم  یمن خودم م!!! گن ترسا یبه من م!!! ذارم ینم... ذارم  ینم
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 گهیتصادف مرگبار د هینشست پشت فرمون  یم تیوضع نیا يدونست اگه سالم بود و تو یم...  دیلرز یم کلشیهمه ه... جا بلند شد  از

 يوقت برا قهیدق ستیب... وقت داشت  قهیدق ستیفقط ب...  دیکش یطول م قهیدق ستیدوش گرفتن آرتان معموال ب...  دیکش یانتظارش رو م

... ها  يهمه نامرد يرد شدن از رو يوقت برا قهیدق ستیب... با اون همه خاطره  یخداحافظ يوقت برا قهیدق ستیب.. .و دل کندن  دنیبر

همه آرزوهاش رو توش  يکه روز ياز خونه ا... وجودش و دل کندن از اون خونه  يجمع و جور کردن خورده ها يوقت برا قهیدق ستیب

 ریقلبشو زنج شیو مهربون تیکه با جذبه و جد يخونه دل باخت به مرد نیهم يتو يروز...  نو تا سقف آسمان باال بردشو دیهم چ يرو

 یم یچ... رفت  یم دیبا... بود  دهیعشقش رس يانقضا خیتار!! عشق؟ یانقضا داره؟ حت خیتار يزیبود که هر چ دهیچرا زودتر نفهم... کرد 

... خودشو سمت در اتاق  دیکش... کرد  یبرد هنر م یکه خودشو هم م نیهم. .. یچیواقعاً ه...  یچیه!!! ؟یتونست با خودش ببره؟ چ

 تیاما حاال با همون وضع! قدم از قدم برداره هیذاشت  یآرتان نم نیپاش شکست و هم... افتاده که پاش شکست  يروز ادی... سختش بود 

 لیحاال دل... آرتان نذاشت ... نذاشت ! خواست بمونه یم ...رفت که نذاره خوردش کنن  یم...  شهیهم يرفت برا یم... رفت  یداشت م

 هی شوییخواست ضربه نها یآرتان م... از نقشه هاش رو بفهمه  يزیخواست بذاره ترسا چ یآرتان نم...  دیفهم یآرتان رو م يها یمهربون

 شهیهم... رو به موقع آماده کرده بود  ناهارشام و  شهیاون که هم! گفته بود چشم شهیاون که هم ؟یاما آخه به چه جرم! دفعه وارد کنه

و جسم مجروحش نذاشته بود به  یدو سه هفته که شک و دودل نیجز ا شهیهم! کرده بود نیتمک شهیهم... شوهرش مرتب بود  يجلو

 یبه چه جرم ونستد یآخ کاش فقط م!! ؟یپس به چه جرم! گفتن یهمه م... بود  یهمسر خوب... بود  یمادر خوب... کنه  یدگیرس فشیوظا

... عرقش در اومده بود ... پسرشو برداشت و چند دست لباس چپوند توش  یکوله پشت...  نیرفت سمت اتاق آتر! دهیانقضاش رس خیتار

برداشت و تنش کرد  شویکی يسر سر... چند تا مانتو اونجا داشت ... دم در  یبعد از اون رفت سمت چوب لباس... براش سخت بود  تیفعال

رزروشن آژانس جواب داد  یوقت... لرزون شماره آژانس رو گرفت  يتند تند با انگشتا... موهاش و رفت سمت تلفن  يرو دیشالشو کش. ..

ضجه ... کنه  یهق هق م... کنه  یم هیداره گر دیتازه فهم... به حال داغون خودش برد  یگرفته اش پ يو مجبور شد حرف بزنه تازه از صدا

! زنه یم

کشون کشون خودشو رسوند ... رو قطع کرد  یگوش... رسه  یم نیماش گهید قهیو گفت تا پنج دق اوردیخودش ن يبه رو یول...  دیترس اروی

 هی يبا لباس ها...  نیعکس سه نفره از خودش و آرتان و آتر هی... آرومش کنه  یتونست تا مدت یم یعسل يعکس رو... به اتاق خوابشون 

لحظه  هی... نداشت  يادیوقت ز گهید... و بلند شد که از خونه بره  شیدست فیعکسو چپوند تو ک...  هیواحل ترکس يتو...  دیدست سف

موهاش مثل ... مشت بچه شکم اورده بود  هیکوچولو قد  هی... کم تپل شده بود  هیفقط ! کم داشت؟ یچ...  نهیچشمش به خودش افتاد تو آ

 دهیگونه هاش هم رنگ پر... بودن  شیروح و بدون آرا یچشماش ب... شال قاب گرفته بودن  ریلخت و بدون حالت صورتشو از ز شهیهم

:دیآورد که وجدانش داد کش یداشت کم م! حق داشت دیآره شا... آرتان حق داشت  دیشا... 

حق ... آره اون تعهد داده ! سهیوا یزندگ نیتو و ا یهمه چ يتعهد داده پا... گفت بله تعهد داده  یاون وقت! حق نداشته! نه حق نداشته -

 گهیاون د یمگه وقت ؟یولش کن دیشه تو با یم ریاون پ یمگه وقت! مونده یم دیبا... مونده  یوفادار م دیجون با يتا پا... نداشته  انتیخ

 غر غرو و بد خلق بشه اگه سنش بره باال ؟یکن یکچل بشه ولش م زهیمگه اگه موهاش بر ؟یکن یول بشه تو ولش م کلشینره و ه اهباشگ

پس اونم حق نداشته ! معلومه که نه ؟یکن یآره ولش م ؟یکن ینواخت بشه ولش م هی یاگه همه چ... واست جاذبه نداشته باشه  گهیاگه د... 

حاال که اون ...  نیسئولم ینسبت به همه چ...  نینسبت به آتر...  یزندگ نینسبت به ا... اندازه  هیبه ! نیهر دو مسئول شما... حق نداشته ... 
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واژگون  يقبلش بچه ات رو بردار که تو یول...  یتوام ولش کن يمجبور...  شیتنه بکش هی یتون یچرخ رو تو نم نیطرف ا هیول کرده 

...برو ... اونو بردار و بکش کنار ...  نهیچرخ صدمه نب نیشدن ا

... از وجودش رو جا گذاشته  کهیت هیحس کرد  رونیاز اتاق که رفت ب... خواب کند و رفت سمت در اتاق  نهیزد دل از آ یکه زار م نطوریهم

در ساختمون رو که باز ...  ومدی ینفسش باال نم گهیاز بس ورجه وورجه کرده بود د... رفت سمت در ساختمون ... همه وجودش رو  دمیشا

شش هفت ساله  یزندگ نیکوله بارش از ا... ممکن در رو بست  يصدا نیو با کمتر رونیبه سرعت رفت ب...  دیحموم رو شن رد يکرد صدا

بکنه  يآرتان متوجه نبودش بشه و بخواد کار نکهیقبل از ا! و بس نیهم... از خودش بود  یدست فیک هیاز بچه اش و  یکوله پشت هیفقط 

هق هقش رو  يکرد جلو یآسانسور و سع ارهویداد به د هیتک...  دیطپ یمشتش م يقلبش تو... رو فشرد  یوارد آسانسور شد و دکمه الب

محل سکونت  نجایا... کرد  یم يبازم آبرو دار دیبا! موند یبازم خانوم م دیبا...  نتشیبب تیاون وضع ينفر تو هی هویخواست  ینم...  رهیبگ

آوردن  یها در م هیکه همسا ییثایحدحرفا و  نیا دینبا... شد  یبزرگ م يروز هیبچه اش ...  رهذاشت آبروشون ب یم دینبا... شوهرش بود 

...رفت  یم شیعاقالنه پ دیبا...  نهیخواست فقط حال رو بب ینم... کرد  یرو م زیفکر همه چ دیبا... بندازه  يکدر هیاش سا ندهیآ يرو

... یالب -

:جلو اومد و گفت یچند قدم دنشینگهبان با د...  رونیاز آسانسور ب رفت

الحمداهللا؟ نیبهتر!!! حالتون چطوره؟.. .ا سالم خانوم دکتر  -

:زد و گفت یلبخند تلخ... شد  یهم تنگ م یکاظم يآقا يدلش برا... بغض چنگ انداخت به گلوش  باز

...تا دم آژانس  نیاریرو برام ب فیک نیا نیکن یلطف م... یکاظم يخوبم آقا -

 نیچطور اجازه داده زنش با ا! خونه يدکتر که تازه رفت تو يد آقاکر یخودش فکر م شیداشت پ! چند لحظه با تعجب نگاش کرد نگهبان

:ترسا به خودش اومد يبا صدا!! بعد تازه با آژانس بره؟ رون؟یاز خونه ب ادیتنها ب تیوضع

ن؟یکن یکمکم نم... آژانس اومد ! یکاظم يآقا -

از پله ها  یترسا هم به سخت... بود  ستادهیمجتمع ا يجلو که یسمت آژانس دیرو گرفت و دو نیآتر لیخورد و به سرعت وسا یتکون نگهبان

کلمه  هیاما ! نیحالل کن نیدید یهر چ يبد یبگه خوب یکاظم يچقدر دوست داشت به آقا... رسوند  نیرفت و خودش رو به ماش نییپا

نگاهش لحظه آخر به ساختمون . ..شد  نیداد و سوار ماش لشیتحو يپس فقط لبخند... شدن اشکاش  ریحرف زدنش مصادف بود با سراز

:نگاش کرد و گفت نهیراننده از آ. دیرو به هم کوب نیباالخره دل کند و در ماش... کرد  یبرج دل سنگ رو هم آب م

!کجا برم خانوم؟ -

آزاردهنده تر بود  یلیراش خب نباریاما ا... رفت خونه باباش  یبار دوم بود که بعد از ازدواج با آرتان م... بغض آدرس خونه باباش رو داد  با

هنوزم با  شیبفهمه که زندگ! کابوس مسخره بوده هی یاز خواب بپره و بفهمه همه چ... دفعه از خواب بپره  هیچقدر دوست داشت ... 

!افسوس یول...  ستیدر کار ن یزشیر چیمحکم استواره و ه يستونا

***
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 یواسه فضول دیشا... رسوند و تلفن رو برداشت  شیخودش رو به اتاقک نگهبان مطمئن شد با سرعت نیکه از رفتن ماش نیهم یکاظم يآقا

که بود تند تند  یدر هر صورت به خاطر هر چ... چرب تر  يدکتر و گرفتن انعام ها يآقا شیکردن خودش پ نیریواسه ش دمیبود شا

... تشماره خونه آرتان رو گرف

تلفن  يصدا. کرد یگوششو هم با حوله خشک م کردیم نییرو باال و پا ونیزیتلو يل هاکه کانا نطوریو هم ستادهیا ییرایوسط پذ آرتان

رو چنگ  یگوش عیسر... مانع استراحت ترسا بشه  يزیخواست چ ینم... کاناپه و به سرعت بره سمت تلفن  يباعث شد کنترل رو بندازه رو

:زد و گفت

... دییبفرما -

:خم شد و گفت یسر جاش کم دید یوش مر يانگار که آرتان رو جلو یکاظم يآقا

...دکتر  يسالم عرض شد آقا -

نکنه جلسه ! کنه؟ یشده بود که دوباره زنگ زده سالم م یچ! رد شده بود یکاظم يآقا ياز جلو شیساعت پ مین نیهم! تعجب کرد آرتان

:دست از افکارش برداشت یاظمک يدوباره آقا يبا صدا... اون که جمعه است ! نه یول!! رفته؟ ادشیرو  رهیمد ئتیه

ن؟یهست... دکتر  يالو آقا -

؟یکاظم يشده آقا يزیچ... شنوم  یم... بله  -

...خانومتون رو سالمت سوار آژانس کردم رفتن ! راحت باشه التونیفقط خواستم بگم خ... دکتر  ينه آقا -

! به آرتان به کمرش داده بود به سرعت راست شد احترام يکه برا یداد آرتان چنان از جا پروندش که همون قوس کم يصدا

!!!!خانوم من؟!!!! ؟یچ -

:گفت دهیو ترس عیسر یکاظم يآقا

!!ن؟یمگه شما خبر نداشت... دکتر  يبله آقا -

داشت ترسا  انتظار... باز کرد  عیراه افتاد سمت اتاق خوابشون و در اتاق رو سر یکاظم يآقا یتند و هول و هول يتوجه به حرفا یب آرتان

 یکاظم يآقا يتوجه به حرفا یب... از ترسا نبود  يخبر... بود  یتخت خال... اما نبود ! همه ش توهم باشه یکاظم يآقا يخواب باشه و حرفا

:دو ضربه به در زد و گفت...  ییقطع کرد و رفت سمت دستشو رو یگوش

؟ییاون تو زمیعز... ترسا جان  -

خطر داشتن براش به  يزنگا! نبود ياونجا هم خبر... رو نشونه رفت  نیدر اتاق آتر نباریا... نبود  يخبر... کرد  در رو باز دینشن یجواب یوقت

!!! شده بود؟ یباز چ... صبح بهش لبخند هم زده بود ... ترسا که خوب شده بود !! چرا؟!! چرا؟! خبر یب... رفته بود ! ترسا ! ومدنیصدا در م

 یبه الب دیکه رس نیهم... تونست فکر کنه  ینم... کرد  یذهنش کار نم...  رونیاز خونه ب دیو پر دیعت نور لباس پوشبا سر!!! کجا رفته بود؟

...مونده بود  رهیبهش خ دهیاز جا بلند شده بود و ترس دنشیکه اونم با د یکاظم يرفت و هجوم برد سمت آقا رونیاز آسانسور ب

خانومم کجا رفت؟ یکاظم يآقا -

...دونم  ینم... دکتر  يتش آقاراس -

؟يداد یخبر به من م هی دینبا ن؟ییرفت پا یلعنت يپله ها نیچطور با اون پاش از ا! با خودش برداشته بود؟ یچ -
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گفت  یداشت تو دلش به خودش م نویا! خواسته بود صواب کنه یعنی! بگه یدونست چ یبود و نم دهیچسب یکاظم يبه سقف دهن آقا زبون

:دیآرتان از جا پر يداد بعدبا ... 

؟يگم چرا منو خبر نکرد یم!!! ستم؟یمگه با تو ن -

 فیبود و ک شونیدست فیک... هم همراهشون نبود  يزیچ! ن؟یدونستم شما خبر ندار یم دیخوب من از کجا با... خوب ... دکتر  يآقا -

... نیهم... پسرتون 

... شد  نشیو سوار ماش نگیتوجه به اون با سرعت نور رفت سمت پارک یشه پس ب یدرست نم يزیچ ستادنشیبا اونجا وا دیفهم آرتان

:کرد یلب با خودش زمزمه م ریداشت ز

...شم  یم وونهیخدا االن د ينگفت؟ وا يزیچرا به من چ!! افتاده؟ نیواسه آتر ینکنه اتفاق!! رو برده؟ نیآتر فیک -

بود  دهیفا یاما ب... و تند تند شماره ترسا رو گرفت  دیکش رونیب بشیج ياز تو شویگوش فتهیبراه  نکهیقبل از ا... افتاد  لشیموبا ادی تازه

:جواب داد نیبوق آتر نیبا سوم... اتوسا ... شماره دوم رو گرفت  یبا نگران... جواب نداد  یچون کس

...بابا  -

:گفت! خوب بود نیآتر د،یکش یاز سر آسودگ ینفس آرتان

؟ یخوب... سالم بابا  -

بزرگا  يریذاره سوار تاب زنج یخاله نم میبش يریسوار تاب زنج میبر میخوا یم...  میکن یم يباز میبا درسا دار... بله من خوبم ... سالم  -

من ... بابا مامان زنگ زد گفت برگردم ! ... دخترا همه شون ترسوئن! ترسه یگه درسا م یاما خاله م! خوام یبابا من اون بزرگا رو م. میبش

من  یدرسا سوار هلکوپتر هم شد ول... چرخه  یاز اونا که م...  زیچ هیسوار شدم با  یبرق نیماش هیهمه اش ... کنم هنوز  يخوام باز یم

 تزایپبرم  یخوام با عمو مان یشبم م... خونه  امی یبابا به مامان بگو من نم... باهاش نرفتم ... زنه در گوشم  یم غیج یلیخ... دوس نداشتم 

باشه بابا؟...  خورمب

...کرد درست جواب بچه رو بده  یو سع شیشونیپ يدستشو گذاشت رو نیآتر یکالفه از پر حرف آرتان

رو بده  یاالن گوش... از خاله هم دور نشو ... مواظب خودت هم باش ... بکن  تویباشه تو باز! وروجک ایگذرون یخوش م يدار یپس حساب -

...به خاله کارش دارم 

:دیشن یدورتر از گوش یرو کم نیآتر يصدا

...بابا ... خاله  -

:دیآتوسا رو شن يدنبال اون صدا به

...الو  -

...سالم آتوسا  -

زده به سرش؟!! زنت چشه؟ نیگم ا یم ؟یخوب ؟يچطور... سالم  -

:گفت یکالفه و عصب آرتان

...افتاده باشه  نیواسه آتر یاتفاق دیگفتم شا... نه نبود اومدم خو!!! دمشیازش اتوسا؟ من اصال هنوز ند يخبر دار -
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زنگ ... ره خونه بابا  یره خونه شبنم و بعد از اونم م یگفت داره م! گه یگم چته نم یم یهر چ! بود يجور هی... به من رنگ زد ! نه بابا  -

شده آرتان؟ شیزیچ... رو ببرم خونه بابا  نیزده بود بگه آخر شب آتر

و  دید یترسا رو م دیبا... که آرتان ازش خبر نداشت  يزیچ!! هم بود؟ يزیاصال مگه چ... گفت به آتوسا  یم یچ! هل درد دل نبودا آرتان

:نفسش رو فوت کرد و گفت... تحمل نداشت  گهید... زد  یمورد حرف م نیباهاش در ا يجد

بهت زنگ زد؟ یک -

... شیپ قهیپنج دق نیهم -

خونه  اریرو ب نیتو آتر... رم دنبالش  یم...  هیعیکم بد خلق شده که طب هیتصادف  انیبعد از جر... نشده  يزیباش چنگران ن! خب یلیخ -

...خودمون 

.یگیباشه که تو م نطوریهم دوارمیام... باشه  -

؟يندار يفعال کار -

...نه قربانت  -

... ها هم نتونست آرومش کنه  کیالست غیج يصدا... گاز فشرد  يو پاشو با قدرت رو يکنار یصندل يرو قطع کرد انداخت رو یگوش

کنار برداشت و تند تند شماره ترسا رو  یصندل يدوباره از رو شویپارك کرد و گوش نایدر خونه شبنم ا يتموم جلو یدقت یرو با ب نیماش

به  شتریکرد اعصابش ب یخورد حس م یکه م یهر بوق. ..شماره شبنم رو گرفت  نباریا... نگرفت  یبود و جواب جهینت یبازم ب یول... گرفت 

اما هر طور بود ... کرد  یرو م نکاریتونست حتما ا یکه اگه م... درستش نبود بره در خونه رو بزنه و داد و هوار راه بندازه ...  زهیر یهم م

:دیچیپ یگوش ياش تو دهیترس يشد که صدا یم دیداشت از جواب دادن شبنم نا ام گهید... کرد  یداشت خودشو کنترل م

...الو  -

...الو شبنم  -

آرتان؟ یخوب... سالم  -

... نییپا ادیبهش بگو دم درم ب!! اره؟ی یترسا داره در م هیها چ يمسخره باز نیا! ینه چه خوب... سالم  -

...آخه  -

:دیکش ادیکه تا اون لحظه حفظ کره بود رو از دست داد و فر يهمه خوددار آرتان

!!گفتم؟ یچ يدینشن! آخه یآخه ب -

:شد و گفت نایساختمون شبنم ا يدرست جلو یرنگ یمشک يمایحرفش تموم نشده بود که متوجه ماکس هنوز

!!درسته؟... پارکه  نجایا انهیشا نیماش نیشبنم ا -

:باز داد آرتان از جا پروندش! داشت که بگه یچ... کامل الل شد  گهید شبنم

!!!انه؟یشا نیماش نیگم ا یم!!! با توام -

:شد و گفت ادهیپ نیبا سرعت از ماش دیشبنم رو د یسکوت طوالن یوقت

...باال  امی یدرو باز کن دارم م -
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کردن  ینگاش م یو ترسا که با نگران انیرو به شا دهیشبنم با رنگ پر... رو قطع کرد  یو گوش دیرو به هم کوب نیحرف در ماش نیدنبال ا به

:گفت

...باال  ادی یره مدا -

:و گفت انیسمت شا دینگاش چرخ بعد

... دیآمپرش چسب دیدم در د نتویماش...  انیشا -

:حفظ کنه شویکرد خونسرد یسع انیشا

...داره  یفکر کنه که زنش هم حق و حقوق نیبه ا دیبا شهیدنبال خاك بر سر یوقت!!! کار کنه؟ یخواد چ یم... ترسام  لیمن االن وک -

:دیداد کش شبنم

!تو ادی یگم داره م یم! من دم از حق و حقوق نزن يبرا -

:دیزنگ که بلند شد شبنم نال يصدا

!م؟یتو سرمون کن یچه خاک -

و  فونیکنون رفت سمت آ یل یشناخت ل یآرتان رو خوب م ياون رو نکهیبا ا... بود  دهیخودش هم ترس نکهیبا ا... از جا بلند شد  ترسا

:گفت

...دم  یوابش رو مخودم ج -

پاگرد  يتو دهیکه آرتان رو نفس بر دیطول نکش يزیچ... باال  ادیتا آرتان ب ستادیدهنه در ا يهم بدون حرف در رو باز کرد و تو بعد

 ستادیجاش ا ترسا سر دنیبا د... سوار آسانسور هم نشده و همه سه طبقه رو با پله اومده بود باال  یبود که حت یعصب نقدریا...  دیروبروش د

شد و اخماش سه برابر  یم نییآرتان به شدت باال و پا نهیقفسه س... شده بود به آرتان  رهیبا اخم و قدرت خ یو دلخور ول نیغمگ ساتر... 

:دیغر یحرف چیکه نفسش جا اومد بدون ه یکم... بدتر از ترسا در هم شده بود 

... میبر -

:و گفت دیخودشو عقب کش یکم ترسا

-  کجا؟!! ؟يجدا!

چشماشو ! ش؟یدوست داشتن يترسا! خودش بود؟ يلحن سردتر و کوبنده ترسا نینگاه سرد و ا نیزن با ا نیا! متعجب نگاش کرد آرتان

:کرد و گفت زیر یکم

!!حالت خوبه؟ -

:داد به در و گفت هیتک

ام؟یتونم ب یخونه دوستم هم نم! هیچه وضع نیا! یستیتو انگار خوب ن! من که خوبم -

:دیغر ادی یترسا کوتاه م يجلو يادیکه حس کرد داره ز آرتان

 میزن یتو راه حرف م... ندارم  اتویبچه باز نیحوصله ا گهید...  میبرو آماده شو بر...  يبر یتون ینم یقبرستون چیخبر ه یب! ریخبر نخ یب -

...
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...رم خونه بابام  یکارم تموم شد هم م نجایا نکهیاز ا بعد...  یگم که بدون یمحض اطالعت م...  امی ینم ییمن با تو جا -

 يدست سالمش رو گرفت تو يترسا بتونه حرفشو کامل کنه هجوم برد به سمتش، بازو نکهیقبل از ا... شد  یآرتان دوباره برزخ افهیق

:دستش و گفت

حاال ... خب  یلیخ! شه ینم تینگار زبون خوش حالا! خوردش کنم يدوست دار نباریهم ا دیشا! مثل قبالً ها کبودش کنم؟ يدوست دار -

...زنم  یباهات حرف م گهیزبون د هیبه  يخوا یکه خودت م

...داد  یهم فشار م ياز بس دندوناشو رو! نیزم يرو زهینگران فک آرتان بود که هر آن ممکن بود خورد بشه بر زیاز هر چ شتریب ترسا

رو کجا دنبال خودت راه  نیآتر لیوسا ؟یکن یم یچه غلط نجایا!! ه؟یحرف حسابت چ!! ته تو؟چ... ندارم  اتویحوصه مسخره باز گهید -

!هـــــــــان؟!! کار داره؟ یچ نجایا انیشا!!! ؟یانداخت

در  انیدر اومدن و شا يخودشون رو گرفته بودن که دخالت نکنن جلو يهم که تا اون لحظه جلو انیشبنم و شا... باال  دیدادش ترسا پر از

:ترسا جدا کنه با جسارت گفت يکرد دست آرتان رو از بازو یم یکه سع یحال

پس اوضاع رو بدتر !! ؟یفهم یم... خواد ازت جدا بشه  یم! رو گرفته مشیترسا تصم... شه  یعوض نم یچیبا زور ه... ولش کن آرتان  -

... نکن 

:دینال ترسا

... انیشا -

 يتو... اشتباه کرد  انیشا! شه یهاش شروع م یبفهمه تازه بدبخت نکهیدونست به محض ا یچون م! بفهمه يزیخواست فعالً آرتان چ ینم

رو هل داده  انیشا...  انیتازه متوجه شد که آرتان دستش رو رها کرده و هجوم برده سمت شا... باال  دیشبنم پر غیفکرا بود که با ج نیهم

کس  چیه...  دیکوب یصورتش مشت م يرحمانه تو یار داشت چسبونده بودش و داشت بدر قر يکه روبرو يواریبه د ارتمانبود داخل آپ

:دیکش غیترسا وحشت زده ج...  ستهیقدرت آرتان با ينبود که بتونه جلو

...آرتان  -

:خشم آرتان خود ترسا رو نشونه رفت نباریا و

!برو تا نکشتمت...  نییفقط برو پا... خفه شو !!! تو خفه شو -

:با بغض برش داشت و گفت...  فشیلنگ لنگون راه افتاد سمت ک یحرف چیه یبود که ب دهیترس نقدریا ترسا

...ولش کن آرتان ! فقط ولش کن...  نییرم پا یباشه من م! خب یلیخ -

:شده بود گذاشت و گفت رهیبهش خ یکه با صورت خون انیشا يگلو ریز یدستش رو به صورت افق آرتان

 یمن م یپاتو از زندگ!!! ؟يشد رفهمیش...  ایاون دن يبر دیبا یبگ ییچرت و پرتا نیچن گهیبار د هیفقط ...  گهیبار د هی !حواستو جمع کن -

!کنم یبهش عمل م گهیدفعه د... بار بود  هی نیاخطارم هم هم...  رونیب یکش

 دشیشل و پل ترسا کش تیتوجه به وضع یفت و بدستشو گر... وارد کرد و اومد سمت ترسا  انیبه گردن شا يحرف فشار نیدنبال ا به

 وونهیهق هق ترسا د يصدا...  دیو دکمه شو کوب ستادیآسانسور ا يجلو... زد  ینم یحرف چیه...  دیو در خونه رو محکم به هم کوب رونیب
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 چیدرد ه یول. ش درد گرفته بودو پا دیکش یم ریدست ترسا ت... داخل  دیرفت تو و ترسا رو هم کش ستادیکه ا نسورآسا... کرد  یترش م

:گرفته گفت يآرتان با صدا... کدوم به اندازه درد دلش نبودن 

!بس کن  -

:آرتان دستشو مشت کرد و گفت... هق هق ترسا بلندتر بشه  يبود تا صدا یکاف نیهم

!!!!آره؟!!!!! طالق! نگات کنم نمیش ینم گهید! یلعنت يکردن دار هیگر يحاال حاال ها وقت برا! حاال مونده... بس کن بهت گفتم  -

:دیترسا داد کش تیتوجه به وضع یآرتان ب... دو دستش رو باال اورد و صورتشو پوشوند  هر

 یتحمل نم گهیرو د یکی نیاما ا! ومدیواسه امتحان کردنم صدام در ن يکرد يهر کار... کنم ترسا  یآدمت م... کن  هیباشه گر! کن هیگر -

 یم لیواسه من وک!!! ؟یکش یخجالت نم!!!! هان؟!!! ؟یکش یتو خجالت نم!!! ؟یفهم یم!!! ستیزن ن ارهیاسم طالق رو ب که یزن... کنم 

...مسخره  يلجباز هیکه بذارم پات برسه به دادگاه؟ واسه  رتمیغ یب نقدریمن ا يفکر کرد! هه!!! ؟يریگ

دونست  یاما ترسا خوب م... باشه  يجد هیداد که قض یهم احتمال نم درصد هی! بچه گونه است يباز هی زیشک نداشت که همه چ آرتان

اما افسوس و ... از موضع قدرت باهاش حرف نزنه  نقدریبگه تا آرتان ا ویچقدر دوست داشت دهن باز کنه و همه چ...  بتشهیاوله مص نیا

 چیباعث شد پاش پ نیو هم رونیب دشیخشونت کش آرتان با ستادیآسانسور که ا... دهنش  يبودن تو ختهیصد افسوس که انگاز چسب ر

 چیخواست تحت ه ینم... حرکت بلندش کرد  هیآرتان بدون حرف خم شد با ... هق هقش بلند تر شد  يصدا...  نیزم يرو فتهیبخوره و ب

ها رو  يمسخره باز نیا یمعن... رسوندش  یداشت به مرز جنون م یکالفگ! بود به زور هشد یحت...  یطیشرا چیه! از دستش بده یطیشرا

:گرفته اش گفت يترسا با صدا...  دیبا... ترسا چش شده  دیفهم یم دیبا! دیفهم یم دیبا... دونست  یرو خوب م زیچ هیاما ...  دیفهم ینم

؟يببر شیکاراتو با زور پ يخوا یم شهیچرا هم! یوحش -

:دیفقط غر آرتان

!!!ششششیه -

 يترسا درست حس دختر بچه ا... و خودش هم سوار شد  یصندل يو باز کرد ترسا رو انداخت رور نیدر ماش...  نشیسمت ماش رفت

کرد و  یباز هم داشت پرواز م... آرتان به سرعت راه افتاد ... شدن از طرف باباشه  هیکار خطا اناجم داده و االن منتظر تنب هیروداشت که 

باز با  هیهر چند لحظه ... گرفت  یاز قبل اوج م شتریرد و آرتان لحظه به لحظه بک یم هیاون گر... عادت داشت  شرفتار نیترسا به ا

:گفت یم یعصب يپوزخند

!هه... طالق  -

:دیاش کرده بود نال چارهیکه درد پاش ب ترسا

... مارستانیبرو ب... آرتان  -

:نگاش کرد و گفت یدفعه با نگران هی آرتان

!!شده؟ یچ -

:تونست بگه فقط

...پام  -
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:دیرو دور زد و باز غر ریمس... فرمون رو چرخوند  عیسر... همسرش شد  تیانگار تازه متوجه وضع آرتان

!خواد بره یدادگاه هم م..  رهیگ یهم م لیوک! خواد یطالق هم م! کنه یوضعش واسه من قهرم م نیبا ا! یلعنت -

توقف کرد و  مارستانیب هی يباالخره جلو...  دیخند یآرتان م يکردنا غر غر نیوگرنه حتما به ا دیچیپ یاز درد داشت به خودش م ترسا

... دشیکش رونیرو دور زد در رو باز کرد و ب نیآرتان خودش ماش... تونست تکون بخوره  یحال شده بود و نم یترسا ب... شد  ادهیپ

بود  ستادهیکه اونجا ا يبود آرتان و رو به پرستار تخت يبه خودش اومد که رو یوقت د،یرو نفهم دنیکه چطور به قسمت اورژانس رس نیا

:گفت یم

دکتر کجاست؟ -

... دستش  يتوجه به حرف آرتان خودش اومد سمت ترسا و پاشو گرفت تو یاورژانس کالفه اش کرده ب یکه معلوم بود شلوغ پرستاره

:و گفت ستادیبپرسه آرتان جلوش ا يزیچ ایبکنه  يبتونه کار نکهیقبل از ا

!!تم دکتر کجاست؟گف -

:خشونت آرتان رو ساکت کنه گفت یتونه با کم یکه فکر کرد م پرستاره

.میبذار ما کارمون رو بکن رونیبفرما ب ؟یکن یکار م یچ نجایآقا شما ا -

:و گفت ستادیتخت ا يجلو آرتان

!خراب شده دکتر نداره؟ نیا! برو اونطرف، دست هم به زن من نزن -

:ند شداز پشت سر بل ییصدا

!چه خبره؟ -

:بود، آرتان با اخم گفت ستادهیدرست پشت سرشون ا یپوش دیپسر سف دن،یو آرتان همزمان چرخ پرستار

.گردم یدارم دنبال دکتر م -

:به ترسا گفت يسر سر یجلو اومد و با نگاه پسر

!ه؟یمشکل چ -

:خشونت گفت یبا کم نباریا آرتان

!گفتم با دکتر کار دارم -

:کرد و گفت یطرفه، اخم یبا ک دیفهم که پسره

ه؟یچ ماریب نیمشکل ا دییحاال بفرما. هستم یدکتر صالح! کنم؟ یخودمو معرف ازهین -

:دینفسشو فوت کرد و تو دلش غر آرتان

!!از تو نبود؟ رتریدکتر پ -

:بده، پس گفت حیناچار بود توض اما

.درد گرفته ن،یخورد زم خانومم شکسته، سه چهار هفته اس تو گچه، امروز يپا -
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نبود  یکنم، اگه مشکل یچک م ن،یریکنم، عکس بگ یرو رو کرد و بعد از چند لحظه گفت، گچو باز م ریز یجلو اومد و گچ پا رو کم دکتر

.میریگ یدوباره گچ م

 نیینگاه سرزنش گرش سرشو پا آرتان به دنبال یترسا با بغض صورتش رو برگردوند ول. شد رهیبه ترسا خ یو با ناراحت دیکش یآه آرتان

:اورد و گفت

!یاطیاحت یهمه اش ب!!! با خودت یکن یکار م یچ نیبب -

تجربه ثابت کرده بود . نداشت دنیبه جواب شن يازیخواست جواب بده، بدجور دلخور بود، بدجور دلشکسته بود، آرتان هم ن ینم ترسا

و اخم آلود آرتان گچ عوض شد و عکس رو گرفتن،  نینگاه سنگ ریز نکهیز ابعد ا. اونه يآرامبخش برا نیمواقع سکوت بهتر نجوریا

شد و مرخص  زیمسکن هم تجو يسر هیدوباره پا رو گچ گرفتن، . ومدهین شیپ یکرد که مشکل دییاپزشک مخصوص عکس رو چک و ت

بزنه و مهم  یخواست حرف یاشو بسته بود، نمترسا چشم. خارج شد مارستانیبه ترسا بزنه بلندش کرد و از ب یحرف نکهیآرتان بدون ا. شدن

پس  داره،یدونست االن ب یم. شناختش یبسته اون نداشت، خوب م ایباز  يشمابه چ ازیآرتان هم ن. بشنوه يزیخواست چ یتر از اون نم

:نشست حرف زدنش رو شروع کرد نیکه تو ماش نیهم

 مونیتو زندگ یکس ادی یخوشم نم. يریگ یرو پس م یکه بهش گفت یهر چرت و پرت! پسره مزخرف نیبه ا یزن یفردا زنگ م نیهم -

! پرسم یترسا صد بار ازت نم. یرو به اون رو بش نیباعث شده از ا یچ! هیمشکل چ یگ یو م یزن یبعدم مثل بچه آدم حرف م. سرك بکشه

بچه  هیدختر تو االن  ؟يدیفهم! نه من نه توشده ، وگرنه  یچ یدم که بگ یتا فردا بهت فرصت م! شده؟ یچگم  یدارم م! باره هی نیهم

! ستیدر کار ن یگذشت گهیدفعه د یگذرم، ول یازت م نباریا! اون اثر بذاره؟ ندهیآ يتونه رو یچقدر م یدون یها م يمسخره باز نیا! يدار

 نیدادگاه بود ییدعوا نیکوچک تر با شهیخوبه حق طالق رو به شماها ندادن، وگرنه هم! شه ها یم شونیزیچ هیگفت که زنا  یبابا راست م

وجود مطمئنم تو  نیبا ا! شد یبرام گرون تموم نم نقدریا میکه اگه داشت! میهم ندار یخوبه من و تو مشکل. نیداد یو شوهراتون رو طالق م

تا ! پس خوب گوش کن.. .ترسا  يداریدونم ب یرو بدونم، م لیخوام اون دل یم! به عقلت شک کنم دیوگرنه با ،يواسه کارت دار یلیدل هی

؟يدیفهم! چته یکه بگ يفقط تا فردا وقت دار... فردا 

 یم یکرده بود، چ هیمدت گر نیا يخسته شده بود از بس تو. نکنه هیزد که باز گر یبود فقط داشت زور م دهیکه همه حرفا رو شن ترسا

! ؟یغر بزنه، که چ یحاال آرتان ه! دوست نداشت بگه! بگه خواست ینم!! سوخته رو؟ اهیاون دختره س دمیگفت د یگفت به آرتان آخه؟ م

و  یفهمه که شوخ یدست آرتان برسه م هیاحضار یوقت. کنهیخودش کارا رو درست م انیمطمئن بود شا. کرد یاون کار خودش رو م

:آرتان ادامه داد! ستیدر کار ن يو بچه باز يمسخره باز

.و اون بشه نیکه متنفرم مشکالت من و تو نقل مجلس ا یدون یبره ترسا، م ینم ییبو هیقض نیاز ا یکس -

:و تو دلش غر زد دیهم ساب يدندوناشو رو ترسا

حاال چرا  یمنو شهره عام و خاص کن گهیدو روز د يخوا ینفهمه؟ تو که م یکس يخوا یبعد هم م یکن یم يخوا یم یهر غلط! یعوض -

سوزه؟  یکارو کردم صد جات داره م نیحاال که من ا ؟يخودت درخواست طالق بد یتدوست داش ه؟یبرات مهمه؟ هان چ هیقض نیا نقدریا

.یمحاله بذارم به خواسته ات برس! يکور خوند

:جمله گفت هیچشماشو باز کرد و باالخره طاقت از دست داد و تو  دنیرس یوقت
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! دونم االن تو دلت چه خبره یندونه من خوب م یر که! داره تیبرات اهم یزندگ نیتو سر و مغزت نزن که باورم بشه دوام ا نقدریا -

.نکن يمن باز يبرا لمیپس ف...  یدون یخودت هم خوب م

اصابت  نیکرد گچ پاش با زم یم یکه سع یرو باز کرد و با زحمت در حال نیمتعجب آرتان فقط پوزخند نشوند گوشه لبش، در ماش نگاه

... شده بود  رهیبه ترسا خ جیو و جیخشک شده و گ بگرشت سمت آرتان، هنوز سر جا. شد ادهینکنه پ

که  نیشد و راه افتاد دنبالش هم ادهیپ نیآرتان به سرعت از ماش. توجه به نگاه متعجب آرتان خودشو به زور به در آسانسور رسوند یب

ک از جا کنده شد و آرتان با خشم اتاق... آسانسور  يآسانسور و در رو بست آرتان در رو باز کرد و خودشو انداخت تو يترسا رفت تو

:گفت

!؟یگفت یچ -

:طبقه ها گرم کرد و گفت يسرشو به نگاه کردن به عددها ترسا

... ریبگ دهینشن...  یچیه -

...سه ...  دو

 نیا دیکه با هیکلمه بگو جرم من چ هید ! علتش رو بگو یناراحت! کامل بزن یزن یحرف م! زنم به من نگاه کن یباهات حرف م یوقت! ترسا -

؟یستین نیچرا به فکر آتر! باشه ،یستیبه فکر من ن!! نم؟یرفتار رو ازت بب

...هفت ...  شش

...اونو وسط نکش  يپا -

 یفهم یم! مهم اونه م،یستیمن و تو مهم ن گهید! من و توئه یقلب زندگ نیآتر! اون وسط ماجراست يچه نخوا يکشم چون چه بخوا یم -

نو؟یا

...ده ...  نه

!یکه فقط به فکر خودت ییتو نیا! نه برات مهمه ،یفهم یتو نه م ایفهمم، اما گو یمن م -

:گفت آرتان

و  يبود يهمه فکرم تو شهیمن که هم ؟یکن یدر موردم قضاوت م یرحم یبا ب نطوریکار کردم که ا یمن چ! گفته من به فکر خودمم؟ یک -

!رفتار کردم؟ نیاز ا ریغ یک! نیآتر

...چهارده .. . زدهیس

!! دهنش دوخته شده بود ،یلعنت! تونست یخواست بگه نم یتونست، االن هم که م یاما نه ، نم! بگه ویشد که همه چ یداشت شل م ترسا

:آرتان گفت! تونست یکاش م! داد رو بگه یرو که داشت روحش رو آزار م یتونست دهن باز کنه و بگه، هر چ یکاش م

!!خوب چته؟!! اما چته؟! تهیزیچ هیدونم تو  یمن م!! ؟یروزه سکوت گرفت ؟یزن یف نمچرا حر! ترسا با توام -

:ضبط شده بلند شد يصدا

... ستمیطبقه ب -
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از پشت کمکش کرد، که ترسا دست و پا  دیآرتان که تالشش رو د د،یکش رونیخودش رو از آسانسور ب یآرتان رو هل داد و به سخت ترسا

:زد و گفت

!نمتو یخودم م -

 يرو از تو دیچپش رو باال آورد، به کمک اون ترسا رو نگه داشت و کل يپا یدر کم ياون به سمت در رفت، جلو يتوجه به تقال یب آرتان

:دیترسا نال... در رو باز کرد و رفت تو . دیکش رونیشرتش ب یسوئ بیج

...بچه ام  نجا،یا امیخواستم ب یره خونه بابام، من نم یشب م نیآتر -

:وسط حرفش و گفت دیرفت سمت اتاق خوابشون، پر یکه م نطوریهم آرتان

.نباش يکه زد يشما نگران گند! جا نیهم ارتشی یآتوسا م -

:با حرص ادامه داد بعد

 نیتو هم ادی یخونه به وجود م نیتو ا یاگه مشکل! و اونو تحمل کنم نیا هیتا مدت ها نگاه پر از کنا دیحاال من با! يکار کرد یچ نیبب -

.و اون پشت سرمون حرف بزنن نیکه ا ادی یبدم م ؟یبفهم نویا يخوا یم یک! خونه است ترسا

:آرتان ادامه داد. دیتخت خواب يرو ترسا

!بار آخرت بود -

:زد و گفت يپوزخند ترسا

...شه  یخونه داره خراب م نیفهمن ا یزود همه م ای رید -

:آرتان مو به تنش راست کرد ادیفر يد که صداحرف کامل از دهنش خارج نشده بو هنوز

 یاگه هم م. میتا رفعش کن هیبگو چ يدار ياگه درد! نه؟ ای یکن یتمومش م. یکنیبدتر م يدار یگم ه ینم یچیه یهر چ!!! گهیبس کن د -

.یحرف چرت بزن یه ستیالزم ن گهید! بکن ،یسکوت کن يخوا

:د و گفتباشه، آب دهنش رو قورت دا يکرد قو یسع ترسا

!خودمه یزندگ...  یدم زور بگ یمورد بهت اجازه نم نیدر ا! آرتان نیبب -

:داد گفت یمشتش فشارش م يکه تو یو در حال دیسرش کش يشال رو از رو آرتان

حظه ل نیحرف هم نیا! یکن یهر دومون؟ تمومش م یزندگ شهیبه ر یبزن شهیاجازه بدم ت!! آره؟!! ؟یبزن ششیخودته که آت یزندگ -

.جلوت امی یکوتاه نم یمورد بزن نیحرف در ا گهید. شه یجا تموم م نیهم

. بالشش و هق هق از سر گرفت يترسا خودشو انداخت رو. از اتاق خارج شد دیکوب یم نیزم يکه پاشو رو یگفت و با خشم در حال نویا

کرده بود؟ کجا ظلم کرده بود؟  يجونشو کرد؟ مگه چه بدگرفت و قصد  شویزندگ يبود که گلو یچه بدبخت نیآخه ا! بود؟ یبتیچه مص نیا

اشک  نقدریهمون حالت ا ينکرد و تو یتوجه یزنگ اس ام اسش بلند شد ول يداد؟ صدا یداشت پس م ویچ اندل شکسته بود؟ تاو یک

 يکه آرتان با چه زجر دینفهم هگیو رو کرد که خوابش برد و د ریز شیاالن زندگ يبابت نابود لیدل هیکردن  دایپ يو خاطراتشو برا ختیر

  ...اون شب رو به صبح رسوند 

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..
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***

خوب فکر کنم تا  يزایکرد به چ یشونه اش جا به جا کرد و سع يرو شویو نارنج دیراه راه سف یخسته کوله پشت یو کوفته با بدن خسته

 شویانرژ يته مونده ها... طرف  هیهم  لیکوچه طو نیطرف ا هیدانشگاه تا سر کوچه  ریمس. طول و درازشون زودتر تموم بشه یکوچه لعنت

 نیسنگ فشویک نقدریا یچ يزد که برا یغر مداشت به خودش . خونه يکرد تو یو جنازه اش رو تف م رونیب دیکش یهم از ته وجودش م

بره دانشگاه و برگرده، نه نگران جزوه  لکسیراحت و ر يدانشجو نهمهیتونست مثل ا یاونم م! ادیکنه که موقع برگشتن پدرش در ب یم

اما ! سه و خودشو راحت کنهکالس بپر يجا از خر خونا هیدم امتحان همه رو ... نکات مهم کتاب ها  ریز دنینوشتن باشه و نه نگران خط کش

کرد و  یرو پر از کتاب و جزوه م فشیو بازم صبح به صبح ک رهیدستش بگ یخال فیداد ک یبهش اجازه نم يهر بار حس وسواس گونه ا

 يزایخواست به چ یم یعنی! خودش غرق شده بود یشیفرسا يفکرا يتو. فاصله داشت یلیشد که از خونه شون هم خ یدانشگاه م یراه

آخر از همه  يها یبدبخت نیو ا یپشت بدبخت یبدبخت!! هم داشته باشه؟ یذاشت اون فکر خوب یم دیجد يفکرا نیفکر کنه، اما مگه ا خوب

قدم  هیهوا  یو ب دیچندشناك هومن از جا پر يصدا اب...  ادی یاش داره م هیبه سا هینفر سا هیغرق خودش بود که متوجه نشد  نقدریا! بدتر

:سمت هومن دیخعقب و چر دیپر

!!!دایبه مرجان خانوم کم پ -

 یمانتوش رو م نیآست يرو یفرض يکه خاك ها یکرد و در حال نییشونه اش باال پا يرو فشویخودشو جمع و جور کرد، ک هیچند ثان يتو

:تکوند گفت

!خودته يخونت پا نتتیبب ثمیم! برو رد کارت هومن -

:قدم جلو اومد و با خنده گفت هی هومن

!شده خفن ناك دمیآق داداشت مر! ساده... خانوم  يساده ا! هه!! کشه؟ یمنو م!! ثم؟یم!! ؟يجد -

که بچه معتادشون افتاده بود  ییو مادرا دهیعالم مادر داغد هی نیمحله بود و نفر یساق. خوب از سوابق درخشان هومن خبر داشت مرجان

کرد اون بازم از رو  یاون شده بود و هر جور که مرجان باهاش برخورد م مرجان خاطرخواه یاز شانس خرک... گوشه خونه پشت سرش 

که گفت  يجمله ا نیهم... افتاد دنبال مرجان  یشد و سمج تر م یمبارکش هم اضافه م يروز به روز به رو! سو اتفاقا برعک رفتینم

:جلو رفت و رخ به رخ هومن گفت یمرجان رو تکون داد، قدم يشاخکا

؟یعوض يتو دیمر ثم؟یم!! ؟يزد يچه زر!! ؟یچ -

حرکت جدا کرد، شروع کرد به  هیکرده بود با  زونیگل و گشادش آو نیرو که به شلوار ج یرنگ ينقره ا ریباال انداخت، زنج ییابرو هومن

:و گفت رشیچرخوندن زنج

پر  يها يبدبخت من شدن مشتر يها يمشتر! من شده دیبله مر! ممنوع جاینطق ب یدون ینم يزیچ یوقت! خانوم خانوما غالف کن یه یه -

 یخودش مرگشو انتخاب م! به طرف داره یبستگ گهید... کنه تو رگشون  یم یهوا موا خال... براشون  زنهیرگ م... و پا قرص آق داداشت 

...که  نیبهتر از ا یچ! ایبره اون دن خوادیم ارویراحت،  یلیخ! کنه یم جراکنه و آق داداشت ا

:دیاش فرو اومد داد کش نهیتخته س يه تومرجان ک فیک
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!!!؟يچته رم کرد يهو -

... گهیبار د هی ثمیراجع به م! ینفهم عوض رونیقد و اندازه تو تف کن ب يدیحرف دهنتو بجو بعد نشخوار کن بعد اگه د -

:نوبت هومن بود که بپر هوس حرف مرجان نباریا

 یآق داداشتو که داره م ینیب یهمون گوش موشه ها م! ومیطبقه دو... ساختمون خرابه  يبرو تو! و حاضر موجوده یاالن ه نیشاهدش هم -

... نیبرو با چشم بب... رو  يکاظم ننه پر یبره رگ زندگ

تر خودشو برسونه به ساختمون  عیخواست هر چه سر یکوله اش حاال براش حکم پر کاه رو داشت، فقط م د،ینشن يزیچ گهید مرجان

...  ومدی یکش م ریانگار مس دیدو یم شتریب یهر چ! ها و معتادا و دائم الخمرا یساق يخر کوچه بود و شده بود مکان براکه آ يخرابه ا

 يذاشت داداشش به کثافت کار ینم! نه ثمیم! نه يوا...  دید یرو م ثمیم... سرنگ  هیبا  دید یرو م ثمیم...  غیت هیبا ...  دید یرو م ثمیم

پاك بود و با احساس  ثمشیم... شد  یجون م یگرفت خودش زودتر ب یرو م یداداشش اگه جون کس... شش قاتل نبود دادا.. بشه  دهیکش

 هی... که پله نبودن  ییسمت پله ها دیراست دو هی دیساختمون خرابه که رس يجلو د،یباالخره رس شش؟چه کرده بود با دادا یپول یب... 

طبقه ... اجرها بپر بپر بره تا طبقه دوم  ياسپرتش کمکش کردن که بدو بدو از رو يکفشا... وسطاش  دار بود با چند تا پاره آجر بیسطح ش

 یخاک هیدروغ گفته باشه تا خودش رو برسونه بهش و  یبود هومن عوض دواریام یحت...  نباشهبود که  دواریام... توش نبود  ثمشیکه م يا

اونجا بود و چشماش  ینور کم... طبقه دوم  دیرس! نبود یهومن کس...  ومدی یخودش بر ماز پس ... نباشه  نجایا ثمیم یتو سرش کنه ول

... هم فشار داد  يچشماشو محکم رو. به گوشش خورد ییصدا... گرفته بودن  ور دینور خورش يساز جلو مهین يوارهاید...  دید یدرست نم

:دیتو دلش غر

!!!ستین ياالن وقت کور نینیب...  نینیبب -

که سرنگ رو  دیرو د ثمیم...  دید یکاش کور مونده بود و نم یول دید...  دیباالخره چشمش به نور کم عادت کرد و د هیثان یاز س دبع

 يده اما رفتنش تو یهوا که به همه جون م... اون دستش سرنگش پر از هوا  يو تو گارهیدستش س هی يکه تو دیرو د ثمیدستش گرفته، م

خودش  يبرا رونیکه از حنجره اش زد ب ییصدا... شونه اش سر خورد  ياز رو فشیک...  رهیگ یجونشو م يننه پر ختبدن اون کاظم بدب

...بدبخت  يو کاظم ننه پر ثمیهم نا آشنا بود چه برسه به م

!!! ثمیم -

نور رو  يساز جلو مهین يوارایجا که د همون... نبود  يکه نور ییهمون جا...  یکیاون تار يتو...  دیافتاد و از جا پر ثمیاز دست م سرنگ

:و نفس نفس زنون گفت جانیکه با ه دید... لرزونش رو  يو دستا دیرو د ثمیم دهیرنگ پر...  دیگرفته بودن مرجان د

!مرجان -

 یم راست یمعتاد عوض یپس هومن ساق...  نیزم يرو دشونیکش یدنبال خودش م... شده بودن  نیرفت به طرفش پاهاش سنگ مرجان

کاظم پلکاش ... فقط اون دکتر نبود ...  ياوتاناز وهیشده به ش یخواست قاتل باشه حت یم ثمشیگفت و داداش م یهومن راست م!!! گفت

و نگاه از  دیاز جا پر ثمیذاشت؟ با داد م یبود که به خودش م یقر و فرا چ نیا گهیکند پس د یخودش داشت جون م... بسته بود  مهین

:بدبخت گرفت يکاظم ننه پر

.راتو بکش برو تا خالصت نکردم... گمشو برو خونه !!! ؟یکن یم یچه چه غلط نجایتو ا -
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جلوش ... که با دست خودش درست کرده بود  يلجنزار نیذاشت داداشش نابود بشه تو ا ینم... داد  یرو نجات م ثمیم دیبا...جلو  رفت

دست رو برد باال و با تموم قدرت فرود آورد ... پس درنگ نکرد ... حق داشت ... بود ازش بزرگتر ... لرزونش رو برد باال  يو دستا ستادیا

قبل ... صورتش  يدستشو گذاشت رو... پوستش  يدیرد انگشتاش رنگ انداخت رو سف... بود  دیپوستش سف...  ثمیچپ م متگونه س يرو

 ين و چنگوالشوبه رخ بکشه مرجان شونه هاشو گرفت و هولش داد توبشه و بپرسه به مرجا يشده و بخواد خروس الر یبفهمه چ نکهیاز ا

داد ... پس زد ...بشه که داد نزنه  نیتونست باعث ا یامانم...  دیلرز یچونه مرجان م... وارید يخورد تو ممحک...الغر بود ...  ییروبرو وارید

...ه عشقشبا هم...با همه نفرتش ... با سلول به سلول بدنش... با همه وجود...زد

...برکت وجودتو قراره به خونواده مون اضافه بشه  منیاونم به ... میهـــــــــــآن؟ فقط قاتل نبود!!! ؟یبکن يخوایم یچه غلط -

:بلند شد ثمیم داد

!!کاره نیتو ا یچه پول یفهم یتو چه م! آخه نکبت نفهم... دهنتو وا نکن ... نزن یزر الک یدون ینم یچیه یخفه شو وقت! خفه شو-

!!به سرش زده؟ یچرا هوس خودکش... کردیکاظم اگه پول داشت که خرج موادش م نیا! تف به اون پول!!! پول؟ -

مصرفش ...  رونیزنه ب یم رهیاز همه بدنش ش شیبچلون... ده  یبهش حال نم گهیمواد د!! رفتم؟یبار م ریاگه پول نداشت ز يفکرکرد! هه -

 ایشه اون دن یاون شوت م... کنه  یمنو سننه؟ تو رو سننه؟ خودش جرئت نداره من کمکش م...  رهیبم خوادیم... کوتاه  شیباال رفته و نئشگ

!پول داره یشم صاحب هر چ یو من م

صورتش و  يتو دیکوب... شرحه شرحه کردن خودش  يبرا...  ثمیزدن م ينه برا نباریا یول... دستش رفت باال . شد یم یداشت روان مرجان

:زد غیج

 ینم...  یخوام تو آدم بکش ینم یول...  میکارتون خواب بش..  میبش ابونایخوام آواره خ یم...  میریخوام از گشنگش بم یم... خوام  ینم -

....خوام ینم... خودش خودشو بکشه  رهیخواد بم یم... تو خونه مون  ياریپوال ب نیخوام از ا

با ... سوخت  یگونه هاش م... خون شدت گرفت ...  دیمحکم تر کوب... رونین از دماغش زد بخو... زد  یم غیصورتش و ج يتو دیکوب یم

قلب پاره پاره ... اش گرفته بود  هیگر...  رهیکرد دستاشو بگ یسع... جلو  دیمرجان پر تیوضع دنیبا د ثمیم... ناخن خش انداخت صورتشو 

... رونیزد ب یچشماش م زاش ذره ذره ا

هر ... دم  یقول م! نزن ینزن تو رو به عل... کنم مرجان نزن  ینم... کنم  یباشه نم... من گه خوردم ... غلط کردم ... باشه ... باشه مرجان  -

...مرجان ...  یتو بگ یچ

ون استفاده از بدبخت که بد يزدن و خبر نداشتن از کاظم ننه پر یزار م... زدن  یهر دو زار م...  ثمیبغل م يهق هق کنون افتاد تو مرجان

رو عزادار  يرفت و ننه پر... مواد غرق کنه  يخودشو تو شتریلذت ب يذره ا يبرا ستیالزم ن گهیجون داده و د... مرگ جون داده  يهوا

در همون حالت ...  يدار آجر بیش يسمت پله ها دشیدست مرجان رو گرفت و کش هیبا ... مرجان رو برداشت  فیخم شد ک ثمیم... کرد 

:گفت

بازم دنبال نون حالل ... گردم  یبازم دنبال کار م... گردم  یم...  خورمیقسم م... کنم کار خالف  ینم گهید...  یم کرد آج وونهید يکاریب -

از  گهیاما د... شم  یرم سوفور م یم... شورم  یرم سنگ خال م یم... کنم  یرو پاك م نایماش شهیرم ش یم...  ارمی یم ریباالخره گ... دوم  یم

...آروم باش ... فقط تو آروم باش ... کنم  یکارا نم نیا
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هنوز احساس ... هنوز پاك بود  کشیداداش کوچ...  دیرس یکم کم داشت به آرامش دلخواهش م... شد  یکم کم داشت آروم م مرجان

... براش بس بود  نیهم... تو وجودش بود  تیآدم يذره ا... جون احساسشو نگرفته بود  هیبا گرفتن جون بق.. قاتل نشده بود ... داشت 

:وجدانش پوزخند زد

!تیآدم -

 دیبا... از خط راست منحرف بشه  يداد ذره ا یاجازه م دینبا... مهم داداشش بود ... خودش مهم نبود ... وجدان گوش نکرد  يندا به

... هر طور که شده بود ... داد  یرو نجات م ثمشیم

سر جا متوقفش  ییقفل در انداخت، صدا يدر آورد و تو فشیک يرو از تو دیداد کل یبغلش جا م ریدستک هاشو زکه دفتر  یدر حال ولتیو

:کرد

...خوام  یعذر م... استاد  -

:زد و گفت يلبخند محو د،یو اشکان رو پشت سرش د دیچرخ یو قفل سر جا کم دیکل الیخیب

!؟يخسرو يآقا دییبفرما -

:پا اون پا کرد و گفت نیا یکمانداخت،  ریسرشو ز اسکان

.میشه داخل اتاقتون در موردش صحبت کن یاستاد، اگه م هیکم خصوص هی -

نبود که با  یپس مشکل. بود یعیبا دانشجوهاشون داخل اتاقشون طب دیبدون حرف در اتاق رو باز کرد و وارد شد، صحبت کرد اسات ولتیو

هنوز کالش تموم . آراد نگاه کرد زیبه سمت م یبرق رو فشار داد و با دلتنگ دیاق گذاشت کلکه پا به ات نیهم. اشکان داخل اتاق صحبت کنه

 فشیدلش گرفت، ک شیخال زیم دنیبودش اما بازم با د دهیهمه اش دو ساعت بود که ند. شد یم دایسر و کله اونم پ يبه زود مانشده بود، ا

... شد  رهیبود خ ستادهیاشکان که دنبالش اومده بود تو و االن وسط اتاق ا گردان مخصوصش نشست و به یصندل يگذاشت، رو زیم يرو رو

شونه جا به جا کرد و  يرنگش رو رو يقهوه ا یبند دار چرم فیاشکان ک... شنوم  یم! حرف بزن یعنی...  ودسوالش ب يایگو ولتینگاه و

من من ... تق ... دوباره باز و بسته کرد ... بود  یمدل نیا يفایکعاشق تق صدا کردن بسته شدن در  ولتیو... بار باز و بسته کرد  هیدرشو 

:کرد

روم نشد، با شما  یعنی. صحبت کنم، اما خوب نشد ارادیاول خواستم با استاد ک.. رو بهتون بگم  يزیچ هیخواستم  یم... راستش استاد  -

...البته ... راحت ترم 

... تق

...که بشه ازش گذشت  ستین يزیچ نمیاما ا... باالست  یلیته خشما هم جذبه تون ماشاهللا بزنم به تخ -

... تق

...راستش  -

:وسط حرفش و گفت دیپر نمیهم يشد، برا یداشت کالفه م ولتیو

... يخسرو يآقا نیاصل مطلب رو بگ -

:و گفت دیکش یآه...  تق
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...که ... ه ک...  ارنی یدر م ارادیک يدارن در مورد شما و آقا یعاتیشا هیراستش  -

.... تق

... نیشما هم فکر کنم باش... متاهله  ارادیک يگن آقا یم...  انی یبا هم م...  نیر یبا هم م... که خب  -

... تق

...چون خوب حلقه دستتونه  -

... تق

...ممکنه براتون دردسر بشه ... باشه  شونیحرفا پشت سر شما و ا نیا ستیخوب درستش ن -

شد  فشیک الیخیب... رو گفته بود  هیشد، حرف زدن براش راحت تر شده بود چون اصل قض کینزد ولتیو زیقدم به م هی دیسکه ر نجایا به

:گذاشت و گفت ولتیو زیدستشو هم لب م یکیکرد اون  زونیآو فشیو دستشو به بند ک

...کنم  یواسه خودتون عرض م...  نیریها رو بگ عهیشا نیا يجلو يجور هیبهتره ... استاد  -

مسلسل وار حرف زدنش برداره تا بتونه حرف بزنه اما اشکان تند تند داشت حرف  نینفسشو فوت کرد، منتظر بود اشکان دست از ا ولتیو

:خسته شد و گفت ولتیآخر هم و... زد  یم

... يخسرو يآقا -

:پر پشتش فرو کرد و گفت یمشک يموها يدر جا ساکت شد، دستشو تو اشکان

...استاد جانم  -

:نا خودآگاه اخماش در هم شد و گفت... جز آراد رو دوست نداشت  یاز زبون کس دنیشن جانم

!همسر من هستن ارادیک يآقا...  ستیدر کار ن يا عهیشا -

 يزیچ نینکه چ دیگنج یتو عقلش هم نم...  ولتیو يگربه ا يچشما يگرد شده زل زد تو يباز موند و با چشما مهیدهنش ن! الل شد اشکان

 یکرد و همه م یچکه م شیقو مانیزد ا یکه م ییکه از مثال ها شهیمسلمون دو آت هیو  یحیمس هی اراد؟یو استاد ک انیاستاد آوانس! بشنوه

موهاش بود  يکه تو یدست... که تو ازدواجشون وجود داشت اشکان رو مبهوت سر جا خشک کرده بود  یخداست؟ تناقض بادونستن چقدر 

شده  ادیبه هم ز شونیکینزد... کرد  یم لیو تحل هیداشت تجز ولتیو... بود  نییخم شد، سرش پا زیم يرو بایو تقر زیاشت لب مرو هم گذ

... شده بود  یمیاز اندازه صم شیب... مناسب نبود  گهیپسر جوون د يدانشجو هیاستاد خانوم جوون با  هیصحبت کردن  يطرز برا نیا... بود 

!!!جا خورده بود؟ نقدریچرا ا... بود  بیه که اشکان خودشو جمع و جور کنه اما حال و روز اشکان براش عجخواست تذکر بد یم

***

:برداشت و گفت شویقهوه ا سامسونت

...بچه ها  نیخسته نباش -

... خسته بود ... بپرسه  یو نخواد سوال ادیجلو ن یکرد کس یدلش دعا م يداشت تو... همه هجوم بردن سمت در ... همهمه بلند شد  يصدا

 يخونه هم مجبور بود مطالعه کنه که بتونه جواب گو يتموم وقتش تو... بود و نصف روز دانشگاه  ينصف روز گالر! خسته یلیخ
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 نیمه يبرا... کرد که ترجمه اش کنه و به کتابخونه اهدا کنه  یمقاله کار م هی يتا صبح داشت رو شبید...  اشهخواه ب ادهیز يدانشجوها

: ستهیمجبور شد پوف بکشه و با ییبا صدا... رو برداره ببره خونه و بخوابه  ولتیخواست زودتر بره و یخسته بود و م

...استاد  دیببخش -

هم بود  ولتیو يدانشجو...  یترم اول... شناخت دانشجوش بود  یدختره رو خوب م... بود  ستادهیکنار راهرو منتظرش ا يدختر...  برگشت

 یدگیخراش... ناخن ها  يجا... شد  خکوبیکه نگاش رو صورتش م دییو بگه بفرما رهیخواست نگاهشو از دختره بگ... داشت  یمشکل مال... 

کثافت  نیکه رام يهمون روز... برگشت دانشگاه  بتیمدت غ هیکه بعد از  يهمون روز... افتاد  ولتشیو ادی... ها  يکبودپوست صورت و 

 یهوس م شیاداوریبود که هر بار با  يخاطره ا يتنها نیا... افتاد  ادشیباز ... باز دستاش مشت شد ... کنه  يدرازخواست بهش دست  یم

 دنیمرجان با د... بود درست با همون زخما روبروش بود  ولتشیو هیشب باًیکه تقر يا افهیدختر با ق نیحاال ا... دو تا هوار بکشه  یکیکرد 

:گفت نیصاف کرد، راه افتاد و در همون ح يگلوشو با سرفه ا... آراد به خودش اومد ...  نییسرشو انداخت پا نیآراد شرمگ رهینگاه خ

... میکن یتو راه صحبت م دییبفرما -

:که دستش بود رو ورق زد و گفت یتند تند کتاب مرجان

 حشیبرام توض گهیبار د هیشه  یاتاقتون اگه م امیواستم بخ یم... بود  لیکم برام صق هی نیکه جله قبل گفت یمبحث نیراستش ا... استاد  -

...آخه االن ساعت رفع اشکاله ... البته اگه ممکنه ...  نیبد

دست  نیرو ا فشیک...  شتریب نیاز ا یبدبخت! موند یدفترش م يتو دیتو برنامه اش دو ساعت برنامه رفع اشکال داشت و با! نبود ادشی اوه

 نیرام هیسرش اومده بود؟ نکنه بازم  ییچه بال یعنی... از گوشه چشم نگاش کرد ...  چونهیشد دختره رو بپ یکاش م... اون دست کرد 

و  یجفت کفش اسپرت نارنج هیو  یشلوار کتون مشک هیتنش بود و  یساده مشک يمانتو هی... بود  يدختر ساده ا!! گه؟یولت دیو هی؟  گهید

چه مرگش شده ..  دینگاشو دزد... بود  دیفقط پوستش سف... بود  ولتشیو يچشما هیشب بیاش عجچشم...  ینارنج دیکوله راه راه سف هی

به دفترش اشاره ... سوخت  چارهیدختر ب ياما دلش برا... هرگز ... وقت  چیه...  دیرس ینم ولتشیو يبه پا یقشنگ يتو یزن چیه!! بود؟

:کرد و گفت

...دم  یم حیبراتون توض دییخب بفرما یلیخ -

مقنعه  ریزده بود از ز اهشیس يچند تار مو... جلوتر  دشیاراده دستش رفت به سمت مقنعه اش و کش یب... از گل مرجان شکفت  گل

زودتر اومده از کالس  ولتیو دیچراغ روشن وسط اتاق فهم دنیدر اتاق و د يباال شهیش دنیآراد با د... که با دست فرستادشون تو  رونیب

 یعالوه بر اون دوست نداشت با دختر نامحرم... در کنه  شویه کم از خستگ یتونست یم ولتیو دنید... کنج لبش  ستنش لبخند...  رونیب

مهم  نایدر هر صورت ا... بر بخوره  شیترم اول يدانشجو يقبا جیریاونم ممکن بود به ت... مجبور بود در رو باز بذاره ... اتاق تنها بمونه  يتو

 يخسرو... منظره روبروش پا سست کرد  دنیاما با د... صبرانه در اتاق رو باز کرد  یب... اتاق بود  يتو ولتشیبود که و نیمهم ا... نبود 

انگار داشته ...  ادینه ز...  زیم يبود و خم شده بود رو ولتیو زیم يجفت دستاش رو... دانشجوهاش  نیتر یاز ساع یکی... اتاقش بود  يتو

و  ولتیدر که باز شد نگاه و... شده  رهیکه چطور به اون پسر خ دید یرو م ولتیاما و دید یصورتشو نم... بود  زدهنگ چ زیافتاده و به م یم

چند ...  ستادیا خیاشکان س... نگاه مرجان و اشکان تو هم گره خورد ... بود  ستادهیسمت آراد و مرجان که پشت سرش ا دیچرخ يخسرو

:گفت عیسر کاناش نکهیسکوت بود تا ا نشونیلحظه ب
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...سالم استاد  -

:و گفت ولتیسمت و دیچرخ

...استاد، وقتتون رو گرفتم  دیببخش -

تازه با ... نداشت  یلیاما دل... خواست سالم کنه ... چند لحظه پا سست کرد  دیمرجان که رس کینزد... زد  رونیهم با سرعت از اتاق ب بعد

...و به سرعت دور شد  دیخشپس به قدماش سرعت ب... هم کالس داشتن 

:گفت ولتیرفت تو و رو به و آراد

... نیخسته نباش...  انیسالم خانوم آوانس -

:برخورد کنه يکرد جد یو سع دیبه روش پاش يلبخند ولتیو

... نیشما هم خسته نباش...  ارادیک يسالم آقا -

:ه مرجان گفتنشست و رو ب زشیآراد پشت م. خم کرد يجواب سالم مرجان هم سر در

...خوب خانوم  -

:گفت عیسر مرجان

... یمرجان سبحان... هستم استاد  یسبحان -

:پس گفت... داد یتو برخوردش به مرجان نشون م نویا دیبود و کالفه ، اما نبا خسته

بود؟ یمشکلتون چ...  یبله خانم سبحان -

آراد تند تند مشغول ... اش صفحه مورد نظر رو نشون داد  دهیکش ينگشتاآراد و با ا زیم يکم خم شد رو هیکتابش رو باز کرد،  مرجان

دختر اومده بود؟ دلش کباب شد  نیسر ا ییچه بال یعنی... ها  يکبود...  يزخم ها يجا... صورت مرجان شد  خیم ولتیشد و و حیتوض

حلقه ... نه  دمیهر داره و شوهرش زدتش؟ شابا خودش فکر کرد نکنه شو.. خبر داشت  يتا حدود شیاقتصاد دب تیاز وضع... براش 

دوست داشت کمکش کنه ... اومده  شیواسه مرجان پ یمرد بفهمه چه مشکل یداشت م... باباش کتکش زده  دیخوب شا...  ستیدستش ن

متوجه  گهید... شد به مرجان نگاه کرد که مرجان معذب  نقدریا...  رهیبگ دستشوکمک کنه  یبه کس یتون یم یبود که وقت نیعاشق ا... 

انداخت که محو مرجان شده بود  ولتیبه و یآراد متوجه شد و نگاه... رفت  یوسواس گونه به مقنعه اش ور م یبه حالت... آراد نبود  يحرفا

:خنده اش رو گرفت و رو به مرجان گفت يلواما ج... شناخت  یفضولش رو خوب م ولتیو... خنده اش گرفت ... 

... ستیحواستون به من ن نکهیمثل ا.. . یخانوم سبحان -

:مقنعه اش تند تر کرد و گفت يحرکت دستش رو رو مرجان

... دیببخش... نه استاد حواسم هست ... نه  -

اش دختر جوون رو هول و مضطرب کرده چشم ازش  رهینگاه خ دیکه فهم ولتیو... دادن شد  حیکرد و دوباره مشغول توض یپوف آراد

... کنه  دایمقاله ها رو پ نیتونست به روز تر یهنوزم از اونجا م... شد  فاکسیهال يدانشگاشون تو تیسا يشت و گذار توگرفت و مشغول گ

:دیپرس مرجانآراد که از  يبا صدا

ست؟ین یمشکل گهید -
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:و گفت ستادیصاف ا.. مرجان کتابش رو بست ... خودش اومد  به

...ممنون ... نه استاد  -

مرجان زودتر  دید یآراد وقت... همزمان با آراد خم شدن که خودکار رو بردارن ...  نیزم يکار مرجان از دستش افتاد روموقع خود همون

از  گهید یکیهمون لحظه در اتاق باز شد و ...  دیعقب کش عیکنه سر دایپ یدستش باهاش تماس نکهیا میدستش رو برده سمت خودکار از ب

 يها تیاومد به حساس ادشی... رو وادار به لبخند زدن کرد  ولتیحجاب سفت و سختش و... چادر سرش بود ... دختر اومد تو  يدانشجوها

:اتاق و رو به آراد گفت يقدم اومد تو هیدختره ...  يچادر يدخترا يخودش رو

...داشتم  یسوال هی... استاد  دیببخش -

 ياما فعال چاره ا... و ببرتش خونه  رهیرو بگ ولتشیبندازه، دست و رونیاق بمرد که هم مرجان و اون دختر رو با هم از ات یداشت م آراد

:کنارش اشاره کرد و گفت یدرهمش به صندل يبا اخما... جواب دانشجوها رو بده  نکهینداشت جز ا

...کنم  یخواهش م دییبفرما -

:گفت یلب ریکنار و ز دیخودشو کش ...بود  ستادهیا... به خودش  یکنار آراد کرد و نگاه یبه صندل ینگاه مرجان

...ممنون استاد  -

:صداش کرد ولتیبره به سمت در که و خواست

... یخانوم سبحان -

:کنارش اشاره کرد و گفت یبه صندل ولتیو... مراقبشون بود  یچشم ریآراد هم ز...  ولتیسمت و دیچرخ

... نجایلحظه ا هی ایب -

:و گفت یصندل ينشست رو... ناچاراً برگشت  مرجان

!ن؟یداشت يبا من امر... جانم استاد  -

 يکرد و با اشاره به زخما کیسرشو به مرجان نزد... شده بود  هیبه آراد کرد، حواسش پرت سوال دختر چادر ینگاه یچشم ریز ولتیو

:دیآروم پرس یلیصورتش خ

... یاومده خانوم سبحان شیپ یمشکل -

 يکه آبروش تو دیکش یخجالت م... کرده  یبفهمه خودزن یکس نکهیاز ا دیکش یخجالت م... صورتش  يرو دیدست کش عیسر مرجان

:پس من من کرد... دانشگاه بره 

... ستین يزیچ... خوب راستش ... نه  -

:دستش و گفت يدست مرجان رو گرفت تو یبا همدل ولتیو

...بگو  ادی یاز دست من بر م یاگه کمک... تاد شماها باشم، دوستتون باشم اس نکهیمن دوست دارم قبل از ا... به من اعتماد کن ...  زمیعز -

رو  یبه آراد گفته بود هنوز کس ولتیبود که و دهیشن شیچند وقت پ... دونست  یخوب م نویمرجان ا...  ومدی یبر م ولتیاز دست و کمک

گفت  ینه نم ولتیکرد اون کار رو به برادرش بدن مطمئنا و یواست مدرخ ولتیاالن اگه از و... و آراد گفته بود نه  ينکرد دایپ يگالر يبرا

:و گفت دیکش یآه...  رهیبا خودش درگ دیفهم دیکه سکوتشو د ولتیو!!! گفت؟ یاما چطور م! داداشش؟ يبهتر برا نیاز ا یو چ
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...خوام کمکت کنم  یقط ممن ف... شه  یاتاق چال م نیهم يتو یبه من بگ یتو هر چ... راحت باشه  التیخ... مرجان  -

 یلیچه دل! بگه ولتیصورتش رو به و يرو يزخما لیحاال الزم نبود حتما دل...  ثمیبه خاطر م... زد  یحرف م دیبا... رو فوت کرد  نفسش

فقط !!! م بکشه؟خواسته آد یپول یاز زور ب ثمیبفهمه م ولتیداشت و لیچه دل!! کرده؟ دایداداشش رو پ یبدونه اون با چه وضع ولتیداشت و

دستش حس  يرو که رو ولتیفشار دست و... خشک شده بود و ترك خورده بود ... لبش رو با زبون تر کرد ... رو بگه  مشکلبود  یکاف

:کرد گفت

!!!مشکل برادرمه؟... راستش استاد  -

 یکتکش زده؟ مرجان کار خالف یچ يراب یعنی! رحم یچه ب! زنه یبرادرش کتکش م! من يخدا! شد دهیکش زایچ نیبه بدتر ولتیو ذهن

!!! کرده؟

:باز به حرف اومد و گفت مرجان

از بعد ...  نیدون یم باًیما رو تقر تیخوب وضع... راستش ... کنه  ینم دایپ ياما کار...  گردهیوقته که دنبال کار م یلیخ... برادرم ... استاد  -

..  شدم ریبا صابخونه درگ... صابخونه مون جوابمون کرده ...  میهست یفیقشر ضع يتصاداز لحاظ اق نیدیدونم که فهم یم... کتاب  انیاز جر

...شد وضع و روزم  نیا

:دیدهنش و نال يدستشو گذاشت رو... بود نا خوداگاه بود  تیبهتر از اصل واقع یلیدر برابر دروغ مرجان که البته خ ولتیالعمل و عکس

!من  يخدا يوا -

:و گفت دیکش یآه... نبود  يو زار هیاهل گر یمرجان ول يگلو يگره خورد تو بغض

...کنه  دایجا کار پ هیروز و شبم شده که داداشم  يدعا!! ده؟یاما چه فا... شد  ریداداشمم باهاش درگ -

ضرر  نانیاطم نیز اشناخت مطمئن بود ا یم يبهتر از اونجا؟ مرجان رو هم تا حدود ییچه جا... آراد  يسمت گالر دیدو عیسر ولتیو ذهن

:دست مرجان رو گرفت و گفت عیسر... کنه  ینم

... يوقت خودت رو نباز چیکن ه یسع... ها  يباال بلند نیپره از ا یزندگ... غضه نخور  زمیعز.. مرجان جان  -

:دلش پوزخند زد يتو مرجان

رو رنگ و وارنگ  مونیسرمون و زندگ يرو زهیر یم یرنگ بدبخت هی هر روز! ها چارهیما بدبخت ب يبرا... شماها  ياما نه برا! پره.... آره  -

!دن؟یکش یپول یگذاشتن و ب نیاز سر گشنه زم نیشما چه خبر دار...  کنهیم

:بخش گفت نانیهمراه با لبخند اطم ولتیو... لبخند تلخ اکتفا کرد  هیفقط به  ولتیدر جواب و اما

...همسرمه  ارادیک يکه آقا یدون یم -

:تو دلش گفت انمرج

....دونم یم -

بهتر از داداش تو؟ حتما  یک... گرده  یم نیآدم ام هیدر به در دنبال ... فرش داره که چند وقته شاگردش ازش جدا شده  يگالر هی -

.. سمینو یکه م یآدرس نیبه داداشت بگو فردا عصر بره به ا... کنم  یباهاش صحبت م
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کار  يره برا یمطمئن بود آراد هم جونش در م... آراد شد  يکردن آدرس گالر ادداشتیتند مشغول  برداشت و تند زشیم ياز رو يکاغذ

از  یکنه که بتونه زخم یرو دو برابر م ثمیرو بفهمه حقوق م تشونیمطمئن بود آراد اگه وضع یحت... کنه  یکردن و اصال مخالفت نم ریخ

بماند که به خاطر ... بود  یدل مرجان عروس يتو... رو دراز کرد سمت مرجان  آدرس رو نوشتن و کاغذ... کنه  نرو درمو شونیزندگ

:گفت یکاغذ رو گرفت و با قدردان...  رهیرو بگ شیشاد ينبود که جلو يکم هم عذاب وجدان داشت اما اونقدر هیدروغش 

...شدم  ونتونیعمر مد هی... واقعاً ممنونم .. استاد  یمرس -

دستش رو  اریاخت یبود که ب دیاونقدر شد...  دیچیسرش پ يتو یقیو عم دیدفعه درد شد هیجوابش رو بده که با لبخند خواست  ولتیو

 یکرد اتاق داره دور سرش م یشد و حس م یچشماش داشت تار م... شد  یتر م دیدرد لحظه به لحظه شد...  دیسرش و نال يگذاشت رو

لبش  يباال یلزج عیمرجان و حس ما غیبا ج... شد  یحال تر م یلحظه داشت ب سرش و لحظه به يرو بوددستش رو گذاشته ... چرخه 

 دنیو با د دیمرجان آراد از جا پر غیبا ج... کرد  یدهنش حس م يخون رو تو يطعم شور... شد سمت لبش  دهیسرش کش يدستش از رو

:اراده بود  یب دشایفر...  دیاز جا پر دز یم يدیبود و چشماش داشت به سف دهیکه سرشو چسب ولتیو

!نیامام حس ای -

مهم نبود که ... بغلش  يتو دیرو دور زد و سرشو کش ولتیو ریم عیعقب و آراد سر دنیقدم پر هیاتاق بودن  يکه تو يو دختر مرجان

بود و  دهیر دو پره يرنگ مرجان و دختر چاد... کرد  یفکر نم هیقض نیاون لحظه اصال به ا... شد  یم فیکث ولتیبا خون و دشیسف رهنیپ

:شد گفت یکه کامال تو صداش حس م یدستاش و با ترس و حشت نیب دیرو چسب ولتیآراد سر و... شده بودن  رهیمنظره خ نیبه ا

!!!چته؟ ولتیو!!! ؟يشد یچ...  زمیعز...  ویو...  ولتیو -

:اتاق و گفتسمت آب سرد کن کنار  دیمرجان دو... آروم و آروم تر ... شد  یداشت آروم م درد

... ارمی یمن براشون آب م -

رو  ولتیباز سر و...  رهیخودش رو بگ يدانشجوها جلو ياستاد جلو هیدر مقام  دیاصال حواسش نبود اونجا دانشگاهه و با...  دیشن ینم آراد

:بغل کرد و گفت

... يشنو یمنو م يصدا... حرف بزن ... دلم  زیعز -

:با پشت دست لبشو پاك کرد و گفت... عقب  دیسرشو کش... درد رفته بود ... ن داد سرشو به نشونه مثبت تکو ولتیو

...خون دماغ ساده بود هی... نگران نباش .. خوبم آراد  -

:آراد بلند شد داد

...دکتر  میر یم...  نمیبلند شو بب!!! رنگت رنگ گچ شده!!!! خون دماغ ساده -

:گفت یبا نگرانو  ولتیآب رو گرفت سمت و وانیل مرجان

....آب ... استاد  -

و به  دیگز یشده بود لب رهیبهش خ یو نگران یآب رو گرفت و رو به آراد که کنارش زانو زده بود و با خشم و ناراحت وانیل ولتیو

 ولتیو... ش فرو کرد موها يو دستشو تو ستادیا ولتیپشت به دانشجو ها و و... از جا بلند شد  یآراد با کالفگ... دانشجوها اشاره کرد 

هر دو دانشجو ... و تشکر کرد  دیلبش کش يبه سمتش دراز کرده بود رو گرفت، باال يکه دختر چادر یدستمال...  وردجرعه از آب رو خ
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ن شد که از رفتنشون مطمئ نیآراد هم... از اتاق  رونیکردن و زدن ب یعذر خواه یلب ریز...  ستیموندن مساعد ن شتریب يجو برا دنیفهم

:اش گرفت و گفت ندهخ ولتیو...  ولتیهجوم برد سمت و

خونه؟ میبر...  ادی یم یکی هوی! آراد نکن -

:کنار و با خشم گفت دیخودشو کش آراد

!ستین یخون دماغ شدن که الک....  مارستانیب میپاشو بر...  ینیمگه خوابشو بب!!! خونه؟ -

:و گفت دیخند... از جا بلند شد  ولتیو

چشمات  یتو خودت هم از زور خستگ... بود  یاالن هم از خستگ... شم  یزرت زرت خون دماغ م!! ؟یشناس یمنو نم... بم هست خو -

...شم  یخوب م میخونه بخواب میبر! دراکوال هیشب يکرده شد يزیخونر

:و گفت دیدستشو کش آراد

و نا  رونیزنه ب یخون از دماغت م يچه جور دمید یکردم وقت یه مبه خدا داشتم سکت ولتیو...  مارستانیاول ب... نزن  خودیحرف ب -

... یحرف بزن یحت يندار

گفت بار  یاگه م یو حت دهیکش يگفت چه درد یاگه م... خسته  یلیخسته بود خ... از سر درد وحشتناکش بزنه  ینخواست حرف ولتیو

:پس با خنده گفت... خواست  یفعال فقط خونه رو م... داشت  یمدست از سرش بر ن گهیدرد سراغش اومده آراد د نیاولش نبوده که ا

که چقدر  یدون یم...  هیعیمن طب ياما برا...  رونیخون زد ب هوی! زدم یهنگ کرده بودم که حرف نم...  ستین میزیگم چ یم... ننر نشو  -

!!!دکتر خوبه؟ میشدم بر ينجوریدم اگه بازم ا یقول م...  فمیضع

:و گفت نیزم يرو دیاز جا بلند شد و مثل بچه ها پا کوب ولتیو... نگاش کرد  دیبا ترد آراد

! ادی یخوابم م... آراد  میبر -

:لب آراد و گفت ينشست رو لبخند

؟یمطمئن -

...خوام باهات در مورد مرجان هم حرف بزنم  میکه  میبر... مطمئن مطمئن  -

:و گفت دیپوش شیخون رهنیپ يکتش رو رو آراد

مرجان؟ -

... یخانوم سبحان نیهم -

!؟يکردیم یفضول یداشت... آهان  -

:رفت سمت در و گفت...  دیخند ولتیو

...گم  یتو راه برات م ایحاال ب...  نیهمچ يا -

... دو با لبخند از اتاق خارج شدن  هر

!بابـــــــا -
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 يو صدا دیکش غیزده ج جانیه اوشین... کرد  ریبغلش اس يت و توکرد گرف یم یدال مکتیرو که داشت از پشت ن اوشیحرکت ن هیبا  ماین

:باباش گم شد يخنده ها يصدا يخنده هاش تو

!مامان منتظرمونه... خونه  میبر...  گهیبهت گفتم بسه د! دهیورپر -

:رفت اخم کرد و گفت یور م ماین يکه با موها نطوریهم اوشین

.کنم يباز خوام باز پارك یمن م... بابا خونه نه  -

محدوده کنار پارك، پارك کرده  يکه تو نشیبلند شد، راه افتاد سمت ماش مکتین يرو محکم بغل کرده بود از رو اوشیهمونطور که ن ماین

:بود و گفت

... میکن يدم تو خونه هم باز یقول م -

:نق زد اوشین

... شبیمثل د... کنه  یم هیمامان گر... خوام  ینم -

:تو دلش گفت... شد دلش خون  ماین

!مثل هر شب -

 هیکرد  یآرتان هم معلوم نبود سرش به کجا گرم بود که وقت نم! ترسا و برگشتن طرالن هزار بار بدتر شده بود ادتیکه رفتن ع يروز از

 غیو ج يباز يم به جامدا دادشیخونه از ترس داد و ب يتو اوشیبد شده بود که ن تشیوضع نقدریا... کم روبراهش کنه  هیسر بهش بزنه و 

بکنه  يدوبار هم که خواسته بود بلند باز یکی... کرد  یبزنه پچ پچ م یخواست حرف یهم م یو وقت يو یت ينشست پا یم اشداد کنار باب

 ازشون دیکوب یسرش م يو مشت تو دیکش یم غیکه ج نطوریخودش مچاله شده بود و هم ياومده بود، گوشه در تو رونیطرالن از اتاق ب

باالخره آرتان زنگ زده و گفته بود  شبید نکهیتا ا...  دیترس یداشت م دایهم جد ماین...  دیترس یم اوشین... خواست که ساکت باشن  یم

وقت بود تنهاشون گذاشته بود  یلیخ گهیاما د... تا آرتان راحت به کارش برسه  رونیرو آورده بود ب اوشین ماین... ره خونه شون  یامروز م

:دیکش غیج اوشیکرد ن ازرو که ب نیدر ماش... ت برگشت بود و وق

!بابا خونه نه -

:گفت... کم لوس کردنش اشکال نداشت  هیدونست که بچه اش تحت فشاره، مجبور بود هر طور که شده آرومش کنه، پس  یم ماین

م؟یبزرگه رو بخر یکنترل نیاگه اون ماش یحت -

:اال و گفتبرق زد، دستشو آورد ب اوشین يچشما

!بابا، بزن قدش ولیا -

 عیخودش سر اوشین... جلو و در رو بست  یصندل يرو نشوند رو اوشین د،یکوب اوشیبا خنده کف دستش رو آورم به کف دست ن ماین

 یلیخ. ..نگران بود ... زد  یهمه فکرش حول و حوش خونه پر م... و سوار شد  دیکش یهم آه ماین... کمربندش رو بست و صاف نشست 

حداقل به ... از هم بپاشه  شیخواست زندگ ینم...  دیترس یشه م یطرالن بدتر م نکهیاز ا...  دیترس یم شیگاز نابود شدن زند... نگران 

جا  نیرم بهتر... ببره  رانیاز ا شهیهم يرو برا اوشیاما قسم خورد اگه طرالن خوب نشه، ازش جدا بشه و ن...  خواستینم اوشیخاطر ن
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نجات طرالن  يهمه تالشش رو برا دیاما قبل از اون با... تشنج روحش نابود بشه  نیا يتو داد یاجازه نم... بزرگ شدن پسرش بود  يبرا

:بلند شد اوشین غیج نیبا ترمز ماش... خودش و وجدانش نباشه  ونیمد يکرد که روز یم

!!بزرگه؟ یکنترل نیپس ماش!!!! بابا -

:و گفت دیخند اوشیاب نکرد، اما در جو یپوف ماین

...گردم  یاالن بر م... امان از حواس پرت  يا -

... بود داخل همون مغازه بود  اوشیکه مد نظر ن ینیماش... چهار راه سر راهش بود  نیسر اول یبزرگ يکوچه رو دور شد، اسباب باز عیسر

رو که کم هم نبود  نیپول ماش یچونه زدن چیهم بدون ه ماین... مورد نظرش رفت  نیراست سر وقت ماش هی اوشیشدن و ن ادهیهر دو پ

...  دیکوب یدهنش م يقلبش تو دیدر خونه که رس يجلو نباریا... رفتن  رونیاز مغازه ب نیبا کارتن بزرگ ماش اوشین اهپرداخت کرد و همر

رو  اوشین... تنها راه بود  نیا دیاما شا... شت وحشت دا یاز اون خبر بد لعنت... رو بشنوه که اصالً دوست نداشت بشنوه  يزیچ دیترس یم

... زنگ رو زد  اوشیفرصت کنه زنگ بزنه ن نکهیپشت در قبل از ا... با آسانسور خودشو به طبقه دهم رسوند ... بغل کرد و وارد خونه شد 

دونست که هنوز داخل  یم مایر پارك بود و ندم د نشیماش... خواست مزاحم کار آرتان بشه  یبندازه و در رو باز کنه، ام نم دیتونست کل یم

 يکرد، لبخند خسته ا یسع اوشیو ن ماین دنیبا د... درهم در رو باز کرد  ییدر باز شد و آرتان با اخما قهیبعد ازچند دق... خونه است 

:دست آزادش رو باز کرد و گفت اوشین... بده و سالم کرد  لشونیتحو

!!!!سالم عمو -

:گونه اش گفت دنیخم شد بغلش کرد و بعد از بوس... لب آرتان  يوند رولبخند نش جانشیه

!از خودت بزرگتره  ؟یبغلت فسقل هیچ نیا -

:با ذوق گفت اوشین

!!!؟ياوردیرو ن نیعمو آتر یراست...  دهیبابام برام خر! هم بزرگ تره  نیآتر يشارژ نیاز ماش... بزرگ  یلیخ یکنترل نیماش هی -

:گذاشت و گفت نیزم يرورو اوشیبود، ن مایحواسش به نگاه نگران و ظاهر آشفته نهمه همه  آرتان

کن فعال ً يباز نتیاتاقت با ماش يحاال برو تو...  ارمشی یم گهیانشاهللا دفعه د... نه عمو  -

:داد و گفت هیتک واریدبه  يهمونجا کنار در ورود ماین... سمت اتاقش و در رو هم بست  دیخواست، دو ینم نیجز ا يزیکه چ اوشین

!!چه خبر آرتان؟ -

 ییکرم و طال یسلطنت يبه مبل ها... کردن کم نبودن  یم ینیشونه اش سنگ يکه رو ییفشار ها...  دیصورتش کش يتو یکالفه دست آرتان

:اشاره کرد و گفت

...تعارف بکنم  دیخونه خودته من که نبا م؟یحرف بزن يخوا یم نجایا... تو  ایب -

مبل ها ولو شد  يکه به جون طرالن بسته بودن و رو يقهوه ا يپارکت ها ي، رفت رو ارهیاز پا در ب شویقهوه ا یرسم يکفشا نکهیبدون ا ماین

 یدونست عذاب م یم... سوخت  یدلش براش م! زد؟ یحرف م دهیمرد درد کش نیبا ا دیچطور با... آرتان هم اومد و روبروش نشست ... 

:و بعد از چند لحظه سکوت گفت دیکش یآه! دیفهم یم دیبا یاما باالخره که چ... براش درده  نیا نستتو یم... کشه 

...نباشه  ندیخوشا یلیخ دیخوام بگم شا یکه م يزیچ ماین -
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... هیآرتان چ يدونست جمله بعد یخوب م... به سرش اومده  دهیترس یکه م يزیاز چ دیآرتان فهم دنیبا د... تر شد  دهیپر ماین رنگ

:زد و گفت ایدل به در نیهم يبرا

!!!نه؟... بشه  يبستر دیبا -

لحظه خودشو  هی... مرد رو نداشت  هیشکستن  دنیطاقت د... نگاه نکرد  مایاما به ن... و سرشو به نشونه مثبت تکون داد  دیلباشو مک آرتان

راست  هی... از جا بلند شد  ماین! نیهم... شده بود  یعصب یفقط کم اون يترسا... خدا نکنه ... اخماش در هم شد  عیو سر ماین يگذاشت جا

از  یآب کم یخنک...  دیشدن الجرعه سر کش یآب رو برداشت و بدون نگران شدن از دهن شهیش...  خچالیآشپزخونه و سر  يرفت تو

... بازوش  يداد و سرشو گذاشت رو هیتک خچالیدستش رو به در ... رو بست  خچالیدر ... اما هنوزم داغون بود ... التهابشو کم کردن 

:و گفت ستادیفاصله ا یبا کم... از جا بلند شد و رفت کنارش  دیرو د تشیعاز باال اپن وض یآرتان وقت

باز ...  میدیسبه دادش ر رید... شه  یاونجا کمتر از شش ماه که بمونه روبراه م... تنها راه نجاتشه  نیاما ا... دونم برات سخته  یم...  ماین -

 دیبا...  دارههم  یاحتمال خودکش! اونم تنها... خونه بمونه ... هم شده  یحاال عصب... البته اون روزا فقط افسرده بود ... اولش شده  يمثل روزا

مگه نه؟...  ماین یکن یکمکش م...  میکمکش کن

هر چند که اگه ... از نظر آرتان حق داشت ... خواست جدا بشه  یم دیشا... بود  دهیبر گهید دیشا! به طرالن چقدره مایدونست عشق ن ینم

کنه  سهیمقا یتونست خودشو با کس ینم! ماین مایاون آرتان بود و ن یول... محال بود دست از سر ترسا برداره  مابودین يخودش جا يلحظه ا

:و گفت دیبعد از چند لحظه آه کش ماین... 

 يتو یاحساس گهیخودم که د... مادر بشه  یخوام بچه ام ب ینم... کنم  یم ينجات طرالن هر کار يرامن ب... ندارم  نیجز ا يچاره ا -

...نمونده  یوجودم باق

:دیدر آورد، آتش زد و رو به آرتان پرس بشیج ياز تو يگاریس... مبل  يو نشست رو ییرایپذ يکنده شد ، رفت تو خچالیدر  از

!!؟یکش یم -

:تکون داد و گفت یمنفبه نشونه  يسر آرتان

...بشه  يبهتره هر چه زودتر بستر -

:زد و گفت گارشیبه س یقیپک عم ماین

کار کنم؟ یچ دیبا -

:و گفت دیکش یآه آرتان

...هواشو داشته باش  یامشب هم حساب...  ارشیصبح ب...  کنمیهماهنگ م مارستانیفردا با ب -

:گفت دیترس یم ماین تیآرتان که داشت از وضع... شد  رهیخ گارشیفقط سرشو تکون داد و به دود س ماین

!!؟یبزن يزیچ هی میبر يخوا یم ماین -

:زد و گفت يمنظورش رو گرفت، پوزخند ماین

...خورم  ینم يزیوقته که چ یلیخ -

:کرد و گفت یپوف آرتان
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بار  هی یحواست باشه سال دیفقط با.. اول  يمثل روزاگرده،  یبعد از شش ماه سالم بر م... نشده که  يطور! مرد یخودت رو باخت یلیخ -

... یکن شیروغن کار

:داد و گفت لشیتحو یلبخند تلخ ماین

... ارمی یفردا صبح هم طرالن رو م...  اوشین شیبمونم پ دیمن با... ترسا منتظرته ... برو آرتان  -

:به در بشته اتاقشون انداخت و گفت یحرف نگاه نیدنبال ا به

!ابه؟خو -

:زد و گفت يپوزخند آرتان

...نشه  داریموقع ب هیاما تو شب چکش کنه که ... تا صبح خوابه ... با آرام بخش ... خوابوندمش  -

:سرشو تکون داد و گفت ماین

...باشه حواسم هست  -

:زد و گفت گارشیبه س یدوباره پک د،یصورتش کش يتو یدست بعد

...بدم  یرو چ اوشیدونم جواب ن یفقط نم -

:هم کالفه شد و گفت آرتان

... رهیتو ذهنش شکل نگ يبهتره خاطره بد... مامانش رفته مسافرت  یبهتره بگ دیشا -

!کنه یام م چارهیب اوشیکشه؟ ن یآخه کدوم مسافرت شش ماه طول م -

چه ... مامانت اما شبا حتما کنارش باش  شیروزا بذارش پ... که دوست داره  ییزایبه چ...  یشه حواسش رو پرت کن یهر طور که م دیبا -

... مامان برات فرستاده  نویبخر بگو ا هیبراش هد یهر از گاه... تو رو حس کنه  ستیبذار اگه مامانش ن... خونه خودت چه خونه مادرت 

... میزن یدر موردش حرف م شتریحاال بعدا ب... طرد شدن بهش دست بده  ساحسا دینبا

:کون داد و گفتمصمم سرشو ت ماین

...منو طرالن به درك ... بشه  شیزیچ اوشیخوام ن یآره حتماً نم -

ها لق شده  هیپا نیاز ا یکیحاال که ... شه  ینم شیزیهم چ اوشین نیشما که خودتون رو جمع کن...  نیهست یزندگ يها هیتو و طرالن پا -

اونم افسرده  يتو خودت رو بباز... مونه  یخوب م اوشین یاشه تو خوب باشحواست ب...  يراحت تر...  يتو مرد...  یجورشو بکش دیتو با

سخته  شیتشخص نیهم يشن و برا یتر م طونیاتفاقا ش... که غم زده بشن  ستیبزرگساال ن یبچه ها هم مثل افسردگ یافسردگ... شه  یم

....اش تباه شده باشه  ندهیآ اوشیکه ن يایبه خودت ب یو وقت دیممکنه نفهم... 

:پسرش بود استوار گفت شیکه همه هم و غم زندگ ماین

...بشه  شیمحاله بذارم اون طور... ذارم  ینم... نه  -

...پس خودتو جمع کن  -

:سرشو تکون داد و گفت ماین

...حواسم هست ...  زمیر یبرنامه خوب براش م هیاز فردا شب  -
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 ياسفبار تیچه وضع... کنه  داینجات پ یآشفتگ نیکه از ا زهیبرنامه بر شیزندگ يرانفر ب هیداشت  ازیخودش ن... از جا بلند شد  آرتان

زد و  مایسر شونه ن یدست! تونست بکنه ینم یغلط چیخودش ه یزندگ يوقت برا چیه! خورد یکوزه گر از کوزه شکسته آب م... داشت 

:گفت

... یمن حساب کن يرو یتون یکه بود م يزیهر چ...  یحرف بزن یبا کس یهر وقت خواست...  یبه کمک داشت ازیهر وقت ن -

آرتان ... نتونست بگه به ترسا سالم برسون  یداغون بود که حت نقدریا... زد، از جا بلند شد و دست آرتان رو گرم فشرد  یلبخند تلخ ماین

 یمنف يادیجو خونه ز... ه خودش غرق باشه بچه گون يحال و هوا يداد بذاره بچه تو حیاز خونه خارج شد، ترج اوشیاز ن یبدون خداحافظ

دونست امشب هر  ینم...  دیکش یخونه آه يادآوریبا ... از خونه خارج شد و با آسانسور خودشو به طبقه همکف رسوند ...  ودب نیو غمگ

ترساش  يدلش برا... ن تر بود داغو مایخودش از ن... کنن  یآره و حلش م یرفتاراش م يبرا یلیترسا دل ایبخوابه  يقراره با اعصاب خورد

... تنگ  یلیخ... تنگ شده بود 

کرد یپوف. ستادیا نهیآ يجلو د،یمد روزش رو پوش يها لباس

رو هم برداشت و بعد از چک کردن خاموش بودن گاز و خاموش کردن  دشیسف فیسرش انداخت، ک يرو شویسورمه ا دیشال سف الیخیب

از پله ها که رفت ... روز هم مجبور بودن چراغ روشن کنن  يچون خونه شون پشت به افتاب بود تو ...زد  رونیروشن از در ب يچراغ ها

رو باز کرد و  دشیسف يدر کمر ریو با دزدگ نگیپارک يراست رفت تو هی... رو در آورد  نشیماش چیکرد و سوئ فشیک يدست تو ن،ییپا

:ز توش در اورد و اس ام اس دادا شویگذاشت، گوش يکنار یصندل يرو رو فشیک... سوار شد 

...گردم خونه  یبر م گهیدو ساعت د... رم استخر  یمن دارم م... حاج آقا  -

اومد کمربندش رو نبسته، توقف  ادشی... رو بست  نگیدر پارک موتیرو از رمپ باال برد و با ر نیماش. ام اس رو سند کرد و راه افتاد اس

برش داشت و اس ام اس رو باز  يکنار یصندل يبلند شد، از رو لشیاس ام اس موبا يهمزمان صدا... کرد، کمربند رو بست و راه افتاد 

:نگاهش به اس ام اس هیخلوتشون بود،  یفرع ابونیروبر و خ بهکرد، به نگاهش

...بعد برو  نمتیبب... رسم خونه  ی، من االن م قهیدق هیحاج خانوم بمون  -

روها  ادهیپ ينفر از تو هیهنوز خلوته، اما درست همون لحظه  ابونیه بود ، سرشو اورد باال که مطمئن بشه خاس ام اس رو کامل نخوند هنوز

با ترس ... بلند شد  کاشیالست غیج يصدا... ترمز  ياز دستش افتاد و جفت پا رفت رو یگوش ن،یماش يجلو دیبلند پر يشمشادها نیو از ب

هفته  هی! کار کنه یدونست چ ینم... وحشت کرد  شتریب نیماش يجلو حیمس دنیبا د... بود  ستادهیا سالم جلوش اروی... شد  رهیبه روبرو خ

اما ... حرف زدن با احسان شده بود  الیخیبرداشته ب شیدست از سر خودش و زندگ حیتصور که مس نینشده بود و طناز با ا يخبر گهیبود د

خواست بره  یراهشو بند آورده بود، اگه م حیمس! بمونه؟ ایگاز و فرار کنه  يپا رو بذاره رو دونست ینم...  دیبدنش لرز ازب... حاال دوباره 

بدون  د،یکنار کش عیافتاد، بازوشو سر ریگ حیچاره بود که در سمت خودش باز شد و بازوش تو دست مس هیتو فکر ... زد بهش  یم دیبا

:دیاش بندازه، داد کش زدهوق  يبه چشما ینگاه نکهیا

!به من دست نزن  -

:کردنش جواب نداد، سرشو خم کرد و با لحن مشمئز کننده مخصوص خودش گفت ادهیپ يبرا حیبود و تالش مس ریکمربند گ به
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...طنازم  نییپا ایب -

...اس ام اس احسان براش زنگ خطر بود ... با ترس نگاش کرد و از در التماس در اومد  طناز

!!!من شوهرمو دوست دارم! ت از سر من برداردس...  حیتو رو خدا برو مس -

 حیمس ن،ییشه به ناچار کمربندش رو باز کرد و رفت پا یطناز حس کرد بازوش داره کنده م کهیطور دیدستشو محکم تر کش حیمس

:و گفت نیبه ماش دشیکوب

... یفهم یم! دوست داشتن من باشه دیبا یزن یدم از دوست داشتن م! خانوم یه -

! احسان برسه ... بود  قراریدل کوچولوش ب...  دیترس یم... که از ترس دچارش شده بود صورتش رو برگردوند  یچندش و هق هقبا  طناز

...دو تا نبود  یکیهاش  ینگران... پخش بشه  لمشیف...  ننیها بب هیهمسا

!م وونهیکه د یدون یم... طنازم  -

:زد و گفت يا قهقهه

 يبرا یهفته بهت وقت دادم که اقدام کن هی... دلم  زیعز... سگا  ياندازمشون جلو یبرم م یمن خارج بشه م يجز برا ییلبا صدا ياز ا -

هر ...  رمیگ یمن سهممو پس م! یسهم من... تو ... باهات حرف بزنم  گهیامروز اومدم که طور د...  ینگرفت ياما انگار تو منو جد... طالق 

 یکشم کنار تا وقت یدادگاه م ير یم يخوب دار يکه مثل دخترا دمتیاگه فردا د...  یه که تا فردا اقدام کنبه نفعت...  يدیفهم! طور که شده

...بشم  ووونهیبده که من د... شم طناز  یم وونهید... اگه نه ...  میر یدنبالت و با هم م امی یم يکه آزاد شد

:رو محکم هول داد، ازش فاصله گرفت و گفت حیبا دستاش مس...  اش کرده بود چارهیشده بود، ترس ب حیتر از مس وونهید طناز

...دست از سر من بردار ... کنم  یم تیمگه شهر هرته؟ از دستت شکا!!! ؟یاز جونم عوض يخوا یم یچ -

انگار ... دش ادهیاحسان پ... شناخت  یخوب م یلیاحسان رو خ سسیجن...  نشیماش يبه سمت جلو دینگاش چرخ یترمز وحشتناک يصدا با

کردن به  دادیمشغول داد و ب ابونیوسط خ... طنازش ... بهت زده به اون دو نفر نگاه کرد ... آروم و کش اومده ... حرکاتش اسلوموشن بود 

:با زحمت لب باز کرد و گفت... شناختش  یکه احسان نم يمرد! بود بهیمرد غر هی

!چه خبره؟ نجایطناز ا -

... نابود بشه  یراحت نیبه ا شیذاشت زندگ یم دینبا... زد  یم يزر هی دیاما با... روح از تنش رفته بود ...  دید یخودشو مرده م گهید طناز

:و بغض آلود گفت عیپس سر

... میبود تصادف کن کینزد... احسان  نمیماش يجلو دیدفعه پر هیآقا  نیا -

:گفت جلو رفت دست طناز رو گرفت و عیکرد، سر یاحساس آسودگ احسان

!!!زم؟یعز یتو خوب -

احسان  يخودش برا دیرو با هیقض نیا! خفه شه و بره حیکرد مس یدلش داشت دعا م يهمه اشتو... سرشو به نشونه مثبت تکون داد  طناز

بره سمت احسان فرصت کنه  نکهیقبل از ا... داد  یاعتمادش رو از دست م... بشنوه  گهیذاشت از زبون کس د یم دیکرد، نبا یم فیتعر

:پر از خنده گفت ییبا صدا حیمس ومدهیسر اون ن ییالو مطمئن بشه ب حیمس

!!!طناز خانوم؟ يا جد -
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و رو به  دیخند... هم منتظرشون نذاشت  یلیخ حیمس... اون دو نفر در نوسان بود  نینگاش ب...  ستادیو احسان سر جاش ا دیطناز پر رنگ

:احسان گفت

 هی... امشب باهات حرف بزنه  نیبه من قول داده هم...  یبهتره ازش بپرس... رو بهت نگفته  زایچ یلیخ... تو خانوم ! قشنگ یجوجه فکل -

...کن  شیزود عمل یلیمنترظش نذار فقط خ یلیخ...  گهیاونا هم بهت م... هم داره  يدیجد ماتیتصم

پارك کرده  ابونیکه کنار خ نشیرفت به سمت ماش یکه م ورنطیطناز تکون داد و هم يبرا یبه احسان زد، دست یحرف چشمک نیاز ا بعد

:بود گفت

!وی یس -

مزمئن بود فشارش به هفت و ... نداشت  يفشار چیه گهیطناز د!!! زده يچه زر نهیاشو بچسبه بب قهینتونست  یرفت و احسان حت حیمس

با ... بود  رهیرفته بود خ حیکه مس يریه هنوزم به مستوج یاحسان چنگ زد، احسان ب يبه بازو... رفت  یداشت از حال م! دهیهشت رس

:ناله مانند طناز تازه به خودش اومد يصدا

...ببر خونه ... منو ... احسان  -

... قدرتمند احسان گرفتنش  يدستا زهیفرو بر نکهیاز ا قبل

وقت به  چیبه تاراج رفت؟ کاش ه شیزندگ!!! م شد؟تمو زیهمه چ!! شد؟ یچ... زد  یمونده بود و پلک هم نم رهیبهت به در بسته اتاق خ با

!!! شد؟ یحاال چ... احسان گفته بود  يرو برا زیکاش حداقل از قبل همه چ... کاش با احسان طلبکار روبرو نشده بود ... بود  ومدهیهوش ن

رو جا ننداخت  یچیه... کرد  یقت چکه ماز همه حرفاش صدا... کلمه به کلمه ...  دیاحسان همه حرفاشو شن... شب بود  ازدهی تدرست ساع

 یوقت... به غلط کردن افتاد و گفت ... کرد و گفت  یعذر خواه... کرد و گفت  هیگر... گفت ... گفت ... بگه و گفت  ویخواست همه چ یم... 

گاه طناز ملتمس و ناباور بهش ن... رفت سمت اتاق ... نگاش هم نکرد  یحت... از جا بلند شد !!! بود؟ یاحسان چ وابحرفاش تموم شد ج

دونست  یکه به سرش شده بود و نم یطناز موند و خاک... طناز موند و اشکاش ...  دیموند تا در رو به هم کوب رهیخ نقدریا... مونده بود  رهیخ

...  دیکش یم قیعم يهانفس ... انصاف  یب ایدونست عادله  یکه نم یقاض هی... حکم صادر نشده  هیموند و  ازطن... شه  یم یبعدش چ

آب برداشت و الجرعه سر  یوانیل خچالیبا هق هق از ... از جا بلند شد ... کرد اما راه نفسش گرفته بود  یم هیگر... بود  نیبغضش سنگ

 يزیهر چاز  يخبر یب نیبه سرش شده و ا یدونست چه خاک یواقعاً نم... اش ادامه داد  هیگر بهغذا نشست و  زیهمونجا سر م...  دیکش

داغ  زیم ياشکاش رو... از اون و احسان بود خوابش برد  يادیز يکه شاهد عاشقانه ها زیکرد تا سر همون م هیگر نقدریا... براش بدتر بود 

...آب نمک خشک شده  هیشب... بسته بود 

***

داشت  يلمبرداریف... بود  دهیبندش نکش يروپتو  هی یانصافش حت یب ینشسته بود و قاض زیهمونطور سر م... شد  داریبا بدن درد ب صبح

 يباز لمیتونست ف یخودش درمونده شده بود چطور م یواقع یزندگ يتو!! کنه؟ يتونست باز یاما مگه م يلمبرداریرفت سر ف یم دیبا

... راست رفت سمت اتاقشون  هی... دونست چشماش پر از ورم و باده  ینگاه کنه م نهیتو آ نکهیبدون ا... جا بلند شد  زو ا دیکش یآه!! کنه؟

و تخت نا مرتب  دیدر اتاق باز رو که د... داشت  يلمبرداریاونم ف... زد، هر چند که مطمئن نبود احسان خونه باشه  یبا احسان حرف م دیبا

... مبال بود  يجلو زیم يرو...  خوردیداشت زنگ م شیگوش... کاناپه  يبغض کرده برگشت و ولو شد رو... رفته  انمطمئن شد که احس یخال
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... گرفته  شیحس کرد آت حیشماره مس دنیرو برداشت و با د یاحسان باشه گوش دیفکر که شا نیاما با ا... کس رو نداشت  چیحوصله ه

:نداد حیجواب داد و اصال مهلت حرف زدن به مس عیسر... زد  یم رونیگوشاش دود هم ب ازسوخت و اگه امکانش بود  یمغزش داشت م

...  یهست یعوض یلیخ...  یرو جمع کن ملکتیما يایب دیافتاده با ادتیحاال ...  یخوش گذرون یپ یهمه سال رفت نیا... کثافت آشغال  -

اگه ... اگه از دستش بدم ...  یبکن یتون ینم یغلط چیتوام ه... من عاشق شوهرمم  ؟یفهم یم... من احسانو دوست دارم ...  ينامرد یلیخ

!!!؟یفهم یم!!! کشمت یم ادیب میدگنسر ز ییبال

:نفس گرفتن سکوت کرد گفت يطناز برا یو وقت دیسکوت همه حرفاش رو شن يهم تو حیمس... که صداش گرفت  دیکش غیج نقدریا

از ... ته باشه نرف ادتی دوارمیام!!! ه؟یک حیکه مس یدون یم...  یگذاشت حیپا رو دم مس!!! يبد کرد یلیخ...  يبد کرد... خوشگل من  نیبب -

...دلم  زیعز يبا... مسببش منم  ادیسرت ب ییهر بال... باش  فتهیکه ممکنه ب یاالن منتظر هر اتفاق

بود که داشت سر  ییچه بال نیا... مبل و به هق هق افتاد  يرو پرت کرد رو یطناز گوش...  دیچیپ یگوش يبوق تو ياز اون صدا بعد

...بود  ادیهم ز یلیخ... بود  ادیهمه استرس براش ز نیداد؟ ا یداشت پس م ویتاوان چ!! !!بود؟ ییچه بال ومد؟ی یم شیزندگ

چراغا رو روشن کنه  نکهیبدون ا... شد  کیکرد و هق هق کرد و خدا رو صدا کرد که هوا تار هیگر نقدریکاناپه نشست و ا يرو اونقدر

 هیگر گهید... دماغش گرد و قرمز شده بود .... شدن  یباز نم گهیه بودن و دچشماش دو تا خط شد... کاناپه  یداده بود به پشت هیسرشو تک

برداشت و  شویگوش... آب بخوره  وانیل هینداشت از جا بلند بشه بره  يانرژ یحت... کرد  یکرد، اما چند لحه به چند لحظه هق هق م ینم

که  دیترس یم نیخاموش کرده و بود طناز از ا شویاحسان گوش...  دیرو شن یلعنت امیبار هزارم شماره احسان رو گرفت و باز همون پ يبرا

 يتو شویکل زندگ ینوجوون يتو طنتیش هیکرد  یوقت فکر نم چیه!! کار کرده بود؟ یچ!!! بود؟ یمگه جرم اون چ... برنگرده  گهیاحسان د

 ادیبالها سرش ب نیکرد ممکنه ا یفکر م ياگه ذره ا. ..کرد  یشو نم ندهیچقدر اون موقع ها خام بود که فکر آ... سوال  ریببره ز یجوون

کنن و با  یم يهر کار یکه با نادون ینوجوون يهمه دخترا يبرا سوختیدلش م... راه بده  شیرو به زندگ حیبکنه و مس یتیخر نیمحال چن

ان هزار تا دوست دختر رنگ و وارنگ عوض خود احس.. ذارن  یپاشون م ریرو ز زیو حاال کو تا شوهر، همه چ میما دو روز جوون نکهیگفتن ا

 دیبه سرعت از جا پر... رو بهش داده  ایدر احساس کرد خدا دن يتو دیکل دنیبا چرخ...  نستنتو... اما نتونست طناز رو ببخشه ... کرده بود 

دستش ... ا خورد و فکر کرد طناز رفته خونه ج یکیتار دنیاز د... در باز شد و احسان خسته و آشفته و کالفه پا به درون خونه گذاشت ... 

 يدستشو رو دیبود کنار کاناپه و به خاطر نور شد ستادهیطناز که ا دنیبا د... کرد  نرو روش ییرایبرق و لوستر وسط پذ دیرو برد سمت کل

 نیاحسان و اول يجلو دیست پرج هیطناز با ... گرفت  شیو راه اتاق رو در پ اوردیخودش ن ياما به رو... چشماش گذاشته بود تعجب کرد 

:بود نیکه گفت ا يزیچ

...احسان تو رو خدا  -

... دیغر احسان

...برو اونور  -

...انصاف نباش  یب نقدریاحسان تو رو قرآن ا -

:افتاد و هق زد هیبه گر باز

...نگاهم نکردم  یبه کس بعد از ازدواج با تو... احسان به جون مامانم من دست از پا خطا نکردم  ه؟یآخه جرم من چ -
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:رو گرفته بود طناز رو هل داد و گفت بانشیگر روزیکه از د یکار رو همراه داشت و هم خشم یکه هم خستگ احسان

...برو اونور گفتم  -

رو گرفت و با دست احسان ... اتاق  ياما نتونست در رو ببنده چون طناز خودشو انداخت تو... اتاق  يخورد و احسان رفت تو يسکندر طناز

:گفت ختیر یبه هم م شتریکرد هم اعصابش رو ب یم شیگرفته اش که دل احسان رو هم ر يصدا

...جون عسل ... ذره انصاف داشته باش  هی... احسان  -

:دیو دستشو کش دیغر احسان

.. اریاسم خواهر منو ن -

... ارهیاسم خواهرشو ب یحت دینبا گهیاحسان منفور شده که داز نظر  نقدریحس کرد ا نکهیبا ا...  اوردیاما کم ن... شکست  طناز

...که طاقت قهرتو ندارم  یتون می ؟یکن یچرا قهر م م؟یحرف بزن يذار یچرا نم....  زمیعز -

:تخت و گفت يپرت کرد رو... کت اسپرتش رو در آورد  احسان

!!!مونده؟ میمگه حرف -

؟یکن یمجازاتم م يتو گذشته دار تیخر هیبه خاطر !! کار کردم؟ یآخه مگه من چ -

:دیاش غر دهیبه هم چسب يدندونا ياز ال... باال  دیچونه طناز و صورتشو کش ریشد ، دست گذاشت ز کیبهش نزد یقدم احسان

نبود  یلیلتو گذشته ت نبود د يزیاگه چ!! ؟یرو به من گفته باش قتیاز کجا معلوم همه حق...  يتو گذشته ات کم نکرد تایخر نیاز ا -

 يکه اومد طرفم تو بود یکس! ادتهیتوام ... نرفته  ادمیرو  میکه با هم تو غار داشت يتجربه ا...  یو خودتو عابد و زاهد جا بزن یکتمانش کن

... یخواست وت... 

رو که  يزیباالخره چ... ره گفت احسان باالخ... اش بند اومد  هیچشماش گرد شد و گر... شد  کهیت کهیت... خورد شد ... له شد  نباریا طناز

 شیهمه زندگ... که هم سرش بود  یکس... همسرش ... شوهرش ... باالخره بهش انگ چسبوند ... به روش آورد  دیترس یمثل سگ ازش م

روش اورده غار رو به  هیشرمانه قض یب نقدریزده باشه و ا یحرف نیشد به طناز چن یاحسان خودش هم باورش نم...  دیلرزچونه اش ... 

به طناز بزنه  یحرف نیوقت چن چیخواست ه ینم... بود  ادیز یلیخ گهید نیاما ا... اونم به خاطر عدم صداقتش ... از طناز دلخور بود ... باشه 

ود که احسان دلخور ب نقدرینگاش ا... طناز عقب عقب رفت ... شد  یشده بود و جمع نم ختهیبود که ر یاما اّب... داشت  مانیا شیچون به پاک

:زمزمه وار گفت... رفت خودش هم دلخور بوده  ادشیاز 

...من ... طناز  -

فقط و فقط ... ساعت دوازده بود براش مهم نبود  نکهیا... خواست بره کجاش مهم نبود  یفقط م... خواست بره  یم...  رونیاز اتاق زد ب طناز

 يگند نیا... مرد  یاحسان م یاگه ب یحت... خورد  یاعتماد به درد طناز نم یب یندگبهش اعتماد نداشت و ز گهیاحسان د... خواست بره  یم

 یچه غلط... اتاق خشک شده بود  ياحسان تو... رفت به سمت در ... بود  ایح یاون ب... گفت  یاحسان راست م... بود که خودش زده بود 

:و سر خودش داد زد دیمشتش رو کف دستش کوب!!! کرد؟

!!!احمق -
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پف دارش  يگرفته و چشما يصدا يادآوریبا ... از خونه خارج بشه  تیذاشت طناز با اون وضع یم دینبا...  دیدر از جا پر يصدا دنیشن با

...  نییرفت پا یکیپله ها رو دو تا ... سمت در  دیطنازشو برنجونه؟ دو يدلش اومد اونجور يچه جور... بغض به گلوش چنگ انداخت 

سمت  دیدو... بود  نیطناز تو ماش... کوچه  يتو دیپر... تو  ارتشیکوچه مونده بود و احسان وقت نکرده بود ب يتو وریدطناز از  نیماش

چنگ زد و دوباره  یچیرو از جا سوئ نشیماش چیسوئ... رفت دنبالش  یم دیبا... برگشت ... طناز گاز داد و رفت  دهینرس نیکوچه اما به ماش

...کجاست  دونستیکه خودش هم نم يآورد و رفت سمت مقصد رونیب نگیاز پارک نشویماش. .. رونیاز خونه ب دیپر

، اما حاال مجبور  اهاشیپر از حسرت هاش، پر از رو... رنگارنگش  يکه توش پر بود از آرزوها یچمدون.. رو کنار پاش گذاشت  چمدونش

بشه خونه رو  یچقدر با باباش کلنجار رفته بود تا راض. و زنگ خونه رو زد دستش ررو باال برد... شده بود برش دارم و برگرده خونه باباش 

سرش رو به در چسبوند و بغض آلود  هیک دیکه پرس اطیح يتو حانهیر يبا صدا... بار نرفته بود  ریبهتر، اما باباش ز يجا هی برنبفروشه و 

:کردم بلند بگه یسع

...منم مامان  -

بهت زده ... گشاد باز کردم و خواست بغلش کنه که چشمش به چمدون خشک شد  ییر خونه رو با رود حانهیکه ر دیطول نکش يزیچ

:توسکا بغض آلود گفت... و هوا خشک شد  نیاز هم باز شده اش وسط زم يدستا

تو مامان؟ امیشه ب یم -

بغض . داشت یمعن هیفقط  نیبا چمدون اومده بود و ا دخترش...  دیکوب یم قهیقلبش هزار تا در دق... تو  ادیرفت و اجازه داد توسکا ب کنار

دونست چه  یدخترش حلقه شد نم يدستاش دور شونه ها حانهیر. بغل مامانش انداخت يو همونجا پشت در خونه خودشو تو دیتوسکا ترک

:و با ترس گفت دیاومد، کنار کششوك بود، به خودش  يبعد از چند لحظه که هنوز تو!!! اومده تیوضع نیتوسکا چرا با ا وافتاده  یاتفاق

شوهرت کجاست؟ ؟یچرا با چمدون!!! شده؟ یچ! توسکا مامان -

:بازوشو گرفت و گفت ریو بز رفت به سمتش، ز زیت حانهینشست، ر اطیهق زد و لب تخت وسط ح توسکا

!به سرم شده یچه خاک نمیتو بب میبر ایب! نجایا نیهوا سرد شده، نش نمیبلند شو بب -

خواست هم  یبود سر نزده بود به مامان باباش، اما نم یچند وقت... خونه شد  يخوش بو يپناه همراه مامانش وارد راهرو یلرزون و ب توسکا

:بهش دیخراب و متشنج توپ یبا اعصاب حانهیر... رو از سر گرفت  هینشست و گر یکاناپه راحت يهمراه مامانش رو. سر بزنه ينجوریا

براش؟ يباز ناز کرد ر؟یدعوات شده با آرشاو!!! شده؟ یچ نمیببد دختر حرف بزنم  -

:صورتش برداشت و با هق هق گفت يدست از رو توسکا

...شدم  چارهیمامان ب... مامان  -

نکنه  هیکرد گر یمامانش بغض آلود سع تیتوجه به وضع یتوسکا ب...  دیخودش کرد و گونه شو خراش شیپ یهزار تا فکر بد و مف حانهیر

:و گفت

 یدونه هم نم هی یمن حت...  ییمنو بزا یمامان منم مثل خودت شدم؟ تو حداقل تونست يدید!! ؟يرو به منم داد یارث کوفت نیا يدید -

...شم  ینم... شم  ینم! شم یوقت مامان نم چیمامان ه! مامان دخترت نازاست... تونم 
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چند لحظه همونطور موند و بعد ... مونده بود  رهیبزنه به توسکا خ رونیه سرش بگرد شده که هر آن امکان داشت از کاس يبا چشما حانهیر

:صورت خودش و گفت يتو دیدفعه دست راستشو باال اورد با همه قدرتش کوب هی

!خدا منو مرگ بده يوا -

:کرد و گفت سیتوسکا باز صورتشو خ اشک

...نطوریمنم هم... ت عاشق بچه اس ریآرشاو! خورم ینم يمرد چیبه درد ه گهیمن د -

داد  یکه خودشو به چپ و راست تکون م نطوریکم کم ورد گرفت و هم... مبل اجازه داد اشک صورتش رو بشوره  يوا رفته رو حانهیر

:گفت

؟يداد شیدکتر؟ آزما یرفت!! ؟يدیتو از کجا فهم -

:کرد و گفت نیف نیف توسکا

.. هیمن ارث يماریب... داشت ن يا جهیاما نت... تونستم کردم  یهرکار که م -

چمدون توسکا که پشت در جا مونده  دنیبا د... اومد تو  ریهمون لحظه در خونه باز شد و جهانگ... صورت خودش  يتو دیباز کوب حانهیر

:بلند گفت يبا صدا... به جز دخترش  کردیرو م یفکر اومدن هر کس... بود تعجب کرد 

!!!م؟یصابخونه؟ مهمون دار...  اهللای -

 یتوسکا م دیفهم یاورد؟ اگه م یطاقت م دیباباش چطور با... باباش خون بود  يدلش برا... توسکا شدت گرفت  هیو گر دیاز جا پر حانهیر

 کردیبچه خودش رو بغل م دیبا! عاشق بچه ها بود ریآرشاو... نداشت  نیجز ا یتوسکا راه...  شکستیجدا بشه کمرش م ریخواد از آرشاو

اونقدر خودخواه ... شد  یحذف م دیپس با... نداشت  رشیآرشاو یزندگ يرو کنار خودش و تو گهیزن د هی دنیهم طاقت د کاتوس! دیبا... 

:دیسرخ شده نال يو گونه ها دهیپر ییو با رنگ و رو وونیا يرو دیپر حانهیر... رو مجبور کنه از حق مسلم خودش بگذره  رینبود که آرشاو

!!ر؟یجهانگ ياومد -

:با تعجب گفت ریجهانگ... نگه داره که توسکا نشنوه  نییکرد صداشو پا یم یسع

ه؟یچه وضع و روز نیشده زن؟ ا یچ -

:باز خودشو تاب داد و گفت حانهیر

...توسکا اومده قهر ! میشد چارهیب -

:در هم شد و گفت ریجهانگ ياخما

!!کرده؟ تشیاذ ریآرشاو!!! شده مگه؟ یچ -

سرش رو  يرو ریجهانگ... حرف خودشو تو بغلش باباش رها کرد  یو ب رونیبزنه توسکا از در اومد ب یبتونه حرف حانهیر نکهیاز ا قبل

:و گفت اوردیآخر هم طاقت ن... شد  یلحظه به لحظه آشفته تر م ریکرد و جهانگ یتوسکا هق هق م...  دیبوس

؟یزن یزار م نطوریرده که ااشکتو در آورده؟ مگه بابات م یشده دردونه بابا؟ ک یچ -

:دیبغل باباش نال يهمون جا تو توسکا

...منو ببخش ... منو ببخش ... بابا  -
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 ندهیخورد؟ غصه خودش و مامان نشدنش و آ یغصه باباش و آبروش روم دیبا... شونه هاش بود يهمه غم که رو نیمرد از ا یم داشت

توسکا  ییاز روز جدا شیکه بدون توسکا نابود بود؟ غصه مامانش که با تفکر سنت ریکرد؟ غصه آرشاو یخرابش م عهیکه بازار شا شیشغل

کرد؟ یفکر م یبه ک دیبا!! ذاره؟ یروز خوش واسه خودش نم هی

:هولش داد سمت خونه و گفت ریجهانگ

!ياشکا دل منو خون کرد نیشده ؟ تو که با ا یچ نمیحرف بزن بب میبر ایب... تو بابا  میبر ایب -

که اگه  کردیفکر م نیبه رو نداشت و مدام به ا یرنگ گهیهم که د حانهیمبل نشست، ر يجلوتر از مامان باباش رفت تو و بغ کرده رو سکاتو

هم  ریجهانگ... درد آروم کنه نشست روبروش  نیخود توسکا رو به خاطر ا يبه سر و همسر بده و چه جور یچه جواب رهیتوسکا طالق بگ

:کرده و لرزون دخترش رو گرفت و گفت خیدست  تکنار توسکا نشس

کجاست؟ ریشده بابا؟ آرشاو یچ -

 اشیکه دن يریآرشاو.. عاشقش  ریزنده بمونه؟ آرشاو ریتونست بدون آرشاو یچطور م... افتاد  شیبدبخت ادیباز  د،یچونه توسکا لرز باز

:کالفه گفت حانهیر... بود 

...تو سرمون شده  یخاکبه بابات بگو چه ... د حرف بزن دختر  -

:و گفت دیدست توسکا کش يکرد، دست نوازش رو حانهینثار ر يچشم غره ا ریجهانگ

...دارم  یدوشت بر م يتنه هر جور که در توانم باشه غصه هاتو از رو هیکه  یدون یم... حرف بزن با بابا ... دخترم  -

 یتوسکا گوش کرد و وقت يبه حرفا ریسر به ز ریجهانگ... باباش گفت  يرااز دردش ب دیکش یخجالت م نکهیکرد و با ا نیف نیف توسکا

:توسکا تموم شد گفت يحرفا

؟يبابا؟ به متخصص سر زد یمطمئن -

...بود  نیرفتم بهتر یم ششیکه پ يدکتر -

!!خبر داره؟ ریآرشاو -

نجا؟یکه اومدم ا -

... ينبود نجایاگه خبر داشت تو ا! دونم خبر نداره یاومدنتو که م.. مشکل  نیاز ا... نه  -

داشت؟ مطمئن بود اگه  نیهم جز ا يکنه اما مگه چاره ا یفرار م ریداره از آرشاو هودهیدونست ب یخودش هم خوب م دیتوسکا لرز چونه

...  رشیآرشاو بابا شدن يبرا... کنه به خاطر دل عاشقش  يخواست فداکار میاون ... ذاشت  یداشت تنهاشت م یمشکل نیهم چن ریآرشاو

:رو گرفت و گفت ردنشک هیدوباره گر يجلو

اما من که خودم شک کرده بودم امروز ... داشت بگه مشکل از اونه تا من ناراحت نشم  یاولش هم سع...  دیاون قبل از من فهم... آره  -

 گهیبهم بده اما از تو چشماش خوندم که د یالک يدواریخواست ام یم... خانوم دکتر مطمئنم کرد که مشکل از منه ... صبح رفتم مطب دکتر 

... ستین یراه

:دیوسط حرفاش غر حانهیر
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بتا ! کرده شرفتیگن علم پ یم نهمهیا...  یو معروف لکردهیسرت تحص ریخ ؟ياومد يول کرد نطوریدختر؟ هم یدون ید از کجا م -

...د نداره وجو یدرمون یدرد ب چیروزا ه نیا... سر خاج مداوا کن  هیشوهرت برو 

:گفت يدیبا نا ام توسکا

...درمان نداره  گهیکه د یارث يماریب... نه مامان  -

:دیغر یعصب حانهیر

پاشو برو !! ؟یدشمن شادمون کن يخوا یم! يمن ننشسته بود يجلو نجایبود تو االن ا یاگه ارث... من دختر  ينکن برا یارث یارث نقدریا! اه -

 ریگم جهانگ یبد م... به روت بازه  شهیدر هم هم... خونه بابات  ایشه اونوقت برگرد ب یاگه همه شون گفتن نم سر بزن گهیچهار تا دکتر د

...

:متشنج از جا بلند شد و گفت یو با اعصاب یعصب توسکا

...رم  یاالن م نیاگه مزاحمم هم! بس کن مامان -

:دستش رو گرفت و گفت عیسر ریجهارنگ

عجوالنه  متیاما به نظر منم تصم... من زنده ام خودم پشتتم  یتا وقت...  يچشم من جا دار يتو رو ؟یگفته تو مزاحم یک... گل بابا  نیبش -

...است 

:دوباره نشست و گفت توسکا

...تونم بچه دار بشم  یمن نم! دارم مانیمن به حسم ا... نه بابا  -

...شه  ینم التیخیب ریآرشاو یدون یتو که م...  نیکن یثواب هم م! رشگاه بابابچه تو پرو نهمهیا... باشه  يزیچ نیکه چن میریخوب گ -

:هق زد توسکا

حقشه بچه ... کنه  یحقشه زندگ! من ناقص بسوزه يبه پا دیاون نبا... باشم  ریعمر شرمنده آرشاو هیخوام  یمن نم... بابا ... بشه بابا  دیبا -

...داشته باشه 

:تکون داد و گفت یخواست بازم بهش بتوپه دست یکه م حانهیاست رو به ر دهیفایزدن باهاش ب فعال حرف دیکه د ریجهانگ

... میریگ یدرست و درمون م میتصم هیو  میکن یسر فرصت فکر م... کم استراحت کن  هیبرو ... من  زیعز يفعال تو خسته ا -

...  رهیمطمئن بود که آرشاو...  دیزنگ خورد و رنگ توسکا پر لشیموباشد و از جا بلند شد، همون لحظه  رهیبه پدرش خ یبا قدردان توسکا

:شد و گفت رهیبه باباش خ یبا ناراحت

...بابا  رهیآرشاو -

:مبل کرد و گفت يولو شده توسکا رو فیبه ک ياشاره ا ریجهانگ

... يبنده خدا رو تو هول و وال نگه دار ستیخوب ن! خوب جواب بده بابا -

 فیک يرو از تو یگوش رجهیش هیبا  حانهیکه که ر یکنه خواست شونه خال یفقط سستش م ریدونست حرف زدن با آرشاو یکه م توسکا

:و داد دستش و گفت دیکش رونیتوسکا ب

!!!!توسکا...  ادی یخدا رو خوش نم! جواب بده -
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:رو دم گوشش گذاشت یو گوش دیسبز رنگ رو کش یلمس یناچارا، دکم توسکا

...الو  -

:به جونش زد شیآت رینگران آرشاو يصدا

...اومدم دم موسسه دنبالت ...  يموسسه هم که نبود!!! ؟یستیخونه ن ؟ییکجا!!! زم؟یعز... توسکا  -

:با بغض گفت... نداشت  ستادنیقدرت ا يمبل، پاها يولو شد رو د،یکش یآه توسکا

...من ...  ریآرشاو -

 یم دایقدرتش رو پ دیبا... بزنه  ریحرفا رو به آرشاو نیتونست ا یکس نم چیجز خودش هم ه یلرو نداشت و ریحرف زدن با آرشاو توان

... کرد 

:با ترس گفت ریآرشاو

!!!؟ییتوسکا کجا!!! ؟يکرد هیگر!!! چرا صدات گرفته؟...  زمیعز... توسکا  -

:به هق هق افتاد و گفت توسکا

...  ریآرشاو... تو رو خدا دست از سرم بردار ... اومدم خونه بابا ... دونم مشکل از منه  یم من... خانوم دکتر  شیمن صبح رفتم پ ریآرشاو -

... تیبرو دنبال زندگ... برو 

:بلند شد ریخشن و بلند آرشاو يدفعه صدا هیسکوت خط رو پر کرد و بعد  يلحظه ا چند

...دنبالت  امی یم مآماده شو دار!!! زده، زده يدکتر هر زر!!!! خونه بابات؟!!! کجا؟ -

:گفت يبا زار توسکا

...تو رو خدا  ریآرشاو -

:دینعره کش ریآرشاو

!!!؟يدیفهم! خونه میگرد یفقط بر م... خوام بشنوم  ینم یچیه! امی ینکن فقط آماده شو دارم م هیپر!!! نکن هیگر -

:برخورد رو داشت نیکرد، انتظار ا يباز پافشار توسکا

...تو حقته بابا بشه ...  تیبرو دنبال زندگ...  ایتو رو قرآن ن این...  این...  ریآرشاو -

:بشه گفت شیصوت يبلندش هر آن ممکن بود باعث پاره شدن تارها يها ادیکه کامال کنترل خودشو از دست داده بود و فر ریآرشاو

 یسر قبر م يعزادار يبچه برا یتوسکا تو نباش... خوام نباشه  یم! گور باباش...  رهیکه بخواد تو رو از من بگ ياون بچه ا يتف تو قبر بابا -

...توسکا ... توسکا !!! ؟یگم تو خودت بچه من یم یوقت!! گم عاشق خودتم؟ یم یوقت یفهم یاحمق چرا نم!!! خوام؟

:دیتوسکا هق هق کرد و نال... کرد  یداد و داشت خفه اش م یتونست حرف بزنه و بغض گلوشو فشار م ینم گهید

... ریآرشاو این -

تا  دیآشپزخونه دو يتو عیهم سر حانهیشد ، ر ریرو از دستش گرفت و مشغول صحبت با آرشاو یگوش دیحال توسکا رو د رکهیجهانگ

...آب قند آماده کنه  یوانیل
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بود و  ستادهیسر توسکا ا ياالآب قند ب وانیکه با ل حانهیهم تلفن رو قطع کرد و رو به ر ریاز آشپزخونه خارج شد جهانگ حانهیر یوقت

:کرد گفت یکنجکاو نگاش م

... ادی یگفت داره م! مجاب نشد -

:کنه کنار زد و با عجز گفت کیآب قند رو به دهنش نزد وانیداشت ل یدست مامانشو که سع توسکا

...مدت منو به حال خودم بذاره  هی نیتو رو خدا بهش بگ...  نمشیتونم بب یبابا من نم -

:کنار توسکا نشست و گفت ریگجهان

... یکنارش باش دیضربه خورده تو با هیقض نیاونم از ا ن؟یکن يبد رو با کمک هم سپر طیشرا نیا ستیتوسکاجان، بهتر ن -

:اتاقش شد و بلند گفت یاز جا بلند شد، راه توسکا

... نمشیبب ایباهاش برم  نیم کنکشم اگه وادار یمن خودمو م!!! بفرستش بره يخوا یبابا اگه دخترت رو سالم م -

 حانهیر دیدر اتاق رو که به هم کوب...  گفتیباشه و چرت و پرت م یتونست منطق ینم گهیکرد که د یم ینیشونه اش سنگ يفشار رو نقدریا

:گونه اش رو چنگ زد و گفت

!!!دختر باز پاك خل شده نیا -

****

!دیشن یم یو به خوب ریآرشاو يالتماس ها يصدا

!!!خوام یبگم بچه نم یآقا من به چه زبون... من باهاش حرف بزنم  نیآخه چرا پدرجون؟ بذار -

:گفت يبا دلدار ریچهانگ

اما بازم توسکا رو به  یحقته کنار بکش نکهیبا ا طیظرا نیدونم تو با ا یمنم خوب م ن،یشما هر دو همو دوست دار... بابا  کنمیمن درکت م -

مجابش ...  ادیبه زمان داره تا با خودش کنار ب ازیکم ن هیاالن ... بوده  نیسنگ یلیمن خ يتوسکا يضربه برا نیاما ا... يذار یحال خودش نم

...کنم که برگرده  یم

:نبود يخبر نهیتونه توسکا رو بب ینم دیفهم یاول ورودش وقت يرفته بود و از داد و هوارها یلیتحل یحساب ریآرشاو يصدا

ذاره  یرحم شده؟ چرا نم یب نقدریچرا توسکا ا! خوره یمنو م واراشید! یاون خونه لعنت يتونم بدون اون برگردم تو یدر نمپ... تونم  ینم -

!!!ست؟یبرام مهم ن یچیذاره بهش ثابت کنم جز اون ه یکنارش باشم؟ چرا نم

 رشیآرشاو ينشده دلش برا یچیهنوز ه... دیشتختش دراز ک يرو...  دیشن ینم گهیبه پچ پچ شده بود و توسکا د لیتبد ریجهانگ يصدا

برگرده  ریهمه اتفاقات بشه و با آرشاو الیخیب نکهیاز ا دیترس یم... تونست بکنه  ینم ياما کار... هواشو داشت  ایدن ایدن... تنگ شده بود 

رو دوست داشت که  رشیآرشاو نقدریا یطرفاز ... شد  یاونروز نابود م زیهمه چ ریخسته بشه و بزنه ز ریکه آرشاو ياز روز دیستر یم... 

اونا از ... قبل  يمثل سر...  شیرفت دنبال زندگ یکرد اما بعد م یچند ماه عجز و البه م ریآرشاو... به خاطرش از خودش و عشقش بگذره 

همون لحظه تقه ... الشش فرو برد ب نیاتفاق افتاده اشکش در اومد و سرشو ب ياداوریباز از ... زور زدن  یالک...  دناول هم قسمت هم نبو

اما صداشو ... رفته  ریفکر کرد آرشاو.. نشست سر جاش  مهیسراس... تو  ادیتونست ب ینم یکس... در رو قفل کرده بود ... به در خورد  يا

...وا رفت  دیکه شن
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 ياون خونه برا يایکه تو ن يبدون تا روز نویاما ا...  رم یمن م...  زمیباشه عز!! نه؟...  ینیرو بب رتیآرشاو يخوا ینم... خانوم لجباز من  -

...من جهنمه 

:به صداش التماس رو اضافه کرد و گفت بعد

چند روز ... دم که  ینم... دم که  یاما قول نم یذارم چند روز به حال خودت باش یبه خاطر بابات م... زود برگرد ... زود خوب شو توسکا  -

 یم...کس توسکا  چیه...  رهیتونه جلومو بگ ینم یکس گهیاونموقع د... به روز هم نکشه  دیشا یحت... برنگردم  نشم و یاز دورت روان گهید

... يوشن

خم شده زد از در خونه  ییزمزمه کرد و با شونه ها یخداحافظ یلب ریز د،یکش یدر سر خورد آه يدستش رو دیازتوسکا نشن ییصدا یوقت

...  رونیب

 صیکه تشخ يماریذهنش با ب يتو گهیبار د هیکرد رو  یم ادداشتیکه  يجلوش و داشت موارد يبرگه ها يود رورو خم کرده ب سرش

پرونده  يهم و ال يبرگه ها رو دسته کرد رو... شد  یکم کم وارد مراحل درمان م دیبا... درست بود  صشیتشخ... داد  یم قیداده بود تطب

وارد  شیباز شد و منش يکنه که در اتا با تقه ا یگانیاونا رو با یبذاره تا بعدا منش لشیفا يونده رو روبلند شد تا پر جاقرار داد، از  مارشیب

 یدرخواست یپس مسلما منش! وقت مطبش مونده بود انیشد، دو ساعت تا پا رهیو بهش خ ستادیهمونطور پرونده به دست وسط اتاق ا... شد 

 رهیبود و با ترس به آرتان خ ستادهیدو دل وسط اتاق ا یمنش... نتظرش بهش نگاه کرد م... شدن داشت  صمرخ ياز درخواست برا ریغ

:برداشت و گفت یبه سمت منش یگذاشت، قدم لیفا يآرتان پرونده رو رو... شده بود 

!!؟یشده خانوم صولت يزیچ -

پاکت رو گرفت و  يکرد، آرتان با کنجکاو آرتان دراز يکه دستش بود رو با ترس جلو يدیجلو برداشت و پاکت سف یناچار قدم یمنش

. ختنیسرش ر يرو خیپاکت حس کرد آب  يباال يآرم دادگستر دنیو از کجا اومده اما قبل از اون با د هیخواست سوال کنه اون پاکت چ

ل داغون و اعصاب داغون تر که با حا نطوریهم...  رونیبره ب یبود که دستش رو باال آورد و اشاره کرد منش نیکه تونست بکنه ا يتنها کار

که از اون  يزیکرده باشن و داخل اون پاکت چ تیاز دستش شکا نشیاز مراجع یکیکرد  یدلش دعا م يکرد تو یپاکت نامه رو باز م

 یدستاش مچاله و مشت کرد و وقت نیرو ب هیاحضار! شد وونهیطالق د هیاحضار دنیبا د... اما دعاش مستجاب نشد ! وحشت داره نباشه

...  رونیبرداشت، تنش کرد و زد از اتاقش ب یچوب لباس يشه به سرعت به سمت کتش رفت، از رو یراحت شد که از اون له تر نم الشیخ

 یمواقع خوب م نطوریا یخانوم طولت...  رونیهمه زد از مطب ب هتوجه ب ی، اما ب نطوریهم هم شیمراجعن د،یاز جا پر دنشیبا د یمنش

 دیرسوند رو نفهم نشیرفت و خودش رو به ماش نییچه طور چند طبقه رو پا نکهیا... به سفارش آرتان نبود  ازینه و نکار ک یچ دیدونست با

 يدو هفته صبور نیا يهر چه تو...گاز فشرد  يقدرت رو مپاشو با تمو ظیرو باز کرد، سوار شد و با غ نیبه خودش اومد که در ماش یوقت... 

ترسا  یروح تیسالگرد ازدواجشون گذشته بود و وضع... واقعا خسته شده بود ... خسته بود ! اشته بود بس بودترسا گذ يبه الال یکرده و ل

 دیام نیگذاشته بود به ا گرشیدندون سر ج نآرتا... آرتان رو هم نداده و بهش پوزخند زده بود  کیجواب تبر یبود که حت میوخ نقدریا

 شیسوئچ یبود اما ترسا حت دهیترسا خر ينوبرا نیماش هیسالگرد ازدواجشون  يبرا... اشت طاقت ند گهیگذراست، اما د تیوضع نیکه ا

:دیلب غر ریو ز دیفرمون کوب يرو ظیو مجبور به توقف شد با غ کیتراف ياتفاد تو یوقت... رو هم نگرفته بود 

!ایلعنت -
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 يرو هم داغون کرده بود و خودش هم تو گهید نیو تا ماشمنحرف شده بود، زده بود د ریبژ از مس يایپرش هیتصادف شده بود،  جوتر

خورد، اما آرتان  یها م یداغون شده ترسا که فقط به درد اوراق نیماش... ترساش افتاد  نیماش ادی ایپرش دنیبا د... آب چپه شده بود  يجو

:ذهنش يرو دیخط کش یپسرک يصدا... کنن  رشیبفروشتش وگذاشته بود تعم دبو ومدهیدلش ن

...شاخه گل بخر  هیآقا تو رو خدا ... آقا گل  -

تونست همه گال  میبود که  یعصب نقدریا... احساس سر درد کرد  ظشونیو آرتان از عطر غل نیرو آورده بود داخل ماش میمر يگل ها دسته

آورد تاوانش رو  یدر م ياون داشت خل باز زن!!! کرده بود؟ یچه گناه چارهیاما اون ب... سرش  يو پر پر کنه بکوبه تو رهیرو از پر بچه بگ

بار  هیشد و  رهیخ نیبه ماش یله شده رد شد، با ناراحت يایاز کنار پرش نشیرو داد باال و راه افتاد ، ماش شهیش... دادن  یپس م دینبا هیکه بق

ترسا رو برده  نیماش... اون روز افتاد  ادی.. .رو پر کرده بود  نشیماش میمر يبو... سالم بودن ترساش خدا رو شکر کرد  يلب برا ریز گهید

آرتان هم ... جا نمونده باشه بعدا ادعا کنن گم شده  يزینگاه بندازه که چ هیرو  نیماش يازش خواسته بود تو رکارهیو تعم رگاهیبود تعم

...بود  میشک شده مرکرد چند تا برگ خ دایکه پ يزیاون لحظه تنها چ... ها رو نگاه کرده بود یصندل ریخم شده بود ز

...اتوبان و با همه قدرت به سمت خونه روند  يپدال گاز فشرد، انداخت تو يپاشو با تموم توان رو ریباز شدن مس با

***

...مامان  -

...اما نه اونقدر که دل پسرشو بشکنه ... روح و دلمرده بود  یب

جان مامان ؟ -

برات؟ ارمیب... خوره  یداره زنگ م تیگوش -

ترسا ... رفت سمت اتاق مامانش  رجهیو ش رونیب شیسارژ نیماش ياز تو دیحرکت پر هیبا  نیسرشو تکون داد و آتر یجانیه چیه بدون

 نیو مشغول و خسته بودم که از خوندن اون مطالب سنگ ریذهنش درگ نقدریا! دیفهم ینم یچیه... کتابش رو بست و پرت کرد اون طرف 

رو از بچه گرفت و به  یدست دراز کرد و گوش... ترسا رو آورد  یکنان گوش یل یآرتان ل... شد  یش وارد نمبه مغز یچیجز سر درد ه

نشست و  نشیماش يدوباره تو نیآتر...  دیگونه تپل و نرمش رو بوس دش،یبوس یداد م یبراش انجام م يکار نیآتر یکه وقت شهیعادت هم

باز ...  انیباز شماره شا... بغض به گلوش چنگ انداخت ... رو شناخت  انیشماره شا یگوش صفحه يرو یترسا با نگاه... شد  يمشغول باز

 شویتونست زندگ یچطور م...  فتهیکرد رفتنش عقب ب یباز داشت با همه وجودش دعا م... نداشت  شویکه آمادگ يخبر دنیشن يبغض برا

:و جواب داد دیدکمه سبز رو کش... اسف بار بود  بیعج حالش حس و!!! بش؟یبذاره و تعارف کنه به رق ینیس يتو یراحت نیبه ا

...الو  -

:دیرو شن انیخسته شا يصدا

...سالم ترسا  -

...سالم  -

!؟يچطور -

...بغض نشست اما بازم اجازه نداد بشکنه  يتو صداش
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...زنده ام  -

...بچه  يحرف نزن جلو ينجوریا -

:نشست و گفت نیترسا پشت به آتر...  دیشن یرو م نیآرت يصدا یبه خوب انیشا

چه خبر؟ -

...  دهیبه دست آرتان رس هیامروز احضار... کارت رو جلو انداختم  یدوندگ یبا کل... شه  یخوام بهت زنگ بزنم وقت نم میصبح تا حاال  -

...زنه  یم تیاون شوهر وحش...  یخونه نمون يبهتره تو... عواقبش آماده کن  يخودت رو برا

:اراده بود یترسا ب ددا

!انیدرست حرف بزن شا -

... کنه  نیبه آرتانش توه یهنوزم طاقت نداشت کس... بود  یتلخ قتیحق... دهنش قرار گرفت  يگرد شد و دست ترسا جلو انیشا يچشما

:دیحرکتش نال هیتوج ياما برا

... انیبچه مه شا يبابا -

:کرد و گفت یپوف انیشا

آدم ! دست من رد شده ریتا حاال از ز انتیخدا شاهده چند تا پرونده خ! رم یبار زن گرفتن نم ریوقت ز چیه من هک زاستیچ نیهم يبرا -

... انتیآرتان و خ! شه یهنوزم باورم نم! اعتماد کنه یبه ک دیبا گهیدونه د ینم

:دیجون نال یب يبا صدا ترسا

...شه  یخودمم باورم نم -

:و گفت دینشن انیصداشو شا اما

 يکارا نیا... که دستش بهت نرسه تا روز دادگاه  ییجا هی يبه نظر من که بهتره بر... در هر صورت ترسا مواطب خودت و بچه ات باش  -

... فتیپاشو زود راه ب...  ياما هنوزم تا برگشتنش وقت دار... نذاشت زودتر خبرت کنم  یلعنت

:و گفت دیکش یآه ترسا

...باشه  -

...شده  رید یبرم دنبالشون، حساب دیخوان برن خونه شبنم با یامشب م نایمامان ا!! ؟يدارن يفعال کار -

...سالم برسون ... نه  -

...خداحافظ ... رو ببوس  نیآتر... رسونم  یم تویبزرگ -

...خداحافظ  -

 یسنگ هم که م ریز... شناخت  یب مقصد رفتن نداشت، چون آرتان رو خو... شد  یگلوش لحظه به لحظه بزرگتر و دردناك تر م بغض

که زن آرتانه  يروز نیداشت تا اخر میتصم... خواست بره  یعالوه بر اون خودش هم نم... گردوند  یکرد و برش م یم داشیرفت آرتان پ

قه آرتان ولو شد و زل کاناپه مورد عال يرو... خواست حسرت به دل بمونه  ینم... لحظه لحظه اش استفاده کنه  ازخونه بمونه و  نیهم يتو

و  نیزل زده بود به آتر... از مرگ  یحت...  دیترس ینم یچیاز ه گهید... نداشت  یاما ترس... دونست طوفان در راهه  یم...  نیزد به آتر
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هم حضور  نیآتر غیج... و به آرتان نگاه کنه حضورش رو حس کرد  رهیسرش رو باال بگ نکهیبدون ا...  دکردنش که در خونه باز ش يباز

:کرد دییباباش رو تا

... ییبابا -

از خونه  نیوقت دور کردن آتر... االن وقت حرف زدن با ترسا نبود ... خودش رو حفظ کنه  يکرد تا خونسرد یهمه تالشش رو م آرتان

 یو دوبامب ارهیب ادیرو به  يروزالحظه لحظه اون  یبزرگسال يمامان باباش بشه و تو يها يریگیدر ریهم درگ نیذاشت آتر یم دینبا... بود 

گونه !! داشت؟ هیشد از بق یم يکنن چه انتظار تیتونستن درست بچه ترب یاگه اونا نم... روانشناس و مامان پزشکش بکوبه  يتوس سر بابا

:و گفت دیرو پدرانه بوس نیآتر

بابا؟ يچطور...  نیآقا آتر -

:ها رو گفتبزرگسال  يو با ادا دیموهاش کش يتو یدست نیآتر

... يایمواظب مامان بودم تا ب... خوبم بابا  -

مامانش رو داشته باشه و هر شب  يکرد هوا یسفارش م نیبود قبل از رفتن به آتر يچند روز... آرتان نشست  يلبها يتلخ رو يلبخند

:و گفت دیپسرش رو بوس یشونیپ... داد  یباباش م لیو سالم تحو حیمامانش رو صح نیآتر

!!؟يشهرباز يبر اوشیو ن مایبا عمو ن يست داردو -

:و گفت دیدو کف دستش رو به هم کوب نیآتر

!!!آخ جون -

:گفت یبا لبخند زورک آرتان

...بدم  لشونیتو رو تحو میبر ایب...  نهییعمو پا -

راه  نیب... رو برد دم در  نیت نور آترلباس بچه رو عوض کنه با سرع دیبا نکهیشروع به ورجه وورجه کرد و آرتان بدون توجه به ا نیآتر

رو هم  نیکرده بود آتر شنهادیپ... کنه  تشیمامانش کمتر اذ يتا دور يرو ببره شهرباز اوشیخواد ن یزنگ زده بود بهش و گفته بود م ماین

 ایمامانشو بچسبه  ياهاشون مدام پادعو نیماب نیاصال دوست نداشت آتر... بود  رفتهیتنها نباشه و آرتان از خدا خواسته پذ اوشیببره تا ن

تا  دیپا بذاره پس با ایدن نیبه ا نیاون و ترسا خواسته بودن اتر... خواست  ینم... بلرزه ... کنه  هیگر... بترسه ... بشه  میبغل باباش قا يتو

دم در  دیکه رس نیهم...  شونیزندگ هیپااساس و ... بود  شونیاون بچه ثمره زندگ... کردن  یخونه اونا بود آرامشش رو فراهم م يتو یقتو

... کردن  میتلخ به هم تقد يهر دو مرد نابود و داغون دست دادن و لبخند... خبر از حال خرابش داشت  مایداغون ن افهیق...  دیهم رس ماین

:گفت یتلگراف مایو ن ماشیعمو ن نیماش يتو دیاز بغل آرتان پر نیاتر

... ارمشی یاخر شب م -

:تکون داد و گفت يهم سر آرتان

...خوش بگذره  -
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آرتان  يبرا یراه دست نیب د،یآرتان هم چرخ... رو دور زد و سوار شد  نیزد، ماش يپوزخند د،ینا مرتبش کش يها شیر نیب یدست ماین

آسانسور شد و دکمه طبقه  سوار... شد  یتازه برنامه اش با ترسا شروع م... تکون داد و دوباره با سرعت داخل ساختمون شد  نیماش يتو

...محکم تر فشار داد  شهیرو از هم ستیب

****

 هیکرد اما قول داده بود خودش که گر یاش م چارهیبغض داشت ب... اتاقش شد  یاز جا بلند شد و راه نیرفتن آرتان و آتر رونیمحض ب به

بر  دشیجد شیآرا زیم نهیآ يبار هزارم خودش رو تو يق و برااتا يرفت تو...  نهیبب یخواست شکستنش رو کس ینم... که نشکنه ... نکنه 

:و گفت دیشکم کوچولوش کوب يتو یمشت... انداز کرد 

... ادیآرتان از من بدش ب يحتما تو باعث شد... حتما  -

تخت ،  يشکم اتفاد رو يرو... تر شد  دیبغض شد... گرفت  شیاون دختر افتاد و ات ادی... شد  یو وضعش هم روز به روز داشت بدتر م سر

...  دیبا عطش بو کش...  هیبوده اما االن وقت جدائ یکیکه با آرتان  ارهیب ادشیخواست  یتخت هم م نیا... لحاف فشار داد  يدماغش رو رو

 دیوردن در رو شنبه هم خ يصدا... هق زد و خدا رو صدا زد ...  دیهق زد و نال...  دیهق زد و بو کش... دفعه بغضش شکست  هی و دیبو کش

شد  دهیدر اتاقشون بود که کوب دیکه صداشو شن يدر نیدم... کنه  یم هیداره گر نهیبراش مهم نبود آرتان بب گهید... باز هم هق زد  یول

...  وارید يتو

آرتان جلو ...  زینفرت انگ تفاوت و گاهاً یب... تفاوت شده بود  یبراش ب یهمه چ... توجهش کال از کار افتاده بود  ستمیس... نکرد  یتوجه

:گفت يبلند يدست ترسا رو گرفت و با صدا...  رهیخشمش رو بگ يجلو دید ینم یلیدل گهید... رفت 

...بلند شو  -

:و داد زد دیدستش رو کش نباریآرتان ا... نکرد و بازم زار زد  یتوجه ترسا

!!!نکن ترسا يباز لمیمن ف يبرا! گفتم بلند شو -

نشست لب ... شد  دهیاراده دنبال دستش کش یدردش گرفت و ب دیکش یبود و آرتان داشت دستشو از پشت م دهیخواب شکم يرو چون

صورتش برداشت و با  يتوجه به حال زار ترسا جفت دستاشو از رو یآرتان ب...  دیصورتش و شونه هاش لرز يتخت دستاشو گذاشت رو

با همه خشونت ... هاش دوستش داشت  يبا همه بد... مرد رو دوست داشت  نیا...  ستهیاترسا مجبور شد ب... به سمت باال  دیخشونت کش

... رو نداشت  انتیداد اما طاقت خ یدوستش داشت و براش جون م... هاش  یبا همه بد خلق... هاش  يبا همه مغرور باز...  شیذات يها

دست و پاش تو گچ بود بهونه داشت و  یتا وقت... بود آرتان بهش دست بزنه نذاشته  بوداومده  مارستانیاز ب یاز وقت... نداشت ... نداشت 

:مگه چقدر طاقت داشت؟ با داد آرتان از فکر خارج شد یول... کرده بود  يبعد از اون هم ازش دور

!!!؟یچه دردته لعنت!!!! ؟یستفر یمن م يبرا هیاحضار!!!! ؟یکن یدرخواست طالق واسه من رد م!!!!! هان؟!!!! ترسا؟ هیچ ایمسخره باز نیا -

 ینم یچیه... دونست، دردش گرفته بود اما بدتر از درد قلبش نبود  یشونه هاشو تکون داد که ترسا شسکتن شونه هاشو حتم يجور

ستاشو د... شد  کیتوجه بهش نزد یآرتان ب...  وارید يمحکم خورد تو... آرتان چرخوندش و هلش داد ... کرد  یم هیتونست بگه فقط گر

... دیبار یاز چشماش خون م... گذاشت  وارید يرو اطرف اون طرف سر ترس نیا
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 یکن یم م چارهیب يدار!!!! ه؟یدرد چ یلعنت...  زیمن نر ياشک تمساح هم برا... الال نشو ترسا !!!!! ؟يدیشن... االن بگو  نیهم!!! ه؟یدردت چ -

...

کرد به آرتان نگاه نکنه که آرتان  یم یسع نمیهم يبرا... به نفرت بکنه  لیتونست تبد یمعشق تو نگاشو ن... ترسا بازم هق هق بود  جواب

...کرده  دایآرتان حس کرد پرده گوشش لرزش پ يبا داد بعد... به حالش نبره  یپ

که  يبه فکر بچه ا... باش به فکر بچه ات !!! من به درك!!! ؟يتو مادر یفهم یچرا نم!!! شده؟ یچ تیاون زبون شش متر... بگو  يزیچ هی -

... ینیرنگشو هم بب گهیذارم د ینم يبه رفتارت ادامه بد ياگه بخوا

 يچشما يزل زد تو...  رهینگاشو بگ ينتونست جلو... شد  یخورد م شتریآرتان ب يروزا فقط با حرفا نیا... بازم شکست ... شکست  ترسا

 دیسرخ ترساشو که د يآرتان چشما... بگه اما هق هق جلوشو گرفت  ویست همه چخوا... آرتان و خواست حرف بزنه اما هق هقش نذاشت 

کنار گوش ... ترساشو آروم کنه  یبا مهربون طیشرا نیا يتونست تو یوقت نم چیه نکهیزا ا... زا خودش بدش اومد ... دلش به درد اومد 

:ترسا گفت

!!بهت ثابت کنم که دوستت دارم؟ دیچه طور با -

سرخ  يبا چشما... داغون تر ... تر  نیخشمگ... کالفه تر ... و بس  نیهم... خواست  یترساشو م... آرتان داغون بود ... ق زد باز ه ترسا

:دیو عربده کش وارید يسر ترسا تو يباال دیسرخ مشتشو محکم کوب

من و تو !!!! تونه وجود داشته باشه؟ یم نیجز ا یلیچه دل!!!! شم یم وونهیاومده تو ذهنت دارم د گهینفر د هی نکهیاز فکر ا! يکرد میروان -

چته !!!! ؟ينداز یو فقط جفتک م يبند یکنم چشاتو م یم یباهات خوب یچرا هر چ!!! ؟يچرا روزامون رو زهرمار کرد...  مینداشت یکه مشکل

!!!!د چته؟!!!! ؟ترسا

... بکنه  انتیو ترسا رو محکوم به خ رهیبگ دهیودش رو نادخ انتیشد آرتان خ یباورش نم... اش گره خورده بود  نهیترسا تو س نفس

... پر از نفرت شد ... بکوبه تو صورت آرتان  ویرفت که کم مونده بود همه چ ادشی یحت... رفت  ادشیاز  ازشیحس ن...  دیاحساسش پر

...نداشتن  قتیکدوم حق چیه که ییحرف زد اما حرفا

... خوام باهات باشم  ینم...  یخوام شوهرم باش ینم... دوستت ندارم  گهید!!!! ؟یفهم یم! خسته شدم ازت...  زارمیازت ب... ازت متنفرم  -

 ینمبچه م هم مال خودمه ... طالق  ؟یفهم یم... خوام  یمن فقط طالق م...  رونیگمشو از اتاق من ب...  ياز اول بود...  یتو خائن...  خوامینم

.... یدست تو بزرگ بشه عوض ریذارم ز

 یم یرفت دوم یمی یاول...  کردنیم يذهنش باز يترسا با ولم ها مختلف تو يجمله ها... از ذهنش رفت  یهمه چ... خشک شد  آرتان

رفتن و اومدن که حس کرد هر آن مغزش از هم  نقدریا...  يشد و بعد آخر یتکرار م یباز اول...  ومدی یم یرفت سوم یم یدوم...  ومدی

نفرت از چشماش زبونه ... شده بود  رهیزد و با خشم به آرتان خ یترسا نفس نفس م... هاش گذاشت  قهیشق يش رو رودست... پاشه  یم

رفت به طرف در ... کنه  یکار م یداره چ دیفهم ینم...  رونیرو تموم شده فرض کرد و زد از اتاق ب شیزندگ...  دید نویو آرتان ا دیکش یم

پاشو ... خارج شد  نگیبا سرعت از پارک... شد  نیسوار ماش...  نگیپارک يبا آسانسور رفت تو...  رونیبونه بازش کرد و زد از خ... خونه 

 يبود سرشو تو دهیترسا رو شن يکاش همون موقع که حرفا... خواست  یم اریدو هیدلش ... فشار داد ... فشار داد ... گاز فشار داد  يرو

کار کرده بود که ترساش ازش  یچ... نفرت بود  نیچه کرده بود که مستحق ا... کرده بود  یتالشداده بود م هیکه ترسا بهش تک يوارید
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سر خوردن  نشیماش شهیش يدرشت بارون رو يو دونه ها دیآسمون غر... دوست داشت زار بزنه !!!!! کار کرده بود؟ یچ!!!! شده بود؟ زاریب

پاهاش  يتو یحس کردم توان... نکرده بود  هیگر شیوقت تو زندگ چیه... نبود کردن رو بلد  هیکرد اما گر یبغض داشت خفه اش م... 

شونه ... فرمون  يسرش رو گذاشت رو...  دیبار یو م دیغر یآسمون م... خلوت بود  ابونیخ هی يتو... کنار  دیرو کش نیماش...  ستین

....بدون اشک ...  دنیهاش لرز

...هفته قبل  کی

... دیاستاد ببخش -

:اشکان گفت دنیو با د دیدستش رو مرتب کنه و چرخ يتو يکرد کاغذها یسع ولتیو

... دییبفرما -

:کنار به کنارش راه افتاد و گفت اشکان

...خوام باهاتون صحبت کنم  یم -

:شد و گفت يجد ولتیو

... ارادیازدواج من و استاد ک هینکنه بازم در مورد قض...  میکن یاتاق صحبت م يخوب تو -

:هول شد و گفت اشکان

...بگم  ينجوریتونم ا یخوب نم... در مورد ...  هیکامالً خصوص... نه نه استاد  -

:دستش بود گفت يکه تو يبدبار يکالفه از کاغذها ولتیو

...داخل اتاق  نیایب... باشه  -

... ستهیاشکان باعث شد سر جاش با يصدا

... گهید يخواهشا جا... نه استاد  -

 نیکه آراد کالس نداشت وارد ا ییطاقت نداشت روزا... دلش گرفت  دیآراد رو که د یجال خال... در اتاقش رو باز کرد و داخل شد  تولیو

:و با تعجب گفت ختیر زشیم يکاغذ ها رو رو... اتاق بشه 

!!!چرا؟ -

...کنم  یهاتون صحبت ممتوجه بشه دارم با یدانشگاه کس يخوام تو یاصال نم... استاد  هیگفتم که خصوص -

 یحرف خصوص یگفت...  نمیاصال صبر کن بب...  یداشته باش یمونه که صحبت درس یم نیا نیع...  گهید يدانشجو یلیشما هم مثل خ -

!!!با من داره؟ یتو چه ارتباط یزندگ يها یخصوص!! ؟يدار

...به من من افتاد  اشکان

 نیمشکلمو حل کن نیتون میدون م می...  نیهست یمیبا دانشجو ها صم یلیشما خ... اومده  شیپ برام یمشکل هیمن ... در مورد ... راستش  -

...تونم  ینم نجایاما ا... خوام درموردش باهاتون مشورت کنم  یم... 

:و گفت زشینشست پشت م يبا کنجکاو ولتیو

... یبگ يخوا یم یچ نمیبب نیبش... پسر  يکنجکاوم کرد -
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:پا اون پا کرد و گفت نیکالفه ا اشکان

کنم  یخواهش م... االن فورجه امتاحاناست ... کالسا کال تموم شده  یعنی... کالستون تموم شده ...  نیندار يکار نجایا گهیساتاد شما که د -

...منم دردمو براتون بگم ...  میقهوه بخور هیمهمون من ... باالتره  ابونیکه دو تا خ یشاپ یکاف يتو میبر نیایب

:صداش بغض آلود شد و گفت بعد

...افتادم  ریبدجور گ... کنم استاد  یالتماس م -

:اراده از جا بلند شد و گفت یب... رو نداشت  یکس یناراحت دنیطاقت د...  دیدلش لرز ولتیو

... هیمشکل چ نمیبب میبر!!! يدار یچه وضع... باشه پسر  -

:گفت یبا خوشحال اشکان

 ییباال ابونیخ نیهم... متوجه بشه  یخوام کس ینم...  نیایشما هم خودتون ب...  امی یپس من خودم م... عمر  هی ونتونیاستاد به خدا مد -

...شاپ کاکتوس  یکاف

:تکون داد و گفت يسر ولتیو

... امی یباشه م -

رو در آورد و شماره آراد رو  لشیبامو عیسر!!! شده بود؟ یچ یعنی... کارش موند  يتو ولتیبه سرعت ازش فاصله گرفت و و اشکان

 ادشی هوی... در دسترس نبود ... نداشت  يا دهیشماره گرفت فا یاما هر چ... از چه قراره  انیخواست قبلش به آراد بگه جر یم... گرفت 

با خودش ... داد  یود آنتن نمب نیزم ریز ياونجا هم چون تو... سر بزنه  شونیفرش باف ياز کارگاه ها یکیخواسته به  یمافتاد آراد امروز 

شد  نشیسوار ماش... بودش براش مهم تر بود  ختهیبهم ر نقدریاالن مشکل اشکان که ا... گه  یرو به آراد م هیفرصت قض نیفکر کرد در اول

سر اون پارك  رو پشت نشیداد و ماش صیشاپ تشخ یاشکان رو دم در کاف دیپرا... که اشکان داده بود رفت  یو به سرعت به سمت آدرس

اونجا  یدختر و پسر و اشکان کس هیبه جز دو تا دخترو ... بود  یشاپ خلوت یکاف...شاپ شد  یرو زد و وارد کاف ریدزدگ... شد  ادهیکرد و پ

:و با لبخند گفت دیرو براش کنار کش یاشکان از جا بلند شد و صندل... به سرعت سمت اشکان  ولتیو... نبود 

... نیکردم قبول کن یواقعا فکر نم... استاد  نیدخوشحالم کر یلیخ -

:نشست و نگران گفت ولتیو

از دستم بر  يدوست دارم اگه کار یلیخ یاز طرف...  هیاونم کنجکاو...کنه  یبهم گوشزدش م شهیدارم که شوهرم هم هم ياخالق بد هی -

درس خونم  يدانشجو يبرا یچه اتفاق نمیبگو بب يزود تند سرپس ...  نجامیا نمیهم يبرا... که شده انجام بدم  یهر کس يبرا ادی یم

افتاده؟

:دراز کرد و گفت ولتیمنو رو به سمت و اشکان

... نیشما اول سفارش بد -

:و گفت زیم گهیمنو رو با دست راست گرفت ، داد به دست چپش و گذاشت شرف د ولتیو

...حرفتو بزن ... همون قهوه  -

:کرد و گفت یمن من اشکان
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...خوب راستش  -

...نگاش کرد تا مجبور شد ادامه بده  نقدریا ولتیو... کرد  سکوت

!درسته؟... استاد  نیهست یحیشما مس -

!!!داشت به اشکان و مشکلش؟ یبودن اون چه ربط یحیمس... کردن افکارش شد  شیذهنش مشغول پس و پ يتو ولتیو

:شد و گفت ولتیمتوجه تعجب و اشکان

...دارم  نهیزم شیبه پ ازین... سوال ازتون بپرسم  هیخوام  یم... ش استاد خوب راست -

:کردم خونسرد باشه و گفت یسع ولتیو

...فرض کن آره  -

!ن؟یمرد مسلمون ازدواج کن هیبا  نیچطور تونست -

... زهیمسلمون اهل کتاب جا ریازدواج مرد مسلمون با زن غ دیاز مراجع تقل یبعض يچون طبق فتوا -

:با تعجب گفت اشکان

!!!؟يجد -

:خونسرد گفت  ولتیو و

...وقت ندارم  یلیچون خ.. حاال حرفتو بزن ... بله  -

هم مشغول اس ام دادن بود  لشیهمزمان با موبا... لحظه گارسون اومد و اشکان که خودش هم عجله داشت سفارش دو تا قهوه داد  همون

:کالفه گفت ولتیو.... 

!!نه؟ ای نیزن یحرف م يخسرو يآقا -

:سرشو باال گرفت و گفت عیسر اشکان

شه  یاز صحبتاشون سر کالس م نویاشت و ا شهیمسلمون دو آت هیشما که همسرتون !!! ن؟یاستاد تا حاال به مسلمون شدن فکر نکرد -

... نتونیکه د نیش یم یچططور راض...  دیفهم

:گفت تیبا عصبان ولتیو

باز و عاقالنه  دیهمسر من با د!! ؟یرو بهم بگ فیاراج نیکه ا نجایا يمنو کشوند!!! شه یاصال به شما مربوط نم مسائل نیا يخسرو يآقا -

...نه من و نه همسرم ...  میشما ندار يها حتیهم به نص يازین... منو انتخاب کرده 

:عاجزانه گفت اشکان

....خوشحال  یلیاستاد رو خ نیشفقط گفتم اگه مسلمون ب... نزدم  يمن که حرف بد... استاد  -

:از جا بلند شد و گفت ولتیو

 یچ يفقط موندم اون همه اصرار و خواهش برا...  یکه بزن ینداشت یحرف چیبوده و شما ه يباز هیاومدن همه اش  رونیب نیا نکهیمثل ا -

...خداحافظ ... بشنوم  يزیروابط چ نیدر ا ادی یخوشم نم گهید... داشته باشه  تیبرات اهم نقدریا دیمن با یخصوص یبود و چرا زندگ
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... در دسترس نبود  یدوباره شماره آراد رو گرفت ول...  رونیشاپ زد ب ینکرد و از کاف یتوجه چیاشکان پشت سرش ه يالتماس ها به

خواست بگه اما  یم يا گهید زیکرد اشکان چ یحس م... زد  یربط اشکان دور م یب يفکرش سمت حرفا... شد  نشیسوار ماش الیخیب

  ...کرد  یمورد صحبت م نیبا آراد در ا دیشب با... رو روشن کرد و راه افتاد  نیماش...  چوندیپ رتصو نینتونست و بحث رو به ا

.::شر شده استساخته و منت)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

خودشو  يمدت کوتاه طور نیهم يتو ثمیم... کرد  یم ثمیچند تا سفارش به م دیبا...  ياومد و خسته راه افتاد سمت گالر رونیکارگاه ب از

 میمتص... رفت  یخودش م يداد و دنبال کارا یوقتا دستش م یلیرو خ يکرد و گالر ینشون داده بود که آراد همه جوره روش حساب م

حون  يخواست سواال یبود م يریکه استاد سخت گ ییاز اونجا... ترم بشه  يامتحانا يسوال برا یو مشغول طراح هداشت زود بره خون

آراد ... اومد و جلوش خم و راست شد  شوازشیبه پ ثمیکه شد طبق معمول م يوارد گالر... به زمان داشت  ازیکنه و ن یهم طراح يدار

:زد و گفت ثمیمر مبه ک یدست مانهیصم

!!چه خبرا پسر؟ -

که پولشو بدن و  انی یم نیخودتون بود یاما گفتن وقت...  دنیگرفتن و فرش رو هم پسند متیکه ق نیداشت يدو تا مشتر... آقا  یسالمت -

...فرض رو ببرن 

:با تعجب گفت آراد

... گهید يکرد یداره؟ خودت فاکتور م یچه فرق -

... نیخواستن خودتون باش... بودن  تونیمیقد يها ياز مشتر ایگو -

:سرشو تکون داد و گفت آراد

در  یفروخت یبه بعد هر وقت من نبودم و فرش نیاز ا... نگرانش نباش ...  یش یپا اوسا م هیشن و خودت  یحاال کم کم با تو هم آشنا م -

...کنم  یم شتریهر فرش حقوقت رو ب يازا

:بهت زده گفت ثمیم

... ستیکارا ن نیبه ا يازین... دونم  ینم نیفکر نکن... کارگراست  هیاالن مزد من دو برابر مزد بق نیهم! !!آقا -

:زد و گفت يکرده بود لبخند هیبهش توص یکل ولتیکه هم خودش دوست داشت به اون خونواده کمک کنه و هم و آراد

زود توام  یلیانشاهللا خ... ذارم  یتخم چشم منه و برات کم نم يجات رو یباش صداقت داشته یتا وقت... نداشته باش  يکارا کار نیتو به ا -

... یوفادار باش دیفقط با...  یافت یو راه م یزن یخودت مغازه م يخودت برا یمثل شاگرد قبل

:کرد باز تا کمر خم شد و گفت یآراد رو فراموش نم يوقت لطف ها چیکه ه ثمیم

...ره  ینم ادمیشما از  يوقت لطفا چیه! رو چشمم آقا -

:به کمرش زد و گفت یهم باز دست آراد

...کارت دارم  نجایا ایحاال ب...  ییآقا -
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... داد  ثمیبه م دیجد يو محل قرار گرفتن فرش ها ادیب گهیکه قرار بود تا دو ساعت د يالزم رو در مورد بار حاتیسمت فرشا و توض رفت

:حرفاش گفت انیاز پا بعد

گ نزده؟زن یکس -

:آراد و گفت زیسمت م دیافتاد پر ادشی يزیچ هوی ثمیم

...بسته رو داد گفت بدم به شما و رفت  نینفر ا هیپاتون  شیاما پ... زنگ که نه  -

:به پاکت انداخت و گفت ینگاه يبا کنجکاو آراد

!گه؟ید هیچ نیا -

:باال انداخت و گفت يشوه ا ثمیم

...آورده  ينجوریمعلوم بود بسته رو هم... نبود  یپستچ ارویفقط ... دونم آقا  ینم -

!!ش؟ینشناخت -

... باًیجوون بود تقر... پسره بود  هی... نه  -

:باال انداخت بسته رو دستش گرفت و گفت ییابرو آراد

رو  يگالر یتون یعت نه هم مسا...  لمیموبا يزنگ بزن رو یداشت يکار... باشه  یخودت حواست به همه چ...  گهیرم د یمن م..  یاوک -

!!!ها يساعت ده ببند شبیمثل د ينذار...  يو بر يببند

:و گفت دیخند ثمیم

...مغازه بود  يتو يخوب مشتر -

...از نه از خودت کار نکش  شتریب...  یحاال هر چ -

..چشم آقا  -

...فعال خداحافظ ... بال  یچشمت ب -

نوشته  یچیروش ه... به پاکت انداخت  یشد و دوباره نگاه نیآراد سوار ماش.. داد  شویخداحافظتا دم در بدرقه اش کرد و جواب  ثمیم

سر و ... گوشه پاکت رو پاره و بازش کرد  نیماش يپس همون جا تو... کنجکاو بود  یخواست باز کنه اما حساب ینم ثمیم يجلو... نشده بود 

 هوی... برانداز کرد  قیعکسا رو برداشت و دق... باال تر  دیعکسا ابروش پر دنیبا د ... رونیب ختیر يعکس از تو ییتا چندتهش که کرد 

...راهنما زد و راه افتاد  دیخند ی، و همونطورکه م شیکنار یصندل يرو ختیهمه شونو ر... خنده اش گرفت 

****

به غذا نداشت  ییآراد بود چون خودش اشتها يام برامشغول درست کردن ش... اورد  یسر از کار اشکان در نم... هنوزم کالفه بود  ولتیو

 دنیبا شن... شد  یشد که نم یذهنشو سامان ببخشه نم ختهیخواست پازل در هم ر یم یهر چ... کردن  یم شیاشکان عصب ياما حرفا... 

 یکرد اما به در باال که م یم ساختمون رو خودش باز نییآراد عادت داشت در پا... زده رفت سمت در و بازش کرد  جانیزنگ در ه يصدا

:گفت ولتیو...  دنیهر دو با هم سالم کردن و خند... زد  یزنگ م دیرس

...از دست رفت  ولتتیبه دادم برس که و ایآراد جونم ب -
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:و گفت دیکم خودشو کنار کش هی آراد

!!!دلم؟ زیشده عز یچ -

:و گفت دیکنار کش ولتیو

...تا برات بگم  ایب... آب به دست و صورتت بزن  هیست رو عوض کن تو لبا ایب...  زمیعز يخسته ا -

:سرشو تکون داد و گفت آراد

!!!يانداز یم ختیدست پختمم آخر منو از ر نیتو با ا!!!! یهم راه انداخت ییبه چه بو...  شتمیپ گهید نیدو م -

:و گفت دیخند ولتیو

...نکن  یطونیبرو ش -

 نیهمچ یکدوم ابله... گرفت  یافتاد خنده اش م یعکسا م ادی یهر چ... اتاق خواب شد  یمسرش زد و راهبه ه یچشمک د،یهم خند آراد

خونه  يقبل از اومدن تو... سامسنوتش رو باز کرد و پاکت عکسا رو در اورد  فیدر ک...  دیفهم یحتما م دیرو با نیا!!! کرده بود؟ يکار

و از اتاق  دیپوش یدست لباس راحت هی...  هیچ انیهم نشون بده و از اون بپرسه جر ولتیخواست به و یم...  فیک يتوگذاشته رودشون 

 قهیرو براش با سل زیم شهیمثل هم ولتیو... آشپزخونه  يبعد از شستن دست و صورتش ، پاکت عکسا رو برداشت و رفت تو... خارج شد 

:به طرفش رفت و گفت... بود  دهیچ

...کالسات تموم شد ! یه نباشخست... خوشگل من  يکدبانو -

:و گفت دیکش یآه... اشکان افتاد  ادیباز  ولتیو

...سوال  یتو فکر طراح میبر دیبا... بود  شیامروز آخر گهیآره د -

:و گفت دیدستشو گرفت کش آراد

.... ایگفت يزیچ هیتا اومدم !!! ه؟یمشکل چ...  نمیبب نیبش -

:نشست کنار آراد و گفت عیسر ولتیو

بهت زنگ  یقبلش کل... بهم دست داده  یاحساس کارآگاه یمن الک دمیشا... به نظرم مشکوك بود .... برام افتاد آراد  یاتفاق هیامروز  -

... يچون در دسترس نبود يکارگاه بود يفکر کنم تو یزدم ول

:سرشو تکون داد و گفت يبا کنجکاو آراد

؟یچه اتفاق!!! شده مگه؟ یچ... آره تو کارگاه بودم  -

:سرشو خاروند و گفت ولتیو

...اشکان ...  یشناس یرو که م يخسرو -

:ابروهاش ناخودآگاه باال رفتن و گفت... آراد به کار افتاد  يرادارا

!!!شده؟ یچ... شناسم  یآره م -

تو  ادیبهش گفتم ب... حرف بزنم  یوصبا شما خص دیشم با می چارهیمن و اصرار پشت اصرار که استاد من دارم بدبخت ب شیامروز اومد پ -

شم و خالصه داشت اشکش  یشم و بل م یبفهمه و ال م یخوام کس یو نم میشاپ حرف بزن یکاف میبر دیگفت با... بار نرفت  ریاما ز... اتاق 
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همون موقع ... باهاش برم گرفتم  میکه تصم نهیچه به روزش اومده بنده خدا ا نمیهم دلم براش سوخت هم کنجکاو شدم بب...  ومدی یدر م

.... يبهت زنگ زدم که نبود

:فکر گفت يرفته بود تو یکه حساب آراد

!!!کجا نبودم؟ -

-  گهیدر دسترس د... ا ...

کارت داشت؟ یخوب چ... آهان  -

:پکرش نگران شد و گفت افهیدرهم آراد و ق ياخما دنیاز د ولتیو

!!!رفتم؟ یم دینبا! کردم آراد؟ يکار بد -

:رو گرفت و گفت ولتیدست و آراد

...ادامه بده تا برات بگم  -

:و گفت دیآراد برنج کش يرو برداشت، برا ریاول کفگ ولتیو

...شه  یسرد م... گم  یبخور وسطش برات م -

:بشقاب رو پس زد و گفت الیخیب آراد

...کنم دوباره  یفوقش گرمش م... بگو فعال  -

:برگردوند و گفترو سر جاش  ریهم کفگ ولتیو

من من  یه نمیا... نشه  ریخونه که شام تو د امیعجله داشتم زودتر ب یاونجا من ه... شاپ  یکاف میخودمون رفت نیخالصه هر کدوم با ماش -

!!!!یکه خوشحالش کن یش یگه شما که شوهرت مسلمونه چرا مسلمون نم یاصرار کردم به من م یبعد که کل... کرد  یم

:و گفت دیپراز جا  آراد

!!!!؟یچ -

:هم بلند شد و گفت ولتیو

 يدر یبعد من بلند شدم کل! نوبر بود واال یکی نیاما ا!!! خودم کرده بودم شیمن هزار تا فکر پ... گفت  نویچرا ا دمیباور کن خودمم نفهم -

!مشکوکه یلیخ هینباشه قض اینخوام د یبه جون وارنا که م... مشغوله  یلیاما ذهنم خ... بارش کردم و اومدم خونه  يور

:خشن گفت يا افهیدر همون حالت با ق...  ولتیپاکت عکسا رو که گذاشته بود لب اپن رو برداشت و گرفت سمت و... رفت سمت اپن  آراد

...شه  یبرات جالب تر و مشکوك تر هم م ینیعکسا رو بب نیتازه ا... ماجرا  نیاز ا میاریسر در ب دیبا...  یلیآره خ -

 یسر در نم...  دیشاپ رنگش پر یکاف زیخودش و اشکان سر م دنیبا د...  دیکش رونیپاکت رو گرفت و عکسا رو ب يبا کنجکاو ولتیو

با !!! آراد يعکسا رو فرستاده بودن برا... اشکان به اون  ای زدیاون داشت به اشکان لبخند م ایبود که  ییحالتا يهمه عکسا تو... آورد 

:به آراد کرد و گفت نگاهه گرد شد يچشما

!!!؟یچ یعنی نیا...  نیا -
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... گذاشت لب اپن  دیکش رونیلرزونش ب يدستا نیعکسا رو از ب... جلو اومد ... کرد لبخند بزنه  یسع دیرو د ولتیترسون و افهیکه ق آراد

:دستاش قاب گرفت و گفت نیصورتشو ب

با  رونیب نیتو و ازت خواسه بر شیخبر داشته باشم اشکان امروز اومده پ نکهین بدون ام... نفسم  يدیتو چرا ترس! مسخره يباز هی یعنی -

که تو  هیچ انیراست اومدم خونه از خودت بپرسم جر هی... است  سهیدس هیهمه اش  دمیخوب فهم یلیخ...  دمیعکسا فقط خند نیا دنید

شناسمش  یم... منم هست  يدانشجو... توئه  ياشکان دانشجو... نکردم درصد هم شک  هی...  ولتیدارم و مانیمن به تو ا...  یزودتر گفت

قبل  يبعدم تو سر... کنه  یم متیکه با تو هم احساس صم هیعیپس طب... بار دعوتم کرده برم خونه شون  هی یحت...  هیمیصم یلیبا منم خ... 

... دمیازش ند یچیه يجز وفادار یبه زنم شک کنم وقت دیبا یچ يبرا...  یازدواجمون رو براش گفت انیکه جریکرد فیخودت برام تعر

:شد و گفت خم

 ياز اون حرفا... مظنون اول هم اشکانه ... من و تو رو خراب کنه  نیخواد ب ینفر م هیکه  نهیحرف سر ا...  ستین نایاالن حرف سر ا یول -

...ربطش معلومه  یب

:با ترس گفت ولتیو

... ارنیمدرك بدتر ب گهیروز دنکنه دو !!! آراد؟ یچ یعنی -

:با خنده گفت آراد

که به  يزیپس هر چ... کنن  يخوان باهامون باز یکه م میدیرس جهینت نیهر دو به ا دمیرو د نایا یاالن وقت!!! ه؟یچ گهیمدرك بدتر د -

 قیکه هنوز دق هیفرد ایهمون افراد که جز نقشه  میفهم یم یکیبر خراب کردن اون  یکه به دست من برسه مبن يزیدست تو برسه و هر چ

!!!مگه نه؟...  میکن یما به هم شک نم...  هیک میدون ینم

:گفت عیبا ترس سر ولتیو

... میکن یمعلومه که نم -

... میبش يبهتره من و توام وارد باز... خوب پس  -

:شد و گفت رهیبا تعجب به آراد خ ولتیو

!!؟يچه جور -

و  میر یبا هم نم گهید... و نه به صورت محسوس ... همه  يالبته نه جلو... شه  یه رابطه مو نداره شکر آب مک مینشون بد يطور دیبا -

!باشه؟...  میزن یسرد با هم حرف م یلیخ...  میریگ یدانشجوها با هم گرم نم يجلو...  میایب

!!شه؟ یم یبعد چ -

م؟یچرا ما بهشون رکب نزن... من و تو رکب بزنن  خوان به یاونا م...  هیچ شونینقشه بعد نمیخوام بب یم -

:خنده اش گرفت و گفت ولتیو

...کرد  یتو بود به من شک م يجا يا گهیهر کس د... کنم  یآراد بهت افتخار م -

...  میاز هم پنهان کن میندار يزیمن و تو چ...  يکرد فیمن تعر يرو برا انیزود جر یلیتو خ... به تو افتخار کنم  دیمن با...  زمیعز -

 يمعجزه ا هی...  یتو پاداش من... تو رو از خود خدا گرفتم ... کنه  یحفظت م يزیخدا از شر هر چ... بعدش هم من تو رو سپردم به خدا 
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داره محاله  مانیبا همه وجودش ا غمبریخونه و به خدا و پ یهمه ساله مسلمونم م نیکه ا یکه نمازاشو خالص تر از من یکس...  نم يبرا

زنه و  یلرزه، اشک تو چشماش حلقه م یاول صداش م يخواد بهم بگه دوستم داره بازم مثل روزا یکه هر بار م یکس...  ولتمیکنه و انتیخ

!!!ام که به تو شک کنم؟ وانهیآخه مگه د!!! کردن رو بلده؟ انتیخ مگهکنه  یم وونهیمنو د

:ته دلش گفت ولتیو

...دوستت دارم  یلیخ -

:دیجواب شن عیسر و

...دوستت دارم خانومم  یلیمنم خ -

:کرد بخنده و گفت یسع... پاکش کرد  عیسر...  دیقطره اشک از گوشه چشمش چک هی

... میفعالً شام بخور -

:و گفت زیهم با خنده نشست سر م آراد

خبر ندارن نشستم دست پخت ! سوم برپاست ینکنن تو خونه ما االن جنگ جها یکه فکر م ییاون بندگان خدا يسوزه برا یدلم م -

...کنم  یخورم عشق م یخانوممو م

نبود که بشه با  يزیچ هیقض نیا... زدن  یخودشون غوطه م يفکرا يهر دو بعد از بسم اهللا مشغول خوردن شدن اما تو...  دیهم خند ولتیو

درد !!! اوج رذالت یعنی نیو ا... خراب کنه  ولتید جلوه دادن واونا رو با ب یداشت زندگ میتصم یکس... و خنده از کنارش گذشت  یشوخ

و هجوم برد به  دیبود از جا پر دهیکه سرش رو چسب ولتیو دنینگاه آراد باال اومد و با د... قاشق از دستش افتاد ...  دیچیپ ولتیسر و يتو

... رو ببره دکتر  ولتیرفته بود و ادشید که چرا به خودش لعنت فرستا...  دیچشمش رقص شیدفترش پ يصحنه اون روز تو... سمتش 

فواره  شینیخون از ب يدونست که به زود یم...  دیچرخ یخونه دور سرش م... از جا بلند شد  ولتیره که ویرو بگ ولتیو يخواست دستا

 ياما جلو فتهیبود ب کیراه نزد يتو ... ییسمت دستشو دیو به سرعت دو دیآرادش ترس يبرا... خودش  ينه برا...  دیترس...  رونیزنه ب یم

خون ... رو بست و قفلش کرد  ییبشه در دستشو ییآراد فرصت کنه وارد دستشو نکهیاز ا قبل...  ییدستشو يتو دیخودش رو گرفت و پر

...شد  یم یمغزش داشت متالش...  شینیو خون از ب ختیر یاشک از چشماش م...  ییدستشو يسرش رو خم کرد تو...  ختیر

... ولتیو...  ولتیو -

:و گفت دیدر کوب يآراد با وحشت باز تو... تونست بگه  ینم یچیدماغش و ه ریرو گرفته بود ز دستش

...درو باز کن  نید المصب ا -

...خواست  ینم...  نتشیبب تیاون وضع يخواست آراد تو ینم... خواست باز کنه  ینم

.... ولتیو... و باز کن در یتو رو به اما عل...  ولتیو -

 یبغض به گلوش چنگ م... کند  یکرد وگرنه آراد درو از جا م یدرو باز م دینبود با يچاره ا...  دیلرز ولتیدل و... کرد  یالتماس م داشت

... وند قفل چرخ يرو تو دیاونور تر ببره که خون همه جا رو نجس کنه دستشو دراز کرد و کل ییسرشو از دستشو نکهیبدون ا... انداخت 

 دنیآراد با د... سرشو خم کرده بود و موهاش دور تا دور صورتش رو پوشونده بودن  ولتیو... تو  دیدر رو باز کرد و پر آرادبالفاصله 

:و داد زد شیشونیپ يتو دیمحکم کوب... شد  یروان ولتیو تیوضع
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... يد یچرا حرف گوش نم!! ؟چت شده آخه تو!!! دکتر؟ میبر ایمگه نگفتم ب!!!! وضعتو نیبب!!!! نیبب -

اش  گهیآراد رو چنگ زد، چند برگ دستمال توالت با دست د قهیدست انداخت ... سر دردش هم بهتر شده بود ... کم شده بود  خونش

:سرشو باال گرفت و گفت...  شینیب يجدا کرد و گذاشتشون رو

... زمیعز -

:وسط حرفش دیپر آراد

... عیسر... شو  بدو آماده... و مرض  زمیعز -

... داده بود  شیآزما... دکتر رفته بود ...  هیچ هیدونست قض یخودش م... آراد بگه  يرو برا قتیجرئت نداشت حق... بغض کرد  ولتیو

خدا ... دا خ يبود به رضا یراض... اما توکل کرده بود به خدا ... زار زده بود ... بود  ختهیاشک ر... بود  دهیرو شن قتیحق... بود  دهیشن

دست آراد !!! رو داشت؟ قتیحق دنیآرادش طاقت شن!!! گفت؟ یم یبه آراد چ دیاما حاال با... تونست بکنه  ینم يپس کار... خواسته بود 

:دیداد کش دیچرخ یکه دور خودش م نطوریبازوشو چنگ زد و کشون کشون بردش سمت اتاق خوابشون و هم

!!!مانتوت کو؟ نیکو ا... کو  -

وحشت کرده بود با  نقدریا ولتیو يزیخونر دنیکه با د يآورد؟ آراد یرفت آراد طاقت م یاگه م... پر از بغض بود به خاطر آرادش  دلش

داد خودش همه  حیترج!!! پزشک معالجش؟ شیبردش پ یم دیبا ایبده  حیبهتر بود خودش براش توض! کرد؟یچطور برخورد م قتیاصل حق

... حق آراد بود که بدونه ... هرچند گزنده . .. خهرچند تل... بگه  زویچ

:دیرفته اش نال لیتحل يصدا با

...منو هم گوش کن  ياما قبلش حرفا... میامروز بر نیدم هم یقول م...  میر یم... آراد  نیبش -

:هجوم برد سمتش و گفت...  دید یبه چوب لباس زونیرو آو ولتیو يمانتو... کالفه باز چرخ زد  آراد

... نمیپاشو بب... حرف باشه بعد از دکتر ...  کنمیگوش نم گهیبه حرفات هم د...  نمیش یمن -

:مانتو رو از دست آراد چنگ زد و گفت ولتیو... رو بلند کنه و مانتو رو بهش بپوشونه  ولتیداشت به زور و یسع

... زمیعز -

:دیکرد داد کش یاش م چارهیگلوش داشت ب يکه تو یشد با بغض یم وونهیکه داشت د آراد

... ولتیمانتو رو و نیتو رو به ابولفضل بپوش ا!!!! نگو یچیه -

 یکرده بود و صداش م زیاشک چشماشو لبر... رنگ به صورت نداشت ! رفت یآرادش ندونسته داشت از دست م... افتاد  هیبه گر ولتیو

:گفت اریاخت یب...  ولتیدرست مثل قلب و دیلرز

...فتم آراد من دکتر ر -

چرا حالش !! کرد؟ یم هیپس چرا داشت گر... که بد نبود  نیا! خوب دکتر رفته بود... نگاه کرد  ولتیبا بهت به و... آراد شل شد  يدستا

فقط نگاه به !! شد؟ یتونست بپرسه خوب چ ینم یحت.. بودن؟ پاهاش سست شدن و نشست لب تخت  دهیچرا چشماش ترس!! خراب بود؟

:به هق هق افتاد و گفت ولتیو... بگه که همه فکراش اشتباهه  ولتیکرد و یالتماس م اشو با چشمکرد  یم ولتیو
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 ياگه تو بود... نخواستم با تو برم چون تحمل دونستنش بدون تو برام راحت تر بود ... منم سخت بود  ياولش برا دنشیشن... آراد  -

هر .. شدم  مونیالبته بعدش پش... آرزو کردم  هیفقط ...  دمیو جوابشو از دکتر شندادم  شیهم آزاما یوقت... سخت  یلیخ... شد  یسخت م

... هیاهچند که خودخو

:و گفت دیهاش خند هیگر وسط

عشق همونجا  نیو ا... منم دوستت دارم  یو نذاشته بودم بفهم...  دارمیمن ب ینذاشته بودم بفهم فاکسیهال ياون روز تو... کاش اون روز  -

... که شده  هیاما کار...  يغصه بخور یخواست ینم زم،ینشده بودم و االن به خاطر من و وجود ناچ تیکاش وارد زندگ... شد  یدفن م

...مدت کوتاه  هیواسه  یحت... خوشحالم که تو رو داشتم  یلیچون خ... از آرزوم  مونمیهم پش یلیمن خ... بوده آراد  نیاسرنوشتمون 

نشده بودم و االن به خاطر من و وجود  تیکاش وارد زندگ« گفت  یم ولتیو... زد و راه گلوش رو بسته بود  یم آراد چرخ يگلو يتو بغض

خوشحالم که تو رو  یلیخ« گفت  یم ولتیو... اما راه گلوش بسته بود » خفه شو«داد بزنه  خواستیآراد م »يغصه بخور یخواست ینم زم،یناچ

بدن سستش  يتو ییروین چیاما ه» ببند دهنتو«بکوبه و عربده بزنه  واریسر به د خواستیآراد م» ...مدت کوتاه  هیواسه  یتح... داشتم 

:زار زد دیآراد رو د دهیکه سکوت و رنگ پر ولتیو... نمونده بود 

...بگو  يزیچ هی... نکن  ينجوریآراد تو رو خدا با خودت ا...  نمیروز بب نیمن نباشم تو رو به ا یاله -

 نویرو قرض کرده بود تا فقط بتونه ا گهینفر د هی يانگار صدا... صداشو نشناخت  ولتیدهن باز کرد و یاد با هزار زور و بدبختآر یوقت

...بپرسه 

!!!گفت؟ یدکتر چ -

... جود خودشه و يدرد تو نیخوشحال بود که ا...  نهیمچاله شدن آراد رو بب...  نهیتونست غم آراد رو بب ینم... سرشو باال نگرفت  ولتیو

اما ... درد رو بکشه  نیباز ا ستیحاال خوشحال بود که قرار ن... داد چه به روزش اومد  یکه داشت آراد رو از دست م يبود روز ادشیخوب 

:دینال... پشت سر بذاره  دیآراد با نباریبود که همون روزا رو ا تناراح

آراد  هیکه تومور چ یدون یم... اما تازه خودشو نشون داده ... وقته  یلیخ... ده تومور کوچولو جا خوش کر هیدکتر گفت درست وسط مغز  -

 نکهیاز ا... از غصه خوردن تو وحشت دارم .. تو وحشت دارم  ییاما از تنها... ترسم  یبه خدا از مرگ نم... رو بگم  نایخوام ا یبه خدا نم... 

!!! چه کنم آراد؟... اما خود خدا برام دعوتنامه فرستاده ... با تو بچسبم  یو و نزدگبه ت صانهیدوست دارم حر... وحشت دارم  يخودتو بباز

...آخر  يروزا نیبذار ا... باش  يتو رو خدا توام قو...  زمیعز ستیدست من ن

...  دیلرز یچونه اش م یلفکش منقبض شده بود و... با بهت به آراد نگاه کرد ... پرت شد کنار چون آراد با خشم از جا بلند شده بود  ولتیو

دست آراد  يدستشو تو هیبدونه قصدش چ نکهیبدون ا ولتیدستشو دراز کرد و و... بود  دهیتر و پوستش رنگ پر رهیت شهیچشماش از هم

:گفت رادآ... گذاشت 

... میحاال حاضر شو بر... شک نکن ...  رمیگ یمنم تو رو از خدا پس م...  یاگه تو منو از خدا پس گرفت -

:و گفت دیبا بهت کنار کش ولتیو

....آراد  -

:و گفت ولتیو يگرفت جلو...افتاده بود رو برداشت  نیزم يکه رو ییمانتو... نگاش کنه خم شد  نکهیبدون ا آراد
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... میبپوش بر! که نرفته ادتی... گناهاست  نیما جر بدتر نید يتو يدینا ام -

کرد االن تا دو روز  یفکر م...  نیرو از آراد داشت جز ا يانتظار هر برخورد...  دیلرز یاشت مبدونش هنوزم د... مانتو رو گرفت ولتیو

چرا که ...  دیدلش لرز!!! تونست باشه؟ یهم م شیقو مانیجز ا يزیچ د،یام نیآراد ، ا يقدرت تو نیاما ا... آراد رو پاك کنه  ياشکا دیبا

خواست  یاگه هم نم... موند  یم ایدن نیا يخواست تو میاگه خدا .. تا آخر ... رفت  یم شیپکرد و راه رو  یاز خدا طلب م دیبا اون!!!نه؟

...لبخند نشست کنج لبش ... رفت  یم دیپس با... به صالح نبوده ... خوب نخواسته بود 

:هم با قلب مچاله اش لبخند زد و گفت آراد

...منتظرتم  نیتو ماش-

حاال ... خوش بود  ییاما دلش به اون باال...  دیپاش یداشت فرو م... به سرعت از خونه خارج شد ... وه رو بشن ولتیجواب و ستادینا گهید

...داشت  مانیوقتش بود که جوابشو بده و بهش ا

****

:دیتوپ ولتیبا اخم به و دکتر

من ... که تو پرونده ات ثبت نشده بود  شماره و آدرس هم!!! ؟یرفت يکه پا شد ادیحرف کامل از دهن من در ب یدختر تو اصال گذاشت -

!!!؟يریتا بم يغم بغل کرد يتو خونه زانو ینشست یرفت!!! ؟ياش رو بشنو هیبق يایکردم ب یخبرت م دیچطور با

:گفت تیاما جد تیمونده بودن و آراد با مالم رهیو آراد با تعجب به دکتر خ ولتیو

...دکتر  -

:دیباز توپ دکتر

!!!؟یتو شوهرش -

...بله  -

...و کبودش کن  اهیس ریامشب با کمربند بگ -

 نکهیا ای... خودش رو نبازه  مارشیخواست ب یم ای... دو حالت داشت ... رو روشن تر کرد  دیقلب آراد چراغ ام يحرف زدن دکتر تو نوع

:باز کرد و گفتدهن ... آراد با همه وجدش از خدا خواست که مورد دوم درست باشه !!! نبوده يجد زیواقعا چ

!!دکتر؟ هیچ انیجر -

:نگاه کرد و گفت ولتیبه و یچپ چپ...  دیدستاشو به هم ساب دکتر

... نیهست لکردهیمن گفت هر دو تحص يآخه اونطور که خانومتون اون روز برا!! صحبت کنم؟ یتونم باهاتون تخصص یم -

:سرشو تکون داد و گفت آراد

...و بدونم که هست ر یخوام هر چ یحتماً م -

 یساده برات م...  رهیگ یشکل م يبشه که تومور چه جور جادیبرات سوال ا دیشا... تومور هست  هیمغز خانوم شما  يتو... پسرم  نیبب -

 کنه یم دایروند به شکل سالم ادامه پ نیو ا رهیگ یبه جاش شکل م دیجد يشن سلول ها یمغز نابود م ریو پ یمیقد يسلول ها یوقت... گم 

هم هنوز نتونسته ثابت بکنه  یچون پزشک... نپرس چرا ... شه  یم جادیا دیجد يبره سلول ها نیاز ب یسلول نکهیاوقات بدون ا یاما گاه... 
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 میگ یکه ما بهش م کننیتوده درست م هیشن و  یم ادیسلول ها ز...  ادی ینفر م هیبال سر  نیافته که ا یم یهست و چه اتفاق یلیکه چه دل

 میگ یبهشون م. شن یم... و  نهیکنن و باعث سرطان کبد و روده و س یبدن هم نفوذ م يجاها هیبه بق یسرطان يتوده ها گاها...  هیر اولتومو

و  میاست که خوش خ هیاول يتومور مغز هی...  ستیکه تو مغز خانوم شماست از اون نوع ن ينوع تومور نیاما ا...  کیمتاست يتومور مغز

درجه دو ... کنن  ینم تیجاها هم سرا هیهستن و به بق میها خوش خ کیدرجه ... شن  یم يدرجه بند يمغز ياآخه تومور ه ... کهیدرجه 

بافت ها هم  هیدارن و ممکنه به بق یعیرشد سر... اما دو کمتر از سه و سه کمتر از چهار خطرناکن ... هستن  میو سه و چهار هر سه بدخ

شه  ینه چندان ساده م یجراح کیبا ...  مهیهر صورت تومور خانوم شما خدا رو شکر خوش خ در...  میبگذر ...بزنن  بیکنن و آس تیسرا

مورد داد  نیشه در ا ینم یقول چیه... بدن  يجا نیتومور داخل مغزه و مغز حساس تر... بره  ادتونیاز  دینبا زیچ هیاما ... اون رو برداشت 

 کایآمر یپزشکا جمع شدن که اکثرشون بورد تخصص نیاز بهتر یمیآراد ت مارستانیب يتو... داره  یکم اما احتمال... وارد نشه  یبیکه آس

رو اونا انجام دادن  رانیا يعمل ها نیسخت تر...  رنینظ یدن و تو کارشون ب ینوع عمل ها رو انجام م نیپنج پزشک که با هم ا... هستن 

رو  گهیعمل عالئم د نیا يچون تعلل کردن تو...  نیاقدام کن دیزود با یلیخ... سراغشون  نیکه بر سمینو یم ينامه ا یبراتون معرف... 

و هر آن ممکنه درجه تومور بره باالتر و خطرناك  گهید يزایچ یلیحافظه و ضعف اعصاب و ضعف دست و پا و خ يکنه مثل خطا یظاهر م

...تر بشه 

:گفت دهینفس بر آراد

... يا گهیتونم خانومم رو به هر کشور د یاگه الزمه من م... دکتر  -

:گفت عیسر دکتر

بعدش اگه صالح ...  هینظر اونا چ نیبب... کنن  نهیاول از همه خانومت رو معا یرانیگروه منحصر به فرد ا نیاجازه بده ا... عجله نکن جوون  -

... یکار رو هم بکن نیا یتون یدونستن م

ترس وا  نیو همچن دیرو که از شدت ام ولتیو يبازو ریرو از دکتر گرفت و ز ینامه اورژانس یمعرف برگه... آب دهنش رو قورت داد  آراد

 نیو هر دو به کمک هم ا ستهیپا با يکرد که رو یکمک م ولتشیبه و دیباخت با یخودش رو م دینبا... رفته بود گرفت و از جا کندش 

:دلش گفت يسرش رو باال گرفت و تو... ورد شکرش رو به جا آ نیاول... بذارن  ممعضل رو پشت سر ه

...خودت  ياش هم پا هیبق...  مهیشکرت خدا که خوش خ -

گرفته بود  يدیبا دکتر جمش ولتیکه خود دکتر و یو تماس ولتینامه و یمعرف دنیاما به محض د... شلوغ بود  یحساب يدیدکتر جمش مطب

اما ... دورش کنه  يماریب ياز حال و هوا یکرد کم یستقبال کرد و با خنده سعخوش ازش ا ییبا رو...  رفتشیزود به حضور پذ یلیخ

نوع  هیدستور  ولتیاسکن و یت یو س يدکتر بعد از چک کردن ام آر ا... بره  نیها از ب یراحت نینبود که به ا يزیو آراد چ ولتیاسترس و

تر  قیمغز و به خصوص تومور دق يشه بافت ها یکه باعث م ینگر عیما(صادر کرد  شیخون يرگ ها يحاج تو قیرو همراه با تزر دشیجد

 ولتیو دیاسکن جد یت یو س يهمون روز ام آر آ... شد  یو به سرعت انجام م یاورژانس ولتیط ویهمه کار ها با توجه به شرا) بشه دهید

 یبه جراح میکردن و تصم یرو بررسآراد عکس ها  یخصوص مارستانیهمون ب يمخصوصش تو میهمراه با ت يدیاماده شد و دکتر جمش

...گرفتن 
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 اریرو در اخت ایپزشکان دن نیراحت تونست قانعش کنه که بهتر یلیخ يدیاما دکتر جمش... داشت  ولتیباز هم اصرار به خارج کردن و آراد

 ولتیو يلحظه ا نکهیاز فکر ا... رنگرده بره و ب ولتشیو نکهیبود از ا دهیترس... بود  دهیآراد ترس... ذارن  یکم نم ولتیو يبرا يزیداره وچ

آراد هم  يکردن و تشرها یم هیهمه گر... خونواده آراد هم اومدن ... خبردار شدن  ولتیخونواده و... شد  ینداشته باشه نابود م کنارشرو 

زد و  یآرسن زار م... کرد  ینم یهتوج یاما کس... رو نابود تر کنن  ولتینابود شده و هیخواست با اشک هاشون روح مین... کارساز نبود 

... پر پر بشه  يزود نیخواست خواهر کوچولوش به ا ینم... افتاده بود و غم از دست دادنش  واشیش ادی... نبود  ولتیبا و القاتحاضر به م

 يشد وقت ها یپر از اشعه م ياکه وارد اتاق ه یبه جز مواقع... شد  يبه تن کرد و بستر مارستانیلباس ب ولتیو... زد  یآراد اما لبخند م

و همه  سهیعکس و دس هیقض... و براش مهم نبود  ستادیا یهم م کسیاشعه ا يداد جلو یخورد و اگه اجازه م یجم نم کنارشآراد از  گهید

و احسان و آرتان و ترسا و و طناز  ریتوسکا و آرشاو...  ولتیبهبود و يکردن برا یحاال همه دستا باال بود و دعا م... رفته بود  ادشونیاز  یچ

دل دعا کردن  ياونجا بود که همه شون تو... مشکل دوستاشون  يمشکالت خودشون اما غم زده برا ریهمه درگ...  دنهم اومده بو ماین

د همه رفته بود شب که ش... موند  یم مارستانیب يتو دیاما کل اون هفته رو با... عمل بشه  ولتیقرار بود هفته بعد و!!! رهیکاش به جون نگ

:دست آراد رو گرفت به لبش چسبوند و گفت... بود و آراد  ولتیفقط و... 

...من حسود هم هستم یدونست یم -

:و گفت دیتلخ خند آراد

...تا حاال  دمیچند مورد ناب ازتون د... بله  -

:و گفت دیهم خند ولتیو

از مغز من آت و آشغال ...  رونیب دنیاز تو مغز تو لخته خون کش... تجربه کنم رو  ویس يمثل تو اتاق عمل و آ مخوامیحسودم که  نقدریا -

... دهیو سلول پک

:لرزونش گفت يکرد خودشو کنترل کنه اما با صدا یم یسع نکهیبا ا آراد

... رونیاز اون اتاق ب ایپس حسود بمون و مثل من سالم ب -

...کنم  یخوام تالف یمن م يدیتو شش ماه خواب... الال کنم  یسال کیدارم  میاما تصم... کار دارم حاال حاال ها باهات ! امی یسالم که م -

:آراد در اومد داد

...نابودم  نمیتو رو نب يروز چشما هیمن ...  يدیفهم يخندیبهم م يای یعمل بهوش م يهمون فردا! یروان! خودیب -

:با چشماش ناز کرد و گفت ولتیو

...ه بذار دلت برام تنگ ش -

:دیو نال ولتیدست و يسر گذاشت رو آراد

زنه و بعد پشت  یضجه م... کنه  یالتماس م... زنه  یزار م... اتاقت  يتو ادی یکه م ینیآزار رو بب یب وونهید هیهر و هر شب  يدوست دار -

 هیآراد با  هی! از آرادت خراب بشه؟ تصورت ادی یبدت نم!! ؟ینیاون مرده مترحک رو هر لحظه بب يره؟ دوست دار یدر اتاقت از حال م

؟ینیبب موینابود يدوست دار ؟ینیکمر خم شدمو بب يدوست دار! ؟يدوست دار... و نامرتب؟ آره  فیبلند و کث يش و موهایعالمه ر

:گفت... هم بغض کرد  ولتیبغض آراد و با
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که اون  ییاون خدا...  امیدم زود بهوش ب یو با همه توانم قول مبا همه وجودم ... دم  یقول م... بکنم عشق من  جایمن ب... من غلط بکنم -

...گردم  یبه خاطر عشق تو بر م... من به خاطر تو ... جون سخت تر از پسرا هستن  یلیدخترا خ دونهیباالست خودش هم خوب م

... رونیشد و به سرعت زد از اتاق ب از جا بلند... شد  یم هیتخل دیکرد و با یبغض داشت نابودش م... نتونست بمونه  گهید آراد

***

 نقدریهم ا ولتیسر نزده بودن وو گهیاز شب اول دوستاشون د ریالبته به غ... اومده بودن  ولتیهمه به مالقات و... شد  يهفته سپر هی

هاش  یکرد با خوشمزگ یم یبود و هر بار سع ولتیو يثابت مالقات ها هیاما آرسن پا... نشده بود  بتشونیحالش خراب بود که متوجه غ

وارنا داشت از فرانسه ... خلوت خودش نگه داشته بود  ينکنه و اشک هاشو برا هیخودش کار کرده بود گر يرو یلیخ...  هرو بخندون ولتیو

الکس دائم در رفت . ..رفت  یم سایدعا به کل يها برا کشنبهیخورد و فقط  یجنب نم مارستانیاز ب ایمار...  ومدی یو بچه شون م ایهمراه مار

شب آخر همه جمع ... کمک مامانش  ایبود  مارستانیب ایآراگل هم ... خونه اش هر روز سفره و ختم داشت  يتو انومحاج خ... و اومد بود 

قرار  دیشا... اونجا جمع شده بودن  یره و از شب با هزار زور و بدبخت یساعت هفت صبح به اتاق عمل م ولتیدونستن و یم... شده بودن 

 افهیاگه مرد همه ق خواستیم... کرد شاد باشه  یم یسع ولتیو... کرد  یم سین چشماش همه شون رو خیهم...  ننیرو نب ولتیو گهیبود د

نماز خوندنش و  يخلوص و وسواسش تو دنیبا د...  ولتیو دنیبا د... افتاد  یاتاق بغل رزنیحرف پ ادی... داشته باشن  ادیخندونش رو به 

 يو تنها سر بزنه و از کمپوت ها ریدونست هر روز به اون زن پ یخودشو موظف م نکهیا... ذاشت  یکه مادر شوهر و بزرگتراش م یراماحت

:لبخند زده بود و گفته بود... افتاده  يماریتخت ب يفرشته مهربون رو هیبود  دهیخودش و گل هاش براش ببره فهم

هر گل که بیشتر به چمن می دهد صفا، گلچین روزگار . چیند آن گلی که به عالم نمونه است گلچین روزگارعجب خوش سلیقه است، می -

.امانشنـمیدهد

...بود  دهیاما اون لحظه دلش لرز...دونست  یخودش رو گل نمونه نم... لبخند زده بود  ولتیو

 یم یچ...  دیقهوه بودن ترس دنیونجا مشغول نوشکه ا يسه دکتر دنیبا د... اتاقش رفت  يتو عیآراد رو احضار کرد و آراد سر دکتر

کرد که  یم دادیب ینگاه آراد نگران يتو نقدریا...  ختنیو براش قهوه ر نهیباز دعوتش کردن که کنارشون بش يبا رو... خواستن بهش بگن 

...سوخت  شدل دکتر به حال

:پاش زد و گفت يرو یدست

!!؟يچطور... خوب جوون  -

:ر از زهر بودآراد تلخ ت لبخند

....افتاده و  مارستانیتخت ب يخوب باشم؟ پاره تنم رو ادی یبهم م -

:دکتر سر شونه اش زد و گفت... به گلوش چنگ انداخت  بغض

... کامالً مشخص بود  يدیچند وقت مثل پروانه دورش چرخ نیا نکهیحالت و ا نیاز ا...  ستین یشک یزنت وونهیکه تو عاشق و د نیدر ا -

... میگرفت یم يتخت از جفتتون ام آر آ يرو يدیخواب یکردم باهاش م یم ولت

!بود نمیهم! گفت یدکتر راست م... باز شد  يآراد هم به لبخند محو يو لبها دنیدکترا خند همه

...ن دونستنشو يبرا یاما از همه هم محق تر هست... تو از همه سخت تره  يبرا دنشیهست که شن ییزایچ... اما جوون  -
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...زل زد به دهن دکتر ... سر جاش بود  دشیاما ام... رنگ باخت  آراد

...  ستین ینزده شک یبیآس يکنار يو به بافت ها مهیکه تومور مغز خاوم شما خوش خ نیدر ا... شه  یمغز انجام م يرو میعمل مستق نیا -

که  فتهیب یبعد از عمل ممکنه هر اتفاق...  هیعمل فوق حساس! د نشهوار یبیآس يکنار يهنگام برداشتنش بازم به بافت ها ستیاما معلوم ن

احتمال از ... هست  شینائیاز دست رفتن ب ایاحتمال کم شدن ... احتمال فلج شدن نصف بدنش هست ... همه شو برات بگم  دارم فهیمن وظ

زائده توش حفره  نیمغزش بعد از برداشتن ا و عالوه بر اون ممکنه... احتمال کم شدن هوشش هست ... دست دادن حافظه اش هست 

داخل مغزش قرار  يلوله ا میپس ممکنه مجبور بش... شه که کشنده است  یجمع م یعیمرور زمان ما هاون حفره ب يکه تو... بشه  جادیا

 دهیبر دیچه شکم اون قسمت باکه چه وارد قلب بشه و ... کنه  یم هیرو تخل عیشکم و ما ایشه  یوارد قلب م ای میکه اون لوله مستق میبد

 ریز دیبعدش هم با...  گهیده سال د دیشا... تونه باردار بشه  یاما تا مدت ها نم...  ستین ممه نایا... مونه  یخوره و جاش م یم هیبشه و بخ

البته ... شه  یدرد م وگرنه دچار... هر شب ... کورتون مصرف کنه  دیاز متورم شدن مغزش هم با يریجلوگ يبرا... نظر جراحش باشه 

!و خانومت مثل روز اولش بشه فتهیهم ن یاتفاق چیه دیشا... گم همه اش احتماله  یکه دارم برات م یینایا

... دیترک یاز لرزش گذشته داشت م گهیقلبش د...  دیلرز یبه تبع صداش هم م...  دیلرز یآراد م يو پا دست

... رونیب ادیفقط زنده ب...  ستیبرام مهم ن نایا یچیه... دکتر  يآقا -

:که مسن تر بود گفت گهیسه لبخند زدن و دکتر د هر

... یخوست خدا رو هم در نظر داشته باش دیاما با... همراه بوده  تیبا موفق شهیعمل هم نیاصوال ا... پسر  میکن یرو م مونیما همه سع -

:دلش گفت يتو آراد

...مقدم به همه شماست  خواست خدا...  نیا لهیشما همه تون وس -

:باز گفت يدیجمش دکتر

... گهید زیچ هیو  -

:دینال آراد

ه؟یچ گهید -

 میکه فردا ت ادی یاگه هم دلت نم...  یکار رو بکن نیخودت ا یدوست داشته باش دیگفتم شا... بشه  دهیهمه اش تراش دیخانومت با يموها -

...کنن  یقبل از عمل آماده اش م یجراح

...  ادیز یلیخ... بود  ادیز ولتشیو يعذاب برا نهمهیا...  ختیو اشک از چشماش ر اوردیطاقت ن گهید... دستاش فشرد  نیرشو بس آراد

 یچه عذاب ولتیو و... هم زده بود  ولتیحرفا رو دکتر به و نیا نیع... خودش به هوش اومده بود نکهیبعد زا ا ولتیو ياومد به حرفا ادشی

شدن و دکتر  رهیبه هم خ یبودن با ناراحت دهید ادیحالت ها رو ز نیدکتر ها که ا!!!! دهیچه کش ولتشیو دیفهم ین ماال... بود  دهیکش

...آراد رو آروم کنه  یکرد با شوخ یسع يدیجمش

 یدر م... بکش  پاشو خجالت ؟یکنیم هیگر يچهارتا دونه مو دار يبرا...  ستیمهم ن یگفت ادیهمه بال بهت گفتمممکنه سرش ب نیپسر ا -

...همه اش دوباره  ادی

:توجه به طنز دکترگفت یاز جا بلند شد و ب آراد



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٦٩

!!!ن؟یبد غیت هیو  یچیق هیشه بهم  یم -

:و گفت دیکش یآه دکتر

... ارنیگم برات ب یم...  ششیبرو پ -

... رونیرفت بافتاده از اتاق  يناموزون و شونه ها يبه نشونه تشکر تکون داد و با قدم ها يسر آراد

... ولتیکم مونده برات شعر هم بخونم و گهید -

آراد ... تخت نشسته بود  يچهار زانو پشت به آراد رو... کرد  یجلوه م شهیمعضوم تر از هم یحساب مارستانیب یبا اون لباس صورت ولتیو

...کرد شاد باشه  یسع ولتیو... بافت  یهم پشت سرش چهار زانو نشسته بود و با دل خون داشت موهاشو م

... يوقت بود موهامو نبافته بود یلیخ... آراد  -

لخت اما حالت دار ... وقت بود به خواست آراد کوتاه نکرده بود یلیبلندشو که خ يموها... آراد خودشو لعنت کرد که چررا موهاشو نبافته  و

آراد تنهاشون گذاشته بودن که  تیبه خوا...  دیسرش رو بوس يپشت روکار بافت تموم شد، از ... چشماش  یدر تضاد با آب رهیت يقهوه ا... 

:گفت... آخر رو با هم تنها باشن  شب نیا

...شب آخر  دیشا...  ییمن و تو و تنها... همه برن  یچه خوب شد که گفت-

 يچه خنده ها...  دنیو هر دو خند داد آراد بلند شد...نکرد و دستشو گاز گرفت  يهم نامرد ولتیو... در دهنش رو گرفت  عیسر آراد

...رو به آراد نشست  دیو چرخ دیآه کش ولتیو...  یتلخ

!!؟يباز يای یم -

!!؟يآره خانومم چه باز -

... ارینون ببر کباب ب -

 یحکم مکرد و م ینم ينامرد... دست آراد  ریهم با ذوق دستاشو گذاشت ز ولتیو و ولتیو يو دستاشو به رو گرفت جلو دیخند آراد

 يکم جون دستا يقلبش بود ضربه ها يکه تو یشد با اون درد بزرگ یمگه م...  دیفهم یاز درد نم يزیچ یآراد ول... دستش  يرو دیکوب

شش ... دست آراد  يمجبور شد دستاشو بزاره رو... کف دست خودش و سوخت  دیکوب ولتیو!!! بشه؟ شباعث آزار ولتشیو کیکوچ

 يشده بود که آراد دلش به جا رهیبامزه خ نقدریا... کشه که اونم دستشو بدزده و آراد بسوزه  ید دستشو عقب مآرا یمراقب بود ک یچشم

رو غرق بوسه  ولتیو يباره و چنباره و هزار باره دستا کی... لبش  کینزد برددستش و  يرو گرفت تو ولتیدست و... دستاش کباب شد 

:آراد گفت... کرد 

نه؟ ... گهید يقول داد -

:مصمم گفت... دونست منظور آراد به برگشتنشه  یم ولتیو

...قول  -

...شه  یم چارهیب نجایا یکی یباشه که نباش ادتی -

:و گفت دیلرز ولتیو چونه

... ادمهی -
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:اش تو دست آراد مشت شد و صداش خشنش کنار گوشش بلند شد چونه

!!!لرزه؟ یکم قلبم داره م! ؟یلرزون یچرا م نویا! ؟یچ يات برا هیگر! گهید يقول داد -

!!؟يد یبهم م یقول هی... آراد  -

و بچه دار بشم و فراموشت کنم بهتره خودتو خسته  مینشم و زن بگر ایکه بعد از تو تارك دن يریقول بگ يخوا یم لمایف نیا نیاگه ع -

... زمیعز ینکنه و بخواب

!ا آراد -

!!!؟یناختش ينجوریتو منو ا... آراد و کوفت  -

...تنم تو گور  خوامیخوب نم -

افتاد و  هیبه گر ولتیو... دونست که آراد محکم نزده  یدردش گرفت اما خودشم خوب م... دهنش  يآراد آروم جلو رفت و زد تو دست

:گفت

...اندازه  یمن م ادیچشماش تو رو ...  هیخواستم بگه مرجان دختر خوب یفقط م -

:کنار گوشش گفت آراد

...خوره  یبهشم نم یحت چکسیدست ه... مال توئه شهیمن هم نیا -

که نگرانش  ادمهیخوب  یلیاون روز هم که کتک خورده بود خ...  يکرد یمرجان نگاه م يبه چشما یداشت دمیبار د هیمن خودم  یول -

...چه به روزش اومده  یبدون يتوام دوست دار دمیاز چشمات فهم...  يبود

:گفت... رفت خنده اش گ آراد

!دهیکه ورپر میقرار بود به هم شک نکن -

!نه؟یاز ا ریغ یافت یمن م ادیاون  دنیبا د دمیاما فهم... شک نکردم  -

خوب  گهیکه د نویا...  ولتیشدم و تتیمن عاشق شخص! دونه است هی ایمن تو دن ولتیکردم و یچه اشتباه دمیبعدش فهم... بار  هیفقط  -

!نداره یشکیرو ه تو طنتیش! یدون یم

!پنچر کنه نتویگم ماش یخوب به مرجان م -

... زمیبخواب حرف نزن عز ولتیو -

... نیآراد چه خبر از رام -

 الشیخیب گهیبه من تو نداره د يزده و مشغوله و سرش هم گرم کارشه و کار يگریکالس باز هی دمید یوقت... وقته خبر ازش ندارم  یلیخ -

...شدم 

...شد  تیه به راه راست هداچه خوب ک -

...راه راست به سمتش کج شد  دمیشا -

:و با ناز گفت دیخند ولتیو

...آراد  -
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...جان دل آراد  -

...ها  يقول نداد -

... ولتیبخواب و -

...نکن  تیآراد اذ -

:کم باال برد و گفت هیصداشو  يکفر آراد

...بخواب  ریبس کن بگ گهیحاال د...  رونیکه مغزم بپاشه ب وارید يکوبم تو یمو مسر نیبشه شک نکن همچ تونیخانومم اگه شما طور -

عشق ... دوست نداشت آراد قبول کنه ... اما خودخواه هم بود ... درسته که دوست نداشت آرادش تنها بمونه ... انگار خنک شد  ولتیو قلب

...و بازم آراد مال خودش بود و بس  رونیب ومدی یشاهللا که خودش زنده مان... بود  دواریبه لطف خدا ام.... خواست  یآراد رو م يابد

***

:لبخند زد و گفت...  شهیمثل هم... کرد  یم دارشیآراد هنوزم کنارش بود و داشت ب... سرش چشم باز کرد  يرو ینوازش دست با

... ریصبح بخ -

:و گفت دیبوس شویشونیپ... خم شد  آراد

... زمیعز ریصبح بخ -

بلند شه صبحونه آراد رو آماده  دیخونه شونن و االن با يرفته بود کجاست و فکر کرد تو ادشیلحظه  هی... عملش افتاد  ادیدفعه  هی ولتیو

:با استرس گفت... باطل  الیخ یاما زه... کنه 

!!وقت عمله؟ -

:نشست و گفت آراد

... گهیساعت د هی...  زمینه عز -

:هم نشست و گفت ولتیو

...مردم از استرس !!! بشه تموم بشه راحت بشم؟ یک -

:و گفت دیکش ولتیو يموها يرو یدست آراد

...شم  یداغون م رونیب نیمن ا...  یفهم ینم يزیتو که چ... تو بشم  يفدا -

!!؟يدیفهم... من آماده ورود  یکن یم زشیتر و تم... هفته خاك گرفته  نیخونه مون تو ا... خونه  يبر یم فیتشر!!!! خودیب -

:و گفت دیتلخ خند آراد

!حتماً -

نشکنه؟  نیاز ا شتریگفت که دلش ب میبهش  دیاما چطور با... بود  زشیعز يموها دنیوقت چ...  دیترس یبگه اما م يزیچ هیخواست  یم

... ایه درو دلو زد ب دیکش یآه...  دنیتراش یرحمانه خودشون سرش رو م یو ب ومدنی یگفت پرستارا م یاگه نم

... ویو -

:کرد و گفت زونیپاهاشو از تخت آو ولتیو
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!!!جانم؟ -

...بهت بگم  دیبا...  يزیچ هی -

...پرسشگر ... بپرسه پس فقط نگاش کرد  يزینتونست چ... به صدا در اومدن  ولتیو يخطر برا يزنگا

:آب دهنش رو قورت داد و گفت آراد

... دیبا یعنی... کوتاه .... دیبا...  دیاموهات رو ب... مو ... عملت  يبرا -

... خودش به درك ... آرادش عاشق موهاش بود ... کردن اما تو ذهنش غوغا بود  ینم انیرو ب یچیه ولتیو يچشما... ادامه بده  نتونست

 نیا يبرا... نبود  نیا ينه برا... باشه  مو نداشته ولتینبود که و نیاما غم نگاه آراد به خاطر ا!!! نه؟یتونست اونو بدون مو بب یآراد چطور م

آراد رو  يطور هی دیاما با... عاشق موهاشه  يهر دختر... شد چون موهاشو دوست داشت  یناراحت م... ناراحت بشه  ولتیکه خود و ودب

:و گفتزد  ییلبخند دندون نما...  دیکش یقینفس عم... مهم آراد بود ... االن خودش مهم نبود ... کرد  یآروم م

!!!م؟یبتراش -

:صداش نشون بده گفت يتونست تو یکه م یبا اوج خوشحال ولتیو... چشماشو بست و سرشو تکون داد  آراد

برم موهامو کوتاه  يخواستم ازت بخوم بذار یصد دفعه م! شدم یم چارهیموها ب نیداشتم از دست ا!!! توموره نیبده ا ریخدا خ يوا -

...نداشتم اما جرئت ... پسرونه کنم 

:به آراد رفت و گفت يچشم غره ا بعد

!توموره منو نجات بده نیاگه ا -

...ناراحت نشده بود  ولتیو يجد... بهت زده نگاش کرد  آراد

!!!ست؟یبرات مهم ن یعنی...  ویو -

همه شو خودت  اریب یچیق هیبرو ...  نمیبب االی... دراز دوست دارم  يموها نیاز ا شتریپسرونه ب يمو... هم مهمه  یلیخ... چرا  یعنی! نه -

... نیبچ

به خاطر آراد  ولتیاما حاال که و...خورد  یجرز م يشناخت که به درد ال یرو نم ولتشیاگه و... کرد  یآراد رو داشت پاره م يگلو بغض

:با خنده گفت... کرد  یکار رو م نیهم دیکرد آراد هم با یم يباز لمیداشت ف

!چه از خدا خواسته...  یزن یم ریس يریگ یمنم م...  يانداز یراه م یونیحاال چه ش گفتم! بدجنس يا -

خواست  ینم...  ولتینشست پشت سر و...  دیلرز یدستش م... برشون داشت ...  غیو ت یچیرفت سمت ق... آراد هم ...  دیخند ولتیو

آراد بافت موها ... هر دو از هم فرار کردن ...  نهیک چشماشو ببخواست آراد اش یهم نم ولتیو یو از طرف نهیدست لرزونش رو بب ولتیو

... سفت بود ... رو فشار داد  یچیق...  دیپلکاش چک ياشک از ال... چشماشو بست ...  خشیرو گذاشت ب یچیق... دستش  يرو گرفت تو

... سبک شد  ولتیسر و... آراد  يپاها يافتاد رو شده و باف مو دهیکم فشار چ هیاما با ... کلفت و پر پشت بود  ولتیو يچون بافت موها

... تونست حرف بزنه  یچون خودش هم نم... گه  ینم یچیخوشحال بود که آراد ه... شد  سیصورتش و صورتش خ يرو ختیاشکاش ر

... رو برداشت  غیت ...کنه  یم هینفساش بفهمه داره گر ياز صدا ولتیبلند نفس نکشه که و یکرد حت یم یو سع ختیر یآراد هم اشک م

 يمجبور شد بخوابه و سرش رو بزاره رو ولتیو... عقب  دیکش ور ولتیخودش و و يپا يپهن کرد رو يپارچه ا... کف هم داشت  عیما
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... دو خط ... خط  هی...  دیرو کش غیو ت دیسرش مال يکف رو رو... دم نزد  یو سوخت ول دیآراد اشکاشو د... چشماشو بست ... آراد  يزانو

 یسرش خنک م... کرد  یسرش حس م يغ سرد رو رویو ت دیلرز یم هیاز گر ولتیو...  دیهق زد و کش...  دیو کش ختیاشک ر... سه خط 

...زد  یشد و سبک و زار م

 هی نکهیون ابد ولتیآراد و و... عمل چک کنن  يرو برا ولتیوارد شدن تا عالئم و يهمزمان دکتر همراه با پرستار... تموم شد  باالخره

 ولتیو... گذاشت  يمقدس کنار یش هیو مثل  ختیر ونینال هی يآراد همه رو تو... کردن  یخداحافظ ولتیو يکلمه حرف بزنن با موها

معذب با صورت  ولتشیو...  دیآراد فهم...  گرانید ایآراد نگاش کنه  نکهیچه برسه به ا نهیدوست نداشت خودش خودشو بب یبدون مو حت

اونقدر که اشک ... هر دو زار زدن ...  دیسرش کش يرو برداشت و رو دشیشال سف عیسر... شد  یم دیسته بود و سرخ و سفقرمز نش

 یآراد ب... و از هم جدا شدن  دنیرو از تذکر دکتر فهم نیا... با هم بودن نداشتن  يوقت برا گهیاما د... پرستار و دکتر رو هم در آوردن 

 يرو حاضر و آماده رو ولتیساعت بعد و کی...  ختنیر یپشت در اتاق بودن و همه اشک م يادیز تیبازم جمع...  رونیطاقت زد از اتاق ب

خشک  يلبها يآراد بود که لحظه آخر رو نیتخت همه تا پشت اتاق عمل رفت و ا راههم... اتاق عمل کردن  یبرانکارد خوابوندن و راه

:گفت یشده از ترس همسرش رو بوسه زد و با چشمک

... يهستم تا برگرد -

...از ترس قدرت حرف زدن نداشت فقط پلک زد و پشت در اتاق عمل محو شد  گهیکه د ولتیو و

***

... کرد الزمه رو سر زده بود  یکه فکر م ییهر جا... از طناز نداشت  يصبح شده بود اما هنوز خبر... زد  یکالفه دور خودش چرخ م احسان

که زده بود رو  یجبران حرف نایکدوم ا چیه! دهیهزار بار خودشو لعنت کرد اما چه فا... داغون بود ... بود  مونیاحسان پش... اما طناز نبود 

برداشت و شماره اش رو گرفت  شویطاقت گوش یافتاد و ب یانتظام يروین يدوستش تو ادیخواست برگرده خونه که  شونیپر... کرد  یمن

:ب دادخورد تا جوا یچند تا بوق... 

...احسان جان ... به به  -

...دستم به دامنت ... سالم سروش  -

:با تعجب گفت سروش

شده احسان؟ یچ -

...چطور بگم ... راستش ... سروش  -

شده؟ شیطور یکس! گهیاَه جون بکن د -

:و گفت دیشک یآه... باباش سرهنگ تمام بود و خودش سروان ... بود  شونیخونواده گ یمیقد ياز دوستا سروش

...نداشته  يا دهیهر جا رو گشتم فا... شده  بیتا حاال غ شبیطناز د -

:متعجب گفت سروش

!!!؟یچ یعنی -

....بعد خوب ... با هم بحثمون شد ... راستش  -
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:وسط جون کندن احسان و گفت دیپر سروش

...شده  بیم غو االن ه رونیاونم زده از خونه ب... شه حدس زد  یاشو م هیخوب بق یلیخ -

...آره  -

... يبه خونه شون سر زد -

...اما تو نرفتم ... سر که زدم  -

!؟یچ یعنی -

... ستین نشیاز ماش يخبر دمیزدم د دیخونه شون رو د نگیپارک... رفته  نشیخوب با ماش -

!؟یخونه دوستاش چ -

 ياز طناز هم خبر... ه شوهرش زنگ زدم گفت زنش خونه مامان باباشه ب... زنگ بهش زدم جواب نداد ... نداره که اونم  شتریدوست ب هی -

...ندارن 

....البد اونم رفته قهر !!! به -

!گم و گور شده کریدر و پ یشهر ب نیتا حاال تو ا شبیزن من د... بکن  يفکر هی! دونم سروش یمن چه م! وا -

...برن اونجاها  رهیگ یدلشون م یجور جاها دارن که وقت نیدخترا از ا... که پاتوقش باشه  يرو سراغ ندار ییجا -

...قر و فرا نداشت  نینه طناز ا -

!!!پسر؟ یچ یعنیقر و فر  -

:دیداد کش یعصب احسان

نه؟ ای یبکن یتون یم یسروش غلط -

:متفکر گفت سروش

...گم شده  یکه فالن اتیکشه به نشر یخبر مزود  یلیخ...  میکه بشه به همه واحدامون خبر بد ستین يزن توام عاد تیآخه موقع -

... يرفتم کالنتر یوگرنه م...  گهیبه تو زنگ زدم د نیهم يمنم برا -

!!!دستت درد نکنه  -

!خوب حاال توام -

...شماره پالکش رو بگو ....  رمیبگ نشیاستعالم از ماش هیتا من ... صبر کن  یچند ساعت هی -

... بعد قرار شد خودش خبر بده و تماس قطع شد ... کرد  ادداشتیرو با رنگ و مدلش گفت و سروش  طناز نیپالك ماش عیسر احسان

...خونه شد  یاحسان هم ناالن و خسته راه

سمت راننده کامالً داغون شده و ... شده بود  دایطناز پ نیماش... به خودش گرفت  يا گهیشکل د زیساعت بعد با تماس احسان همه چ دو

هم  يکنار اتوبان تهران کرج رها شده بود و خبر یبیبه شکل عج نیماش... از سمت چپ  دهیکوب نینفر چند بار به بدنه ماش هید که معلوم بو

 مارستانیهم اونو به ب یو کس ومدهیسرش ن ییبال چیطناز ه دنیفهم یو پزشک قانون مارستانیبعد از خبر دادن به ب!!! از راننده نبود 
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 یکه حت يمرد...  حیشد سمت مس دهیکش عیذهن احسان سر... شدنش بود  دهیاونم دزد... موند  یم یاحتمال باق هیقط پس ف... نرسونده 

!!!دونست یاسمش رو هم نم

براش ...  دیبار یبارون به شدت م...  رونیقسمت از خونه بندازه رفت از خونه ب چیبه ه ینگاه نکهیرو برداشت و بدون ا تارشیگ ریآرشاو

خونه براش ... دلش خون بود ... ولو شد  اطیح يتو يها یصندل يرو... تنش بود  يچهارخونه آب و سرمه ا رهنیپ هیفقط ... نبود مهم 

 دیکش تاریگ يها میس يرو یدست...  يزییبارون پا... کرده بودن  سیخ سیرو خ تارشیبارون خودش و گ يدونه ها!!! بود بربدون توسکا ق

...بخونه تا بغض دلش آروم بشه  نقدریخواست ا یم... ندن کرد و با بغض شروع به خو

زارم تو خونه یچترم و جا م...  يروزا از سر لجباز یلیخ -

حالم تــــورو برگردونه دیشا... بشم تو بارون  ضیدارم مر دوست

 ينگاش به اونا بود اما فکر و قلبش جا... د کر یاستخر توپ نگاه م يتو اوشیو ن نیآتر يتک و تنها نشسته بود و به باز یصندل يرو ماین

...که چند روز بود خونه طرالنش شده بود  یمارستانیدور و بر ب... زد  یپر م گهید

رهیدلگ میوقته زندگ یلیخ... وقته تو خودم کز کردم  یلیخ

ره یکم کم داره از دست م گهید... کنم احساسم  یروزا حس م نیا

 یرو م شونیزندگ یترسا و آرتان به خوش... شده بود عقوبتش  نیکرده بود که ا یچه گناه... ر دهنده بود خودش براش آزا ییتنها ادی

داد  یوقتا هم سر زندگ یمش ره سمت ترسا اما بعض یوقتا ذهن یبود که بعض زاریاز خودش ب... سوخت  یم ییتنها يتو دیکردن اما اون با

»به عشق اولم فکر نکنم؟ يکه انتظار دار ياربه من د یچه دلخوش اوشیتو جز ن« دیکش یم

دهیعذابم م ییحس تنها...  یبارون يوقته روزا یلیخ

دهیمنو تنها د ابونیخ نیا...  زییتــــو چند تا پا یدونم ب ینم

 دنیتاش و شنلمس دس يچقدر دلش برا... زدن  یم ادیبند بند وجودش داشتن توسکا رو فر...  تاریگ يها میس يرو دیدست کش ریآرشاو

...نمونده بود به جنون برسه  يزیچ یاما از دلتنگ... بودش  دهیهمه اش دو شب بود ند... صداش تنگ شده بود 

رنگم یژاکت آب بیتو ج... بار دستکشت جا مونده  نیآخر

)يمحمد چنار یبارون يروزا(چقدر دلتنگم  یدون یآخ نم...  دهیدستاتــــو هنوزم م عطر

خورد تمام روز رو خواب  یکه م یآرامبخش يبا قرصا... بود  دهید رشویخواب آرشاو... زد  یتخت نشسته بود و زار م يولرزون ر توسکا

 یقلبش داد م... داد  یلرزونش فشار م يانگشتا نیو لحاف رو ب ختیر یهمنوا با بارون اشک م... اتاقش  شهیش يتو دیکوب یبارون م... بود 

...لحظه  هی یحت... موند  یبدون اون زنده نم... د خوا یرو م ریوزد که آرشا

نمیچ یابر م ادتیب...  یبارون يهنوز روزا -

نمیب یچشاتـــو خواب م...  رمیتـــو درگ يایرو با

روشن  ينتونت چشم از چشما... بود  زونیآو واریآرتان اونجا به د ينصف پوسترا... اتاق کار آرتان  يضجه زنون خودشو انداخت تو ترسا

خاطراتش دلش  ادی... داده بود  حیکه کنار آرتان نشسته بود و اون براش درساشو توض ییچه روزا... چمباتمه زد کنار اتاق ...  رهیآرتان بگ
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 انتیخ نکهیآرتان ولو ا يکه برا یاون... چرا به آرتان گفته بود دوستش نداره ...  یاز همه چ دیبر یچه زود داشت م... کرد  یو رو م ریرو ز

!!!چرا دروغ گرفت؟ چرا؟! مرد یهم کرده باشه م

گرفتارم یبه بدحال... تـــو  یب يلحظه  نیهنوز ا -

دارمیکه از عکستچشامو بر نم ینیب ینم

... دوستش نداشت  گهید... دوستش نداشت ...  کردیم یترسا ذهنشو متالش يصدا... فرمون و سرش هم  يشد رو یم دهیآرتان کوب مشت

 رونیب زهیبر تونستیکاش م... روز دچار بن بست بشه  هیکرد عشقشون  یوقت فکر نم چیه... دلشو زده بود ... شده بود  ریازش س ترسا

 يکرد چون هنوز تو ینگاش نم... زد  یم ششینگاه ترسا آت ادی!!! شد یشد نم یاما نم...  رهیگلوش درد نگ نقدریارو که  یاون بغض لعنت

!!!بود؟ یجرمش چ! کار کرده بود؟ یمگه چ... عشق رو گرفت  يشد که نفرت جا یاما چ... نگاش عشق بود 

يدزد یم اتـــویرو يفهمم چرا از مندار ینم -

يدزد یازم چشماتـــو م یقاب عکستم حت تو

و  ادیاش به رحم ببخونه بلکه دل توسک نقدریخواست ا یم...  تاریگ يمایس يزد رو یاز اشک چنگ م سیاز بارون و خ سیخ ریآرشاو

... رهیبارون تب کنه بم يسرما ریتا ز... بخونه تا انگشتاش تاول بزنه  نقدریخواست ا یم... برگرده 

دچار عطر دستاتم... اما من  يتـــو از من دور -

چتر دستاتم ریکه ز... بارون شم  سیخ محاله

رو که  یخواست تموم ساعات یفقط م... ره  ینگفته بود کجا م یبه کس...  امامزاده مورد نظرش بغضش رو فرو داد و ترمز کرد دنیبا د آراد

کفشاشو ... سالم داد ... خواست  یرو زنده و سالم م ولتشیو...  رهیببنده و شفاشو بگ لیامامزاده دخ نیا ياتاق عمل بود رو تو يتو ولتشیو

...داد  یبدون مو دقش م ولتشیو يادآوری...  دنیچک یصورتش م ياشکاش رو... در آورد و رفت تو  يا لهیجلو در م

رهیکه اسمش رسم تقد... هست  ایتـــو دن ییزایچ هی -

)یروزبه نعمت الله یباران يروزها يایرو( رهیخبر م یب شهیهم...  يکه دوستش دار یکس

 یاما هنوزم اشک م... سوخت  یورمش مپلک مت ریگونه اش و ز... افتاده بود  نیزم يبسته پشت سرش وسز سالن بزرگ رو يبا دستا طناز

دونست  یم... و مشت نثارش کرد و گذاشت رفت  دهیشده بود و چند کش یعصب حیمس... شد  یاز ذهنش پاك نم حیمس يصدا...  ختیر

 دیکش یم به وجودش شیاحسان ات يحرف احسان بدتر از ضربه ها...  يدفاع بعد يکرد برا یداشت خودشو آماده م... گرده  یبازم بر م

وجود هنوزم احسان رو  نیاما با ا... کرد  یاش م چارهیب دهیاونو مقصر د شهینرفته و هم ادشیوقت اون ماجرا از  چیاحسان ه نکهیا... 

 ...رو به احسان گفته بود  تیاگه همه حق... اما ازش دلخور بود ... بود  شیزندگ... بود  رششوه... هم دوست داشت  یلیخ... دوست داشت 

گرده؟ اصال  یکرد االن احسان کجاست؟ دنبالش م یبا خودش فکر م... نبود  نجایاالن ا دینکرده بود شا یاگه مخف... بود  دهیاگه نترس

...ده  ینجاتش م یعنی!! سراغش؟ ادیبراش مهمه که ب

میکه چه حال ینپرس يریاز ما نگ یسراغ -

ام ییجدا نیدونم باعث ا ینداره م یبیع
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 شهیدونه ها رو اونور ش...  شهیش يبخار گرفته و صورتش رو هم چسوبند به سرد شهیش يدستشو گذاشت رو... کنار پنجره  رفت توسکا

...خورد  یسر م شهیش يتوسکا بود که رو ياشکا نطرفیخورن و ا یکه چطور سر م دید یم

که رفتنم فکرتو کمتر بکنه دیرفتم شا -

کنار تو حالتو بهتر بکنه نبودنم

به زور خودشو به ... از جا بلند شد ... شد  یحالش لحظه به لحظه به لحظه خراب تر م... افتاده و به لبه فرش چنگ انداخت  نیزم يرو ساتر

داشتن  يکه بازم برا یاون!!! کرد؟ یچه م شیداشت با زندگ... شد  یباز نم هیچشماش از زور گر... تخت  ياتاق خوابشون رسوند و افتاد رو

! دهیشن یچ! دهید یگفت که چ یم دیبا... گفت  یرو م قتیحق دیبا... آرتان رو به شک انداخته بود  تشیخودش با خر!!! تشنه بود نآرتا

لج کرده بود؟؟؟ یبا ک... نبود  ونیحداقل به خودش مد... شد  یکرد خالص م ینم بیزد و بعد اگه آرتان تکذ یحرف م دیبا

نبود ین عاللج کردم با خودم آخه حست به م -

نبود یمن فرق داشت با تو دوست داشتن خال احساس

داد ...  دیکش یزد فقط داد م ینم یحرف خاص د،یاز ته دل داد کش... اون دور و بر نبود  یخلوت بود و کس ابونیخ... شد  ادهیپ نیماش از

به ... شست  یبارون سر و صورتش رو م... گلوش پر زد  يتو از یبغض لعنت... آروم تر که نه ... تا آرومتر شد ...  دیکش...  دیکش...  دیکش

!!!!تونست ضجه بزنه یکاش مثل زنها م! کاش مرد نبود... کرد  یآسمون هم حسادت م يابر تو

ابونیبه نور چراغ تو خ رهیچشام خ... نم نم بارون  نیبازم دلم گرفته تو ا -

بارون ریتو ز ادیمشب به دارم ا یچه حال... کشه آروم  یگذشته منو م خاطرات

 ينکنن و به زور برش نگردون تو داشینشسته بود که پرستارها پ ییجا... ها  مکتیاز ن یکی ياحساس نشسته بود رو یروح و ب یب طرالن

 يتو خواست بره یفقط نم... دوست نداره  یدوست داره چ یچ دیفهم یاون لحظه نم... بارون رو دوست داشت  ریشدن ز سیخ... اتاقش 

...رو دوست نداشت  ییتنها... اتاقش 

واسم از قبل مسلم شده بود يباز نیباختن تو ا -

شده بود تحملت عشقت به من کم شده بود سخت

همه گوش به فرمانش داشتن و از ...  دیکش یماسکش رو برداشته بود و داد م يدیدکتر جمش... دکتر ها به تالطم افتادن ... رفت  نبض

...  دنیکش یم غیدستگاه ها ج... فقط سه ساعت از عمل گذشته بود ... دستگاه شوك رو اماده کردن ...  دنیدو یون طرف مبه ا طنرفیا

...سه بار ... دو بار ... بار  کی...  ولتیبدن و يافتاد رو وكبا ش يدیدکتر جمش

قلبم هنوز هواتو داره شب و روز یرفتم ول -

ز بسوز بسا گمیهنوزم عاشقتم به دل م من

 یدرونش رو کم شیبارون آت يبود و قطراه ها دهیکه کش ییها ادیفر... گذاشت و نفس نفس زد  نیکاپوت ماش يهر دو دستش رو رو کف

 يداشت شب رو تو میتصم... بشه  نیراه افتاد که سوار ماش... غرورش له شده بود ... کاپوت  يرو دیمشتش رو کوب... خاموش کرده بودن 

 يگال... پسرك گلفروش افتاد  ادی... سر جا خشک شد ... دفعه مغزش جرقه زد  هیرو باز نکرده که  نیدر ماش وزهن... ه مطبش بخواب

:دیچیذهنش پ يتو ایتان يصدا... ذهنش برگشت به عقب ... ترسا  نیله شده تو ماش میمر يگال!!! میمر
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!!!تو هوا؟ یکن یم يعطرشو اسپر! تو مطبت ادی یم یمیمر يچه بو! آرتان يوا -

ترسا اون روز !!! بود دهیرو د ایترسا تان...  ابونیکف خ...  نشیماش کیکنار الست... دفعه نشست همونجا  هی...  شیشونیپ يرو دیکوب دستشو

! و نابود کنهر شونیشک زندگ هیخواست به خاطر  یم! شک کرده بود!!! یراحت نیبه هم!!!! بهش شک کرده بود... ترسا .... اومده بود مطب 

هر ... همون موقع بگو  يهر وقت دلخور شد! ترسا حرف بزن... دلت بمونه  يتو يزیآرتان از روز اول بهش گفته بود ترسا نذار چ نقدریا

نه تنها شک کرده بود به آرتان و ... ترسا باد هوا بود  يحرفاش برا! زیخودت نر يترسا تو... بکش  غیج... وقت دلت شکست داد بزن 

 هیبه خاطر ... بود  دهیمدت کش نیا يکه تو یترسا و اون همه عذاب يسوخت برا... دلش سوخت ... رفته بود  شیپ کجاتنه تا  هیشقش که ع

... اش کرد  چارهیب ینرفته بود که افکار منف شتریب ابونیخ هی... راه افتاد به سمت خونه ... شد  نیو سوار ماش دیاز جا پر...  یلعنت زیسورپرا

... به فرض که تفکراتش هم درست بود ... نداشت  یعاشق يمگه ادعا!! براش ارزش نداشت که بجنگه؟ نقدریا یعنی! دیترسا زود کنار کش

... غرورش زخم خورده بود و اون آرتان بود ... فکر بهتر داشت  هی... دور زد ... خونش به جوش اومد !!!!! ارزش بود؟ یب نقدریآرتان ا

با زبون خوش بهش گفته بود حرف بزنه و  نقدریا... داد  یم یدرس عبرت درست و حساب هیبه ترسا  دیبا... رورش زنده بود که با غ يمرد

کرد تا ترسا عقوبت  یم يکار دیبا... بود  دهیبرگرده و نفهم ینره که راض یتنه به قاض هیازش خواسته بود  نقدریا... بود  دهیترسا نفهم

...جون بود  یلیخونه ن مقصدش نباریا!!! نهیبب یکارش رو درست و حساب

تعجب  شتریآرتان ب يدونست از کودم قسمت حرفا ینم! شدن یآرتان هر لحظه چشماش گشاد تر از قبل م يحرفا دنیجون با شن یلین

تر شد و با لگد  یجون عصب یلیحال ن دنیکالفه بود با د یآرتان که خودش حساب... از حال رفت  باًیو تقر اوردیآخر سر هم طاقت ن... کنه 

جون رو  یلیکنه ن زیاگه ترسا رو نتونست سورپرا... مامانش آب قند درست کنه  يآشپزخونه تا برا يبعد هم رفت تو... مبل  يتو دیکوب

:دیجون بهوش اومد نال یلیباالخره ن یوقت... خوب تونست  یلیخ

!!!دختره برگشته؟ نیا -

:و گفت دیصورتش کش يتو یدست آرتان

!!!من يخدا يوا!!! ره؟یخواد بگ یطالق م دتش؟یترسا از کجا د! آرتان االن کجاست؟!!! کجاست؟ -

...من  يحرفا هیبق يجون آروم باش و ذهنتو متمرکز کن رو یلین -

!نمیبب ادیب ایزنگ بزن تان!!! ؟یکار کن یچ يخوا یم -

:برداشت و گفت شویگوش آرتان

... نید یفردا صبح انجام م نیرو که گفتم هم ياما کار... م زن یچشم من االن زنگ م -

:جون دستشو تو هوا تکون داد و گفت یلین

 التمیخ نیزنت درخواست زالق داده تو ع! رهیلندهور خونسرد طالق بگ ياز تو زمیذارم تا دختر عز یدست م يدست رو... نه تو رو خدا  -

!!!ست؟ین

:با خشم گفت آرتان

!!!من خونسردم؟ نیدون یاز کجا م -

... يد یبه من دستور م ینشست یول...  يبپر نییباال و پا یچ نیع دیاالن با...  ییتو عاشق ترسا! ات افهیاز ق -
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حوصله اش سر رفته بود و خونش به جوش اومده بود و داشت  یهتل حساب يکه تو ایتان... رو گرفت  ایتوجه به مامانش شماره تان یب آرتان

:جواب داد عیشماره آرتان سر دنیکرد با د یم يباز لشیبا موبا

!!!جانم آرتان؟ -

...خونه ما  ایحاضر شو ب عیسر...  یتان -

:با تعجب گفت ایتان

!!ه؟یکدوم خونه؟ اله -

... نایخونه مامان ا...  هیکامران... نه  -

:دیکش غیج ایتان

جون؟ یلیبه ن یگفت!!! شد؟ یاوک!!! ؟یگ یراست م -

!گهید ایب یزن یچقدر حرف م... بله گفتم  -

...آماده شد  دیو تند تند لباس پوش دیبا ذوق از جا پر ایتان... بوق نشون داد که تماس رو قطع کرده  يهم صدا بعد

:رفت سمت اتاقش نگاه کرد و گفت یجون چپ چپ به آرتان که م یلین

...زنت  شیبرو خونه پ ایب ير یکجا م -

:زدپوزخند  آرتان

... نجایا ارهیرو هم ب نیآتر يبعد از شهرباز مایزنم ن یاالن زنگ م!!! ؟یواسه چ ششیخوام طالقش بدم رو برم پ یکه م یزن! چشم! هه -

:جون بلند شد یلین غیج

!!!!؟یچ -

:خونسردانه رفت سمت اتاقش و گفت آرتنا

... کنهیم یخودم زندگ شیم په نیآتر... دم  یطالق م يترسا رو به زود...  نیدیکه شن نیهم -

:بست گفت یکه در اتاقش رو م نطوریآرتان هم... رفت  یجون دوباره داشت از حال م یلین

!نیکن لیم... آب قند بغل دستتونه مادر جان  -

...توسکا پاشو  -

که کرد  يکار نیجلو رفت، اول حانهیر. شد رهیتخت جا به جا شد و با بهت به مامانش خ يرو د،یکش رونیبغلش ب يزانوهاشو از تو توسکا

:اتاق رو کنار زد و گفت يپرده ها

... میبرات دنبال راه حل باش دیمن و بابات با يشد ایخودت که تارك دن! اتاق  نیتو ا يسه روزه موند...  نمیپاشو بب -

:دیسرشو گرفت و نال توسکا

مامان؟ یگ یم یچ -

:و گفت دیکش پشویز نیزم يخوابوندش رو... مونده بود  یرده کنار اتاقش باقرفت سمت چمدون توسکا که دست نخو حانهیر

...خانوم دکتر خوب وقت گرفتم  هیبرات از ...  نمیبلند شو بب -
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:زد و گفت يپوزخند توسکا

؟ یکه چ -

:رفت سمت در و گفت دیکش رونیب يمانتو شلوار حنهیر

... یهمه چ ریشه بزنه ز ینم دیانقدر زود نا امآدم ... کنم اماده شو  یرو اتو م نایتا من ا -

...  رونیو همراه مامانش از اتاق رفت ب دیکش یتوسکا آه... لباس به دست از اتاق خارج شد  حناهیشد و ر رهیبا بهت به مامانش خ توسکا

اش فشرد  گهیتوسکا بازوشو با دست د...  توسکا بود ياتو مشغول اتو زدن لباسا زیم ياتاق خودش رو ياتو رو به برق زده بود و تو حانهیر

:و گفت

...نداره  يا دهیفا ه؟یچ يکارا برا نیمامان ا -

... دیغر حانهیر

چند سال درمان کن ... بده  شیچهار تا آزما... اما چهار تا دکتر برو ... نداره  دهیفا یچیه يدست بذار يدست رو ینیتو بش یتا وقت... بله  -

...از هم بپاشون  تویشو زندگ دینا ام خودتو اگه نشد بعد

کار رو  نیا... گرفت حداقل دل مامانش رو نشکنه  میاما تصم... کنه  دوارشیتونست ام ینم یچیبود که ه دینا ام نقدریپوزخند زد ا توسکا

:زمزمه کرد... تونست بکنه  یم

بابا کجاست؟ -

...دفتره ... االن  ادشی یم -

... گذشت  یخدا رو شکر کارش هم خوب م... خونه نمونه  يتو کاریزده بود اونم به اصرار توسکا که ب مهیدفتر ب شد که باباش یم یسال کی

:بابا مامانش نشست و گفت یمیتخت دو نفره قد يتوسکا رو

نشده؟...  ریاز آرشاو... از  يخبر -

:براق نگاش کرد و گفت حانهیر

!یبکن چارهیهم از اون ب يادی هیافتاد  ادتیچه عجب  -

...  شهیبه خاطر خوشبخت...  رهیکنه واسه خاطر خود آرشاو یهم که م ياون هر کار دیفهم یچرا مامانش نم... انداخت  ریسرشو ز توسکا

 حانهیر... شد  یفشار بود اما بازم محکوم م ریز نقدریا... بتونه بچه خودشو داشته باشه  رشیگذشت که آرشاو یاون داشت از خودش م

:ش گفتخود

 نشیبچزون شتریب نیدستش به دست هم بد یتو و بابات هم ه! بچه غصه داره نیکم ا... براش  رمیبم...  نجایفعال ا ادیبابات بهش گفت ن -

...خونه  شتریاون از تو ب يدلم برا... پرسه  یاحوالتو م یحال هیزنه با  یهر روز زنگ م... 

:تو دلش گفت توسکا

... يداد حیو داماد رو به دخترت ترج يپسر دوست بود شهیهم! بوده نطوریهم شهیهم -
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حاضر بود جونش رو تو جون ... گهیاخالق مامانش بود د نمیا... کنه  تشیحرف اذ نیمامانش رو دوست داشت که نخواست با ا يبه قد اما

دوست داشته  شتریرو ب ریاشت که مامانش آرشاود یچه اشکال...  ریسمت آرشاو دیفکرش پر کش... تر بود  زیعز ریتوسکا بکنه اما آرشاو

ازش  ادی یشب که م... غذا بپزه  ریآرشاو يزد که بره خونه و برا یدلم پر م...  ریآرشاو يرفت برا یباشه؟ خود توسکا هم جونش در م

اما ... هاش  یاز دلتنگ... از غماش بگه . ..گله کنه از روزگار ! کرده یم یمرده گ... کرده  ینم یبراش بگه که بدون اون زندگ... استقبال کنه 

افکار خودش  يتو... کرد  یاونو هم قانع م دیرو آزاد کنه و با رشیخواست آرشاو یم... گرفته بود  مشویتصم! شد یکه نم فیح...  فیح

توسکا هم تعجب کرد هم  دنید با ریتوسکا به استقابل باباش رفت و جهانگ... طبق معمول هر روز با دست پر ... غرق بود که پدرش اومد 

با عالقه پاکت ... حاال اومده بود استقبالش  یول! ییدستشو يمگه برا... بود  ومدهین رونیاز اتاقش ب سکاسه روز بود که تو... خوشحال شد 

:خسته گفت یتوسکا با لحن...  دیهاش بغل کرد و بوس یگذاشت و توسکا رو مثل بچگ نیزم يرو رو دشیخر يها

....بابا  یه نباشخست -

:و گفت دیسر توسکا کش يرو یدست ریجهانگ

...بابا  یدرمونده نباش -

:از داخل بلند شد حانهیر يصدا

... میکه بر اریجهان؟ لباساتو در ن ياومد -

:توسکا رو به طرفش گرفت و گفت ياومدف لباسا رونیاز اتاقشون ب حانهیو توسکا ر ریبا داخل شدن جهانگ همزمان

...زود باش ... پوش ب -

:گفت حانهیرو به ر ریجهانگ

... میبر... من آماده ام ... خانوم  یخسته نباش -

 یکمک چیاز ه... ته دل هر دوشون روشن بودن ... مشغول پچ پچ در مورد توسکا شدن  حنهیو ر ریلباسا رو گرفت و رفت و جهانگ توسکا

 ریرو داشت و جهانگ ریآرشاو يو غصه ها لیحرف فام ینگران حنهیر...  شیونه زندگکردن که توسکا رو برگردونن سر خ یفرو گذار نم

پس ...  ارهی یدووم نم ریدونست توسکا بدون آرشاو یخبر داشت م ریخوب از عشق دخترش نسبت به آرشاو یلیخ... نگران توسکا بود 

...افزون علم  روز شرفتیدلش خوش بود به پ... مصر بود مشکلشون رو هر طور شده حل کنه 

سرش ... بود  ریاون خراب شده اس يو چهار ساعت بود که تو ستیب...  نهیکرد بش یخواب رفته اش داد و سع يبه دست ها یتکون طناز

 یچیبود ه ختهیحلقش ر يبه زور تو حیو چهار ساعت جز چند قلپ آب که مس ستیب نیا يتو... رفت و لباش خشک شده بود  یم جیگ

داشت  یبازم اون سگ وحش... خسته و متورمش رو باز کرد  يدن وحشت زده چشما یم کیکه بهش نزد ییقدما يبا صدا.. .نخورده بود 

 چیاما ه... خواست هر چه زودتر خودشو خالص کنه  یدلش م... توان مبارزه نداشت  گهید... مظلومانه هق زد ... شد  یم کیبهش نزد

چهار زانو نشست  حیمس... هم بسته بود و فعال مجبور بود بسوزه و بسازه  شدستا... و ببره هم نداشت که بتونه نفس خودش يا لهیوس

:دیطناز با نفرت نگاه ازش گرفت و غر... صورتش  يکنارش و زل زد تو

!!!؟يدار یچرا دست از سرم بر نم! ؟یاز جونم لعنت يخوا یم یچ -

:زد و گفت يپوزخند حیمس
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 یاگه کس... نه بشنوم ادی یکه خوشم نم یدون یم! ؟یهمه سال هنوز منو نشناخت نیکه چرا بعد از ا نهیبم از اتعج!!! طناز؟ هیچ یدون یم -

 يکرد یاگه به حرفم گوش م... من دوستت داشتم ... قصدو دارم  نیهم قایاالن هم در مورد تو دق...  کنمیم مونشیپش یبهم بگه نه از زندگ

 یلیهم زخم خ نیبا ا افتیچون ق...  يهم اشتباه کرد یلیخ...  یخانوم ياما اشتباه کرد...  يدیرس یم یخواست یکه م يزیبه هر چ منکنار 

 يدید! شه خانوم من یم یمراسم چیو تو بدون ه میر یم رانیامشب از ا نیهم... خبر خوب بهت بدم طناز خانوم  هیدوما اومدم . شده هیکر

...تو شناسنامه ته و تو  گهینفر د هیتا آخر عمر اسم  ينجوریاما ا...  يایو با من ب يریبگواست؟ به نفعت بود طالق  شدچه بد  يدی؟ د

 یخفت نیتونست چن ینم... بشه آخر عاقبتش  نیشد که ا یطناز باورش نم... با لذت قهقهه زد  حیکه گفت طناز به ضجه افتاد و خود مس نویا

آورد و عالوه بر  یبدون احسان دووم نم... کنه  یکنن هرطور که باشه خودشو خالص مخارجش  رانیمطمئن بود اگه از ا... رو تحمل کنه 

 حیمطمئن شده بود که مس...  دیخند یم حیو مس ختیر یاشک م... اگه با اجبار باشه  یرفت حت ینم انتیبار خ ریهرگز ز.  نستتو یاون نم

 يسر طناز رو گذاشت رو... طناز از درد چشماشو بست ... باال  دیو سرش رو کشگرفت  خیطناز رو از ب يموها...  يریزنج یروان هی...  هیروان

:گفت... پاش 

که من جلوتو گرفتم؟ يبر یخواست یاون شب با اون عجله کجا م ینگفت یخانوم یراست. ارمیچه به روزت ب يمجبورم کرد نیبب -

توسکا  شیرفت پ یداشت م... شد  یغول تشن نم نیدست ا ریبود و اس نذاشته رونیکاش هرگز پا از خونه ب.. .شب فرارش افتاد  ادی طناز

به خاطر  ومدی یم شیپ ادیز... کنه  یم بشینفر تعق هیهمون موقع حس کرد ... تونست حرف بزنه  یقلبش پر از درد بود و فقط با اون م... 

 نقدریاون لحظه ا... مرد داره  نیسه سر نش ادی یدنبالش م که ینینکرد ، اما کم کم متوجه شد ماش یاول توجه...  فتنیب بالشدن تشیموقع

توجه فقط  یب نمیهم يبرا... بود  دهیکه ازش شن یدلش پر بود از دست احسان و حرف... نبود  دشیو تهد حیمس ادیحالش خراب بود که 

 حیمس دنیطناز سرشو چرخوند و با د... ر طناز کرد و اومد کنا شتریبود هم سرعتشو ب بشیکه در تعق ینیماش...  دگاز فشر يرو شتریپاشو ب

اما متوجه نبود که ... کرد تند بره و اونا رو گم کنه  یطناز با وحشت سع...  دیخند یبهش م حشیمس...  دیکنار دست راننده رنگش پر

داشت و  یرو بر م لشیموبا دیااگه هول نشده بود ش... شه  یشده و داره کم کم از شهر خارج م گمکه خودش  چوندهیرو پ رشیمس نقدریا

 یهول شده بود که نم نقدریاما ا!!! بهتر از احسان؟ یو ک! نفر بهش کمک کنه هی خواستیاون لحظه فقط دلش م.... داد  یبه احسان خبر م

 نشیم به ماشجسارت به خرج داد و از سمت چپ محک یقبل نیاز شهر خارج شد ماش یوقت...  ارهیدر ب فشیک يرو از تو لشیتونست موبا

نگاه  دیخند یکه م حیبه مس...  دیفرمون رو محکم چسب یدو دست... از دستش در بره  نیکم مونده بود تعادل ماش...  دیکش غیج...  دیکوب

:دیکش غیکرد و ج

!!!؟يخوا یاز جونم م یچ!!! ؟يشد وونهید -

 نشیکنار جاده و با ضربه سوم ناچاراً ترمز کرد وگرنه ماش یاکشد سمت خ دهیکش نشیضربه دوم رو که زدن به ماش...  دیفقط خند حیمس و

... بود  کیجاده خلوت و تار... طناز توقف کرد  نیماش يخواست چون درست جلو یم نویکننده هم هم بیتعق نیماش... شد  یواژگون م

... کرد  دنیشروع به دو دیکش یم غیکه ج نطوریو خالف جهت هم دیپر نییپا نیطناز از ماش... شد و اومد سمت طناز  ادهیبا سرعت پ حیمس

... دینفهم یچیه گهیگرفت و طناز د شینیب يرو جلو یدستمال مرطوب...  دیزود بهش رس یلیخ حینداشت چون مس يا ادهیاما ف

اما نقشه ...باهاش بره  اول قصد داشت مجبورش کنه که حیمس... بسته  يبا دست و پا... چشماشو باز کرد توان اون انبار مخروبه بود  یوقت

دختر  نیافتاد ا ادشی...  دیاوازه اش رو شن نکهیسال بود فراموشش کرده بود تا ا یلیخ... خواست طناز رو له کنه  یم... اش رو عوض کرد 
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خواست  یم... گرفت داشته باشتش  میتصم...  ارهیگرفت دوباره به دستش ب میپس تصم... روز مال خودش بوده  هیو معروف  لخوشگ

اون طناز رو ... رو مغشوش کنه  حیبود که بتونه ذهن مس يمسئله ا نیتر کیوسط شوهر طناز کوچ نیو ا... خواهش رو ارضا کنه  ادهیروح ز

 یاز مهمون یکی يخواست تو یفقط م... کنه  یبراش مهم نبود طناز خود کش! اورد یو داشت به دستش م...  یمتیخواست حاال به هر ق یم

 ینقشه اش ب... تونست خودشو بکشه  یخواست م یبعد اگه م! و بس نیهم... همراه طناز قدم بزنه و به همه نشونش بده  شیونیاع يها

گرفته  یبراش پاسپورت جعل...  کایبردش امر یم مایشدن و بعد از اون هم با هواپ یم هیکنصف شب از مرز بازرگان وارد تر... نقص بود 

 یکرد و بعدم م یداد و حال م یدو سه روز باهاش پز م... اش مثل روز اولش بشه  افهیتا ق دیرس یمدت بهش م هی ... یراحت نیبه هم. بود

... نداشت  تیو احساس طناز براش اهم ندهیآ يذره ا... سطل زباله  يانداختش تو

...  نهیب یکردم همه جا رو تار م یحس مکرده بود و ضجه زده بود که  هیگر نقدریسوخت ، ا یزانوش برداشت، چشماش م ياز رو سرشو

کرد و  یم يقرار یمدام ب نهیس يقلبش تو... زد  یدل شور م... بود، دکمه شو فشار داد و ساعتشو نگاه کرد  نیزم يکنارش رو شیگوش

رو  یو گوش قلبش گذاشت يبود ، دستشو رو سیصورتش از اشک خ! دیفهم یحالش رو نم لیدل...  دیکوب یم واریخودشو به در و د

تند تند شماره آرسن رو گرفت تا ...  دیفهم یحال خرابشو نم لیعمل مونده، اما دل انیتا پا گهید یلیدونست که هنوز خ یم... برداشت 

بغض ... آرسن جواب داد  رهیخواست قطع کنه و شماره آراگل رو بگ دیکه نا ام یوقت بوقبعد از شش ... داشته باشه  مارستانیاز ب يخبر

بود  نیزم يکه رو یدست... نتونست بگه  یچیه...  دیشن یم یاونطرف خط رو به خوب يها هیگر يصدا... گرفته  يبا صدا... ترسان ... لود آ

... ادیاما کم و ز دیشن یآرسن رو م يصدا... فرش کنارش رو مشت کرد 

!!!!آراد...  میخاك بر سر شد ایآراد ب!!! ؟یتو کجا رفت... آراد  -

نفر اونطرف  هی...  دیآرسن ترک غضی...  ومدی ینفسش باال نم... نفس کم آورده بود ... اش چنگ زد  نهیبرداشت و س نیزم ياز رو دتشو

...شناخت  یخوب م یلیرو خ ولتیمامان و يو آراد صدا دیکش یم غیج

... ایآراد ب...  ستادیآراد قلبش ا -

امامزاده  حیمونده بود به ضر رهیچشماش خ... افتاد  یگوش... نگه داره  شتریرو ب یت گوشهق نذاشت ادامه بده و دست آراد هم نتونس هق

درست ... دهن باز کرد ...  ستهیا یم گهیکه آراد مطمئن بود تا چند لحظه د دیکوب یم يقلبش طور... زد  یم رونیکه ازش ب يو نور سبز

چشماش بسته ... ظربان قلبش کم و کم و کمتر شد ... نتونست نفس بکشه ... بست .. .باز کرد ... بست ... باز کرد ! دور از آب یماه هیمثل 

...نفساش قطع شدن ... دستش از چنگ زدن قلبش فارغ شد ... چشماش بسته شد ... افتاد  یطرف هیشد و همونطور که نشسته بود 

***

...دکتر  يآقا -

!!!ه؟یچ -

!!ن؟یگ یتو رو خدا راست م -

دعا ... مونده  یعمل باق گهینصف د... اما برگشت ... سخت بود ...  میشوك برش گردوند لهیاما به وس... داشت  یقلب ستیا!! ؟هیدروغم چ -

... ادین شیپ یمشکل گهید نیکن
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آراگل ... تا شد  واریآرسن کنار د... الکس در گوشش مشغول حرف زدن شد ... به هق هق افتاد  زایهمه با هم رفت رو به آسمون و ل دست

و  دیکوب واریآرسن از پشت سرش رو به د... اشک صورتش رو پاك کرد و دوباره کتابچه دعاشو باز کرد و تند تر مشغول خوندن دعا شد 

:دینال

...  ریرو نگ زمونیعز ولتیو! حیمس ای... رو به ما پس بده خدا  ولتیو... رو ندارم  يزیعز چیطاقت از دست دادن ه گهید وایبعد ش ایخدا -

... رهیم یم ولتیو یآراد ب! ماست یبه زندگ دیام

نداشت  دهیفا... ده بوق ... سه بوق ... دو بوق ... بوق  کی... شماره آراد رو گرفت  عیسر لشیو با موبا دیآراد افتاد از جا پر ادیدفعه  هی

 وددست خودش هم نب... بده  يبه آراد اونطر دیخبر بد رو نبابود  دهیشوکه بود که نفهم نقدریا!!! دل آرسن به شور افتاد... داد  یجواب نم

 عیکدوم رنگ به رو نداشتن سر چیه...  دنیپر رونیهمه شون پشت در اتاق در حال دعا بودن که دو تا پرستار دوان دوان از اتاق عمل ب... 

:دیو با لرز پرس شونیکی يجلو دیپر عیتن آرسن سربرگش یوقت... شده  یدونستن چ یکردن و نم یهمه با ترس به هم نگاه م... دور شدن 

!!شده؟ یچ...  یچ -

:گفت ماریب يتوجه به حال همراه ها یعجله داشت ب یکه حساب پرستاره

...کرده  یقلب ستیا ماریب -

 یداشتن سکته م... ه بود که از حرف پرستار به وجود اومد یموندن با شوک هیبق... اتاق عمل و در بسته شد  يتو دیحرف هم پر نیاز ا بعد

چه  دیفهم یاالن تازه م!!! به آراد گفت یچ دیمرد نفهم یآرسن که داشت از بغض م... کردن و درست همون لحظه آراد تماس گرفته بود 

دعا سرش چشم از کتاب  يباال يا هیآراگل با حس کردن سا! آراد کجاست دیفهم یم دیبا... با ترس رفت سمت آراگل ... کرده  یغلط

...آرسن من من کرد ... شد  رهیگرفت و به آرسن خ

...آراگل خانوم  -

:با ترس گفت آراگل

!!شده؟ يزیچ -

 عیحال آراگل سر دنیآرسن با د...  دهیو اون نفهم دهیرس يکرد خبر تازه ا یفکر م... از جا بلند شد و به در اتاق عمل نگاه کرد  همزمان

:گفت

... نیشما آدرسشو دار..  ششیخوام برم پ یم... نگران آرادم ... فقط ... راستش ...  ستین ولتیخبر از و... نه نه  -

:و گفت مکتین يباز ولو شد رو آراگل

....رفته امامزاده ... دونم کجاست  یآره م... داداشم  يبرا رمیبم -

!!کجا هست؟ -

سوار ... نداشت  يا دهیاما فا... باره و چند باره شماره آراد رو گرفت دو... خارج شد  مارستانیآدرس رو داد و آرسن با هراس از ب آراگل

 یموند و آراد م یم ولتیاگه و!!! کشتش یم ولتیو!!! ؟یسرش اومده باشه چ ییاگه بال! ستادیا یم جانیقلبش داشت از ه... شد  نشیماش

 یبعد از چهار بوق وقت... شماره رو گرفت  يدیبا نا ام که نشست دوباره نیماش يتو!!! خت؟یر یسرش م يتو دیبا یچه خاک!!! ؟یرفت چ

...که آراد نبود  دیچیپ یگوش يتو یهراسون يرو قطع کنه صدا یخواست گوش یم
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...الو  -

:گفت دیبا ترد آرسن

الو آراد؟ -

:زده گفت جانیه مرد

ن؟یشناس یبود رو م... که تو امامزاده  ییآقا نیشما ا... الو آقا  -

:دینال... گلوش درد گرفته بود ... با زحمت آب دهنش رو قورت داد ... از ترس خشک شد آرسن  دهن

!!!شده؟ یچ... بله  -

... مارستانیب مشیبر یم میدار...  مهیگفت حالش وخ! دونم چشه ینم... نبضشو گرفت  نجایا یکی... بنده خدا از حال رفت  نیا -

:فقط تونست بگه آرسن

... امی یاالن م -

:دیفرمون و به خودش غر يرو دیرو قطع کرد و با حرص مشت کوب یگوش

!!!!لعنت به تو آرسن -

... پدال گاز فشرد تا خودش رو به آراد برسونه  يکنار و با تموم توانش پا رو یصندل يرو پرت کرد رو یگوش

 یا کف پاش از بس به گاز فشار وارد کرده بود درد مام د،یرس مارستانیکرد کار خدا بود که سالم به ب یکه آرسن رانندگ یاون سرعت با

پرس و جو  یبا مشخصات آراد رو گرفت، پرستار با کم يماریرفت و سراغ ب رشیتوجه به درد کف پاش با سرعت به سمت پذ یب... کرد 

 یکیپشت در اتاق دو مرد ، ...  آرسن با سرعت نور به سمت اتاق آراد رفت... خودش شد  يگفت و باز مشغول کارا سناتاق آراد رو به آر

:گفت انسالیتوجه به اونا خواست وارد اتاق بشه که مرد م یآرسن ب... بودن  سادهیوا انسالیم ،يگریمسن د

؟یآقا هست نیشما بستگان ا... آقا  -

راحت شد که حالش  شالیخ یچشماش بسته بود و سرم بهش وصل شده بود، وقت ده،یتخت خواب يآراد رو د،یداخل اتاق سرك کش آرسن

:مرد گفت يبه چشما رهیو خ دیکش یقیخوبه نفس عم

...بله  -

 ایخوند،  ینماز م ایبرد،  یراه به حال خودش نم... از همون موقع که اومد تو امامزاده تو نخش بودم ! حالش خراب بود یلیبنده خدا خ -

!!!شد که از حال رفت یچ هوی دونمینم... شد  یبراش کباب مدل سنگ ...  ختیر یگفت و اشک م یذکر م ای حیبود به ضر دهیچسب

:شد و گفت رهیآراد خ دهیو آرسن هم وارد شدن، آرسن با اخم به چهره رنگ پر رمردیاتاق، پ يکه گفت رفت تو نویا

که در موردش باهاش حرف بزنم؟ ستیدکترش ن! حاال حالش چطوره؟ -

:کرد و گفت يمسن سرفه ا مرد

نکرده دور از جونش فوت  يخدا مشیرسوند یم رتریکم د هیو اگه  نییدفعه به شدت اومده پا هیبه، دکترش گفت فشارش االن که خو -

...االن بهتره ... سرمو  نیبهش چند تا آمپول زدن و بعدم ا عیسر... شد  یم

:و گفت دیاش کش نهیس يرو یبیصل ق،یعم یهمراه با نفس آرسن
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...خدا رحم کرد  -

:ون دو مرد مهروبن نگاه کرد و گفتبه ا بعد

...گرفتم  یعمر عذاب وجدان م هیشد من  یم شیزیاگه آراد چ! نیواقعاً لطف کرد -

:گفت انسالیم مرد

!حالش خراب بود یلیبنده خدا خ! بود؟ یتونم بدونم مشکلش چ ینباشه، م یفقط اگه فضول...  مینکرد يکنم کار یخواهش م -

:و گفت دیکش یآه آرسن

!دردش درد عشقه -

:کنار تخت آراد و گفت یصندل يلبش شکفت، نشست رو يرو يلبخند رمردیپ

ام که مپرس دهیکه کش يکه مپرس زهر هجر دهیکش یدرد عشق -

ام که مپرس دهیبرگز يام در جهان و آخر کار دلبر گشته

ام که مپرس دهیرود آب د یخاك درش م يدر هوا آنچنان

ام که مپرس دهیشن یش دوش سخنانبه گوش خود از دهان من

ام که مپرس دهیگز یلب لعل يکه مگو يگز یمن لب چه م يسو

ام که مپرس دهیکش ییرنج ها شیخو ییتو در کلبه گدا یب

ام که مپرس دهیرس یدر ره عشق به مقام بیحافظ غر همچو

:با لبخند گفت انسالیم مرد

... ایکرد یجوون يحال و هوا دیس! به به -

:رفت گفت یه لبخند از لبش نمک دیس

...تا دم مرگ بره  نکهیچه برسه به ا! از عشق تب کنه یجوون چیه گهیکردم د یفکر نم -

:دنیخشک آراد تکون خورد و هر سه صداشو شن يتموم نشد بود که لبا دیحرف س هنوز

... ولتیو...  ویو -

:نار گوشش گفتدستش گرفت و ک يسمت آراد، دست بدون سرمش رو تو دیپر آرسن

...آروم باش آراد  -

اما ناقوس  فیهر چند ضع د،یشن یآرسن رو هنوزم م يصدا... نگران آرسن بود  يچشما دیکه د يزیچ نیاول... و باز شد  دیآراد لرز يپلکا

...رفت  یمرگ بود براش و از ذهنش نم

!!!!آراد...  میخاك بر سر شد اید بآرا!!! ؟یتو کجا رفت... آراد ...  ایآراد ب...  ستادیآراد قلبش ا -

:دیقلبش و نال يدستشو گذاشت رو د،یکش ریت ییهویقلبش ! ستادیقلبش ا! ستادیا قلبش

... ولتمیو... آخ  -

:بغض کرد و گفت آرسن
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... ولتیو... آراد آروم باش  -

:نذاشت حرف آرسن تموم بشه و گفت آراد

 یچرا دارم نفس م! نفس بکشم تونمیبهش گفته بودم بدون اون نم!!! چرا من هنوزم زنده ام؟.. .فرشته مهربونمو از دست دادم ...  دیپر -

...عشقم ... عشقم  يوا... سوزه  یقلبم داره م!!! خوره آخه؟ یبه چه دردم م ولتیبعد از و ینفس لعنت نیا!!!! کشم؟

:گفت عیآراد رو نداشت سر يطاقت ناله ها گهیآرسن که د.. .که اشک هر سه مرد رو در آورده بود  دینال یپر سوز و گدار م نقدریا

!بذار منم حرف بزنم  سایوا قهیدق هیآرا د  -

:دیباز نال... صورتش  يهر دو دستش رو باال برد و گذاشت رو آراد

!!!بد! خدا بد امتحانم کرد...  رمیبذار به درد خودم بم رونیبرو ب!!! ؟یبگ يخوا یم یچ -

:دیکالفه غر آرسن

!که آدم حرف بزنه که يذار ینم... کردن  اشیلحظه از کار افتاد اما بعدش اح هیقلبش ... برگشت  ولتیبابا و!!! اه -

:شد و گفت رهیگرد شده به آرسن خ يدستاشو برداشت، با چشما آراد

... یمنو آروم کن يخوایم!!! یگ یدروغ م -

:خنده اش گرفت و گفت آرسن

اما ...  رونیب اوردنشیهنوز از اتاق عمل ن...  مارستانیب میپاشو سرمتم که تموم شده، بر!!! که گولت بزنم؟ يمگه بچه ا !کهیمرت نمیپاشو بب -

...گذشت  ریاون لحظه به خ

:تخت و گفت ينشست رو د،یکش رونیحرکت سرم رو از دستش ب هیبا  آراد

... میبر -

:سر شونه اش زد و گفت یدست آرسن

... امیو ب رمیبرات بگ صیه ترخبرم برگ نیبش -

... منصرفشون کرد  شونشیخراب آراد و حال پر تیبا آراد گپ بزنن که موقع یکه آرسن رفت و برگشت دو مرد خواستن کم یطول در

... بغل آراد رو گرفت، بازم از دو مرد تشکر کرد و آراد رو کشون کشون با خودش برد  ریآرسن که برگشت ز

اومدن براش سخت بود اما مگه . شه  یگرفته م يبه باز نجایروان خودش هم ا کردیانداخت ، احساس م یروان مارستانیبه سر در ب ینگاه

شد به طرالن سر نزده بود  یم يهفته ا هی... که تو دستش بود رو فشار داد و با عزم راسخ رفت تو  یدسته گل! داشت؟ نیهم جز ا يچاره ا

 یزندگ يجا هیو  زیچ هیکه روحشون هر کدوم از  ییآدما دنیبا د... سخت بود  یلیبراش خ طیمح نیه ااومدن ب... براش سخت بود ... 

 یکی...  دیخند یبهش م یکی... داد  یبراش دست تکون م یکی... رد شد  یالیخیزده بودن به ب یبرداشته بود و به نوع یعیطب اتیدست از ح

با  یکی... کرد  یم هیگر گهید یکی... باهاش جلسه داشته  شبیاوباماست و د اریود دستمعتقد ب یکی... خواست باهاش مصاحبه کنه  یم

کرد  یفکرش رو هم نم... در هم رفته بود  یاخماش حساب... کرد  شتریسرعت قدماشو ب...  یالیموجود خ هیبا  یکیزد و  یدرخت حرف م

با ... در اتاق طناز  يجلو دیگذشت و رس چیدر پ چیپ ياز راهروها.. .بذاره  یین جاهایهمچ يزنش مجبور بشه پا تو دنید يروز برا هی

:از پشت صداش کرد یخواست در اتاقو باز کنه که کس...  شگاههیاون آسا يموجود تو نیآزار تر یکرد زن اون ب یخودش فکر م
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ستوده ؟ يآقا -

:جوابشو داد و گفت ییا خوشروپرستار ب... پرستار مخصوص طرالن سالم کرد  دنیو با د دیسر جا چرخ ماین

حال  يتنها نشسته و تو مکتین هی يرو...  شگاهیمحوطه پشت آسا يبردمش تو... از صبح حالش خوب نبود ...  ستیاتاقش ن يطرالن تو -

...خودشه 

:سرشو تکون داد و گفت ماین

... نمشیبب رونیرم ب یپس م -

:راه افتاد و گفت مایهم دنبال ن پرستار

از  یشما حت نجاستیمدت که ا نیا يتو...  نتشیبب نیاریاگه مقدوره پسرش رو ب یحت...  نیبهش سر بزن شتریکم ب هیکنم  یم خواهش -

کنه  یاالن حس م.. به محبت شما داره  ازیاما اون ن...  ششیپ انی یاون بنده خدا با خواهرش هر روز م...  نیمادرش هم کمتر بهش سر زد

...ده  ینفهمه و بروز نده اما ناخودآگاهش آزارش م دیشا! پسرشه دلتنگ...  نیطردش کرد

:و گفت دیموهاش کش يتو یدست یبا کالفگ ماین

 دنیکنه، اما د یم یتابیچون اونم ب نهیمادرش رو بب دیدونم که با یم...  نجایا ارمیتونم پسرم رو ب یاما نم... من که قصد آزارش رو ندارم  -

فکر  نمیبه ا! از مادرش زده بشه دیمونه و شا یتو ذهنش م شهیهم ریتصو نیا... کنه  یاوضاع رو خراب تر م تیوضع نیا يمامانش تو

... نیکرد

:سکوت کرد و گفت يچند لحظه ا پرستار

...حقو داره  نیا... اگه شده از دور  یحت...  نهیکه پسرش رو بب نیکن دایراه حل پ هی دیاما با... حق با شماست  -

نشسته، پاهاشو باال  مکتین يخلوت تنها رو یلیخ يجا هیکه  دیطرالن رو د... قدم سست کرد  مایزد که ن یهنور داشت حرف م پرستار

 هیتونست بق یبعداً هم م... از اونجا رفت  عیحالش رو درك کرد و سر دیرو د مایپرستار که نگاه مبهوت ن. شکمش يجمع کرده تو مکتین

چقدر دلش  دیفهم یتازه م دشید یوقت... شد  کیدستش فشرد و آروم به طرالن نزد يرو تو میزم دسته گل مربا ماین... حرفاشو بزنه 

هم  ماین! نشون نداد یشد، اما عکس العمل یم کیکه بهش نزد دیپا رو شن يطرالن صدا...  هیخونه خال يچقدر جاش تو! براش تنگ شده

:طرالن گذاشت و آروم گفت يپا يرو رو میکنارش، دسته گل مر کمتین لب شستن نه،یاز اون بب ینداشت عکس العمل ازین

...سالم طرالنم  -

داشت که  يحس بد هی... صدا دلخور بود  نیاما از صاحب ا... آشنا و گوشنواز ... صدا براش آشنا بود ...  دیچیگوش طرالن پ يتو صداش

... دستشو باال برد و به لبش چسبوند ... دستش گرفت  يبلند طرالن رو تو يدستشو جلو بردو و انگشتا ماین... دوست نداشت نگاش کنه 

... شونه اش و به آرامش برسه  يدوست داشت طرالنش سر بذاره رو... کننده باشه  دواریاما نه اونقدر که ام... خورد  یطرالن تکون کم

شروع کرد به  یوقت. دیکش یقینفس عم ماین...  مایشونه ن يطرالن بدون مقاومت سرشو گذاشت رو... داشت  ازیآرامش ن نیخودش هم به ا

...ساله که تازه عاشق شده باشه  ستیجوون ب هی مثلدرست  دیلرز یحرف زدن صداش م

...دلم  زیعز... طرالنم  -
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 یرالن خودشه و بحال ط نیحس کرد مقصر ا... شد  زاریاز خودش ب... از خودش شکست ... شکست  مایدل ن... نخورد  یتکون چیه طرالن

:دینال اریاخت یب... کرد  یم شیاگه کمتر ترسا رو وارد زندگ... هاش  يمالحظه باز

!لعنت به تو -

... آزار دادم  یکه تو رو با اونهمه خوب شعوریمن ب! منه نفهم ریتقص... منه  ریهمه اش تقص!!! چه به روزت آوردم؟... گل من ... من  زیعز -

من کور بودم و ... من خودخواه بودم ... طرالن  مونمیپش... حال و روزت نبودم  نیوقت شاهد ا چیه دمیرس یبهت م ترشیب یکه اگه کم یمن

 اوشین... خوام  یخونه رو بدون تو نم... به خاطر دل من زود خوب شو برگرد ...  مایبه خاطر ن...  زمیخوب شو عز... بسته بودم  ماموچش

!منو ببخش...  زمیعز... خواد  یمامان طرالنشو م... ته هم دلتنگ یلیخ... دلتنگته 

:آروم در گوشش زمزمه کرد... ذهنش اومد  يخواننده مورد عالقه طرالن تو ياز آهنگا یکیآروم  آروم

یازم جدا ش يخوا یم یشه نگ یم -

عشق من يو بگذر یشه ببخش یم

شه فراموشت بشه گناهم یم

به اشک و آهم یشه نگاه کن یم

عشق من ياز همه بهتر وزمهن

کردم یببخش اگه بچگ منو

سردم يدستاتو تو دستا بذار

دونم اشتباه کردم یببخش م منو

دمیببخش اگه از تو بر منو

دمیند یچیو ه یشکست اگه

ببخش اگه بازم خطا کردم منو

خواست طرالن  یم... ند سمت خودش طرالنو چرخو... کرد  یدستش حس م ریخوب ز یلیلرزش بدن طرالن رو خ... شکست  ماین بغض

بود که بعد از ترسا  یزن کس نیا... زن مادر بچه اش بود  نیا... دستاش  يطرالن رو گرفت تو يشونه ها...  نهیرو بب سشیخ يچشما

 يونه زده توجو کیمحبت طرالن و عشق کوچ يآره عشقش بود و اگه کورکورانه چشماشو رو... زن عشقش بود  نیا... قلبشو لرزونده بود 

 دهیو کش اهیس يطرالن با چشما... جبران کنه  ویهمه چ خواستیم... بود نیکره زم يمرد رو نیقلبش نبسته بود مسلما االن خوشبخت تر

:با سوز خوند ماین... صورتش  يرو دنیچک یداغش م يشکاکه ا ماین يچشما يشده بود تو رهیخ یخیاش سرد و 

ییل تنهاد نیسنگ صبور ا شهیتو که هم -

ییایچه دن گهیتمومه، د ایدن ینباش اگه

بسه، یوونگید ه،یچ یدون یم

چشممو غمت شکسته غرور
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برندار از تو نگاه من نگاتو

نمیبش شتیشه بذار پ یم اگه

نمینازن زهیعز مونمیپش

گناه من نیببخش دوباره ا ایب

بودم وونهیببخش اگه د منو

خونه نبودم يدیترس یکه م تو

همش گناه کردم ویاکتو پ اگه

یتون یببخش هنوز اگه م منو

یمهربون مایمثل قد اگه

اشتباه کردم زمیببخش عز منو

کردم یببخش اگه بچگ منو

سردم يدستاتو تو دستا بذار

دونم اشتباه کردم یببخش م منو

دمیببخش اگه از تو بر منو

دمیند یچیو ه یشکست اگه

ببخش اگه بازم خطا کردم منو

.طرالن گذاشت يشونه  يقش بلند شد و سرش رو روهق ه يصدا

رو جز  یاون دو روز کس يتو! با چوب خشک نداشت یکرد دستاش پشت سرش خشک شدن و بدنش هم بدتر از دستاش فرق یم حس

 نمیهم يبرا...  رهیکنن و چقدر دوست داشت هر چه زودتر بم یخارجش م رانیاز ا يدونست که به زود یاما خوب م... بود  دهیند حیمس

قلبش رو پوشونده  يکه رو يدلخور ایدن ایزد، با وجود دن یاحسانش پر م يدلش برا! رهیبم هیخورد تا بلکه از سو تغذ ینم یچیجز آب ه

دونست  ینم... داد و هواراش  یابروهاش، غرورش، لحن حرف زدنش، حاج خانوم گفتناش، حت نیبود اما دلتنگش بود، دلتنگ اخم ماب

فکر کنه که احسان در به در  نیچقدر دوست داشت فقط به ا... دونه  یسنگ گذاشته روش و اونو خائن م ایگرده  یالش ماحسان دنب

... اومد تو  حینحس مس هیباز شد و سا يژیخورد که در انبار با ق میافکار دردناك خودش غوطه  يتو... کنه  یم داشیدنبالشه و باالخره پ

...شدن  خیتنش س يحس کرد موها دینصداشو که ش... چشماشو بست 

 یچیه يفکر کرد... کار دارم باهات ! شو وقت رفتنه داریب... خوشگل  گهیشو د داریب خواد؟یهنوز دلت کتک م! به خواب؟ يباز خودتو زد -

...من زن الغرم دوست دارم ! زمینه عز... دارم  یمن دست از سرت بر م یکه الغر بش ينخور

 یتر بشه م یلجن نیاز ا شیزندگ نکهیاز ا دیترس یازش م... کرده بود  دایشد و طناز حالت تهوع پ یم کیه داشت نزدلحظه به لحظ صداش

و مجبور  رهینم نکهیکنه، از ا ینتونه مثل آدم زندگ گهیوقت د چیه نکهیاز ا دیترس میاز دست بده  شهیهم ياحسان رو برا نکهیاز ا...  دیترس
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 يموهاش تو یوقت... شک نداشت !!! هیروان حیمطمئن بود مس! دیترس یاز همه اش م...  ادیادامه بده و صداش در ن کثافت یزندگ نیبشه به ا

:دیاراده چشماشو باز کرد ونال یباال ب دیگره خورد و سرشو کش حیدستاش مس

!يآ -

:آورد، گفت کیشو نزدسر حیمس!!! تونست بکنه؟ یکار م یبسته شو چ يدستشو ببره سمت موهاش اما دستا خواستم

...شه مثل آدم رفتار کرد  یخانوم؟ با تو نم یطن يبود داریب يدید -

دوست داشت ... شن  یدارن کنده م شهیکه موهاش از ر کردیطناز حس م... از جا بلند شد و طناز رو با همون موهاش از جا کند  بعدش

 يداشته باشه ، موها یرحم نکهیبدون ا حیمس...  ومدی یاز دستش بر نم يرکا ختنیدرد داشت، اما جز قطره قطره اشک ر یلیخ! بکشه غیج

.... شد  یم دهیکش نیزم ياش رو رو هیداشت و بق یطناز چند قدم خودش برم... دنبال خودش  دشیگرفت و کش زوشوطناز رو ول کرد با

قلبش بود و احسان و به  يخدا تو ادیاون لحظه ها فقط .. .دوست داشت داد بزنه و احسان رو صدا کنه ... رفت  یم حیو دنبال مس دینال یم

 هیکرد،  حیمس يها یلیس يباد سرد صورتشو سرخ تر از جا رونیکه از انبار بردش ب نیهم...  اختشن ینجاتش م يخدا برا هیعنوان وس

به  شونیکیشد بلکه  رهیعجز به تک تکشون خ طناز با... بودن  ستادهیبود و دو تا مرد قلچماق هم کنار در ا ستادهیدر ا يجلو یمشک نیماش

کرد  یشد سع یبا بازوش مور مورش م حیاز تماس دست مس... بودن  خیشون از جنس  مهه... اما انگار نه انگار ... حالش دل بسوزونن 

شوت شد  حیت دست مسبا حرک! تونست درست راه بره یپاهاش رو هم بسته بودن و نم یاما نتونست، حت ارهیدر ب حیدستشو از دست مس

...  ختیر یطناز اشک م... راه افتاد  نیجلو و ماش شستنخودش هم نشست کنارش، اون دو تا مرد قلچماق هم ن ن،یعقب ماش یصندل يرو

! ستهو ب یاما با دست خال! کرد میاز خودش دفاع  دیبا دیشا... شناخت  یرو م حینداشت مس يا دهیالتماس فا! کار کنه یچ دیدونست با ینم

قدرت عشوه  یوقتا مکر زنونه کارساز بود اما حت ينجوریا...  ومدی یاز دستش بر م يو اون دو تا مرد قلچماق چه کار حیبا وجود قدرت مس

اش شدت  هیاز عجز خودش گر... داد  یتازه کار دست خودش م دیسه نفر شا نیعالوه بر اون با وجود ا... هم نداشت  یبیو دلفر ختنیر

گوشش لرزه به  ریز حیمس يصدا... تونست  یخواست خودشو کنار بکشه اما نم یطناز با نفرت م... دستشو دراز کرد  حیمس ...گرفت 

...جونش انداخت 

...برام  یش یتر م یخواستن یزن یدست و پا م!!! جانم -

بود و نگاه  ندهیآ يراننده تو هیز همه لبخند کربدتر ا... تونست  یتا بره عقب اما نم یزد به صندل یچنگ م... اش شدت گرفت  هیگر طناز

 یوارد جاده شد ب نیماش یوقت... خواست  یاون لحظه فقط مرگش رو از خدا م! دونست با چند نفر طرفه مین... کمک راننده  گاهیگاه و ب

...خوابش برد  ادیز یفشار عصب دیشا یخستگ زوراراده از 

:نگاش کرد و گفت حیمس...  دیکش یفیخف غیو ج دیبه شدت خودشو عقب کش... باز کرد  چشم عیگردنش سر کینزد ییاحساس گرما با

!یش یو جذاب تر م یقدر خواستن نیخواب ا يتو ينگفته بود! چته خوشگله -

:دیو نال دیترک بغضش

...تو رو خدا  حیمس -

:زد و گفت يلبخند حیمس

...رو ببر که بشناسمش  یاسم کس -
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:و رو به راننده گفت دیکنار کش یبا کالفگ حیمس... شد  خیس مو به تن طناز باز

پس ناصر؟ میرس یم یک -

:به عقب انداخت و گفت ینگاه نهیبرگرده از تو آ نکهیبدون ا مرد

... گهیساعت د هی -

وقت بود  یلیخ...  ستنیاطراف تهران ن گهیمطمئن بود که د... و ناشناس بود  بیغر بیهمه جا براش عج... به اطراف نگاه کرد  طناز

:طناز رو درك کرده بود گفت جیکه حالت نگاه گ حیمس... از چند ساعت  شتریب دیشا... بود  دهیخواب

...آشنا نگرد مهتاب خانوم  يدنبال جا -

:و گفت دیخند حیمس! گهیبود د یمهتاب ک... گرد شده نگاش کرد  يبا چشما طناز

ات  افهیکم هم قراره ق هی...  یستیبه بعد طناز ن نیاز ا یگفتم که بدون...  یمیمهتاب عل... ت مهتابه اسم دتیپاسپورت و شناسنامه جد يتو -

دست و پا  يحواست باشه که اگه بخوا... نشناستت  یچشمات که کس يتو میبذار یو لنز آب میمثالً موهات رو بلوند کن...  میرو عوض کن

باش تا  ی؟ پس دختر خوب يدیفهم! نهیآدم طرفت کنم که حسابت با کرام الکاتب يها یچشم با قاچاق یمجبور م يجفتک بنداز و یبزن

شما االن ! گهید زیچ هی یآهان راست...  میرد بش نیدم مرز که با ماش میر یراست م هیهم  شتریب یراحت يبرا...  میراحت از مرز رد بش

!یش یهمسر من حساب م

 دیمرتکب شده بود که با یچه گناه!! شد؟ یداشت سرش نازل م ییچه بال ایخدا... تکون داد با ترس و بغض سرشو به چپ و راست  طناز

بلند  حیهق هق کرد که داد مس نقدریا...  یشمال يمرزا!!!! مرز! خدا ای!!! ح؟یهمسر مس!!! بود؟ یمهتاب ک!!! داد؟ یتاوانشو پس م ينجوریا

خفه ادامه  ياش رو با صدا هیگر هیدهنش گذاشت و بق يدستشو جلو... الل شد  دهنش يبا حس خون تو... دهنش  يتو دیوبشد و محکم ک

...  دید یرو تموم شده م شیبد بود و زندگ یلیحالش خ... داد 

تا  يکرد مرز یکه حس م دیرس یافکارش به نقطه بن بست م نقدریو ا! فرار کنه حیبود که هر طور شده از دست مس نیفکرش ا همه

حداقل بخوابه ... کرد بازم خودشو بزنه به خواب  یسع! نهیساخت بود که باختنشو به چشم بب یلیخ... سخت بود  یلیخ... ه شدن ندار وونهید

پس چشماشو بست ...  نیهم...  دیکش یبه سر و گوشش م یدست یفقط هر از گاه حیمس دیخواب یم یوقت.. در امان باشه  حیمس يتا از آزارا

صورت  يبود عق بزنه رو کینزد. بود حیمس يدرست روبرو حیصورت مس... چشم باز کرد  عیصورتش سر کینزد ینفس یبا حس گرم... 

... حیمس

چون دست ... کردن اطرافش رو نداشت  زیفرصت آنال ادیطناز ز...  یخونه کاهگل هیدر  يجلو... متوقف شد  نیکه ماش دیطول نکش يزیچ

تکون داد و  دیدستشو به نشونه تهد ستادیصاف ا یدور پاشو باز کرد وقت يخم شد و طنابا نیشما يهمونجا جلو...  رونیب دیاونو کش حیمس

:گفت

...شد  رفهمیش! کنم یجفت پاهاتو قلم م ياگه جفتک بنداز -

 اطیح هیز در بعد ا... وارد خونه شد و بازم طناز رو کشون کشون با خودش برد  حیمس... سرشو تکون بده  نکهینداشت جز ا يطناز چاره ا و

ساختمون باز شد و  يا شهیبزنه چون در ش دینتونست اطراف رو د یلیطناز خ. خورد میباغچه کنارش به چشم  هیبا  زیتر و تم بایو تقر ینقل

:و گفت دیو طناز خند حیمس دنیبا د... در اومد  يداشت جلو يبلوند يفربه و قد بلند که موها کلیبا ه يا قوارهزن بد 
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...زودتر منتظرت بودم ! ؟يمنو آورد يباالخره مشتر! نیاومدبه خوش  -

:کرد و گفت یاخم حیمس

... میبر دیصبح نشده با... زود آماده اش کن ... زر مفت نزن  -

:سمت در و گفت دیطنازو کش يبازو زن

...کنم  یتا ساعت سه اماده اش م! ستیخوب جوش نزن برات خوب ن یلیخ -

 يزیچ نکهیزن بدون ا... افته  یو دار و دسته اش نم حیمس ریاما خوشحال بود که با اون زنه و گ ادیسرش ب ییچه بال دونست قراره ینم طناز

 ونجازهوار در رفته ا یو صندل نهیچند تا آ...  شگاهیاومده آرا ومدهیخونه ن دیو اونجا بود که طناز فهم... از طناز بپرسه اونو برد داخل خونه 

دوست نداشت ...  ختیر یطناز اشک م... دکلره  ينشوند و تند تند موهاش باز کرد و آماده اش کرد برا شونیکی يرو روبود که زن طناز 

ممکلت بود دوست نداشت اونقدر عوض بشه که  نیا گریاون باز... عوض بشه  تشیدوست نداشت شخص... رنگ موهاش عوض بشه 

... مشغول استراحتن  یاتاق بغل يکه تو دیفهم یو اون دو تا مرد م حیمس ایاز سر و صد ...کرد  یاون گوش م فبه حر یاما ک! شناخته نشه

بعد از اون لنز ... روشن در اومد  یلیشده بود و بعد از رنگساژ به رنگ بلوند خ دیدست سف هیسه ساعت مثل برق و باد گذشت موهاش 

 يبود که چسبوندن رو یآخر چسب ریو ت... نهون کردن خوش رنگ چشماشو پ یسلچشمش جا خوش کردن و ع يروشن تو یآب يها

 یچیه گهیانگار د... بود  دهیرس یتفاوت یحالت ب هیاما به ... عوض شده بود اونقدر که خودش هم خودشو درست نشناخت  یلیخ... دماغش 

 دیفهم نیساعت بعد با توقف دوباره ماش مین... راه افتادن  و نیماش يکه کارش تموم شد دوباره شوتش کردن تو نیهم... براش مهم نبود 

نابود  گهیاون د یزندگ!!! ؟یچ يبرا هیاما گر... تفاوت باشه  یخواست ب ینم... دوست داشت زار بزنه ... قرار بود  یدلش ب...  دنیکه رس

رد شدن از مرز  نیود اگه حکرده ب دشیتهد حیمس... خواست  یلب ذکر مرگ برداشته بود از خدا مرگ زودترشو م ریفقط ز... شده بود 

 مشیپس تصم!!! فته؟ین حیاما درست مس رهیمگه حاضر نبود بم!!! بهتر؟ نیاز ا یکنه و چ یهمونجا هر جفتشون رو خالص م ادیصداش در ب

...  باشه ونیوجدانش مد يوجل یطیشرا چیخواست تحت ه ینم...  دیکشیخورد و فقط اونو به فساد م یسکوت به دردش نم... رو گرفت 

 یخور م يآروم و مظلوم و تو سر یلیکه به وقتش خ طونیدختر ش هی...  دید یطناز رو مثل گذشته ها م... نکرده بود  نجاشویفکر ا حیمس

مثل  یاونم کس! یهر کس ينه جلو... شد  یخور م يکه دوستشون داشت تو سر ییرفته بود که طناز فقط در برابر کسا ادشی نویاما ا... شه 

دو مرد غول تشن همه جوره حواسشون رو داده بودن به اطراف ... شدن  یوارد سالن بازرس... نقشه شو اشتباه کرده بود  ينجایا.. . حیمس

جلو  ااز مرد یکی... زود نوبتشون شد  یلیخ... هم شلوغ نبود  یلیخ هیعبور از مرز و ورود به ترک يصف برا... نشن  ریموقع غافلگ هیکه 

 يطناز زل زد تو...  ازیمدارك مورد ن هیپاسپورتش رو به مرد داد همراه با بق حیمس... رفت جلو ... نفر بعد طناز بود . ..رفت و رد شد 

اما از نگاه  دید یپشت سرش بود و اونو نم حیمس... کرد با چشماش التماس کنه  یطناز سع... شد  رهیمرد هم به اون خ... مرد  يچشما

:طناز و گفت يجلو دیخودشو کش عیسر...  مرد به طناز شک کرد رهیخ

!!!اومده قربان؟ شیپ یمشکل -

:از جا بلند شد و گفت مرد

... نیخواهشاً چند لحظه منتظر بمون...  دیشا -
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فرو  پهلوم طناز يشلوارش بود رو در آورد از پشت تو بیج يکه تو ییچاقو... داره  رادیکار ا يجا هیبفهمونه  حیبود تا به مس یکاف نیهم

:سرشو آورد کنار گوش طناز و گفت حیمس...  دیو نال دیرنگ طناز پر... کرد اما فقط نوکشو 

مثل  دنیازت پرس يزیبه نفعته اگه چ!!! ؟یفهم یم... رسم طناز  یحسابت رو م! يدر آورد يباز بمیبا نگات ننه من غر دنیفکر نکن نفهم -

اگه بهشون بگم ... سروقتت  ادیهم اون شوهر سوسولت که چند نفر هواشو دارن که نهم تو !!! خالص...  یوگرنه خالص يآدم جواب بد

...باشه و زر مفت نزن  یپس دختر خوب... کنن  یاالن خالصش م نیهم

و بگه از ترس جون اون خودشو باخته احسان هم  رهیاحسان قرار بگ يسرافکنده جلو يدونست اگه روز یم... طناز مهم نبود  يبرا

همون لحظه مرد بازرس همراه ... سر تکون داد  حیمس ياما جلو اوردیپس کم ن...  ستین یدونست که احسان هم راض یم! کنه یم خشیتوب

:گفتبا گذرنامه طناز اومد و 

... دییخانوم شما بفرما -

:دیشنمرد رو  يرد بشه که صدا تیبغض کرد و خواست از گ... فکر کرد همه نقشه هاش نقشه بر آب شده  طناز

...دفتر جناب سرگرد  نیایب دیبا... شده  دهیگذرنامه تون د يمورد مشکوك تو هی... نه از اونطرف خانوم  -

:گفت ياما طناز با شاد دیپر حیمس ياز رو رنگ

...کدوم طرف  -

به  يد طناز خواست با شاداشاره کر ينبود و با دست به سمت در لیدل یمطمئن شد که شکش ب دیطناز د يچشما يرو تو دیشا یوقت مرد

رو دور گلوش حس کرد و بعد از اون  حیمس يقو يدستا انیاطراف غیج يشد و همزمان با صدا دهیاون سمت بره که موهاش از پشت کش

:دیداد کش حیقدم عقب رفتن و مس هیهمه ...  گششاهر يچاقوش رو رو يزیهم ت

و  زمیر یخونشو م رهیبخواد جلومو بگ یکس... با زنم ! االن نیهم!!! ن؟یدیفهم!!! مرز رد بشم نیاز ا دیمن با... کشتمش ادیجلو ب یکس -

... ستیبرام مهم ن یچیبعدشم ه

مرد ... زد  یطناز از ترس نفس نفس م... اسلحه هاشون بود  يدست همه رو... اون دور و بر جمع شدن اطرافشون  يزود همه مامورا یلیخ

:اال گفتکه دستاشو برده ب نطوریبازرس هم

...باشه ... ولش کن ... خوب  یلیخ! خوب یلیخ -

:به در اشاره کرد و گفت حیمس

!االن نیهم... زود باش مهر کن اون پاسپورتا رو  -

داشت با اشاره سر اجازه رو  یبر نم حیکه چشم از مس یبود نگاه کرد و مرد در حال ستادهیکه پشت سرش ا يبه سرگرد فیبالتکل مرد

راه  تیشد به سمت گ یم دهیدست و پاشو کش يو مرد قلچماق پشت سرش و طناز که تو حیپاسپورتا مهر شدن مس یوقت... صادر کرد 

... رو صادر کرد  ریخواست اجازه بده اونا از مرز عبور کنن دستور ت ینم یطیشرا چیکه تحت ه گردافتادن و درست همون لحظه سر

کردن کردند و مرد بازرس نتونست بهشون بفهمونه  کیسه تا از مامورا همزمان با هم شروع به شکل... بود و متوجه نبودن  هیپشتشون به بق

 هیهم به پاش اصابت کرد و بق یکیپشت کتفش و  يتو ریت هیشانس با طناز بود چون فقط  صورتاما در هر ...  ادی یم گناهیکه طناز به نظر ب
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زدن و با ترس  یم غیمردم ج... از خون راه افتاد  ییجو تیگ يجلو هیکمتر از چند ثان در... و مرد قلچماق رو آبکش کرد  حیها مس ریت

:و گفت دیدو امرد بازرس به سمت جنازه ه...  دنیدو یاونطرف م نطرفیا

...برنش  یاز چشماش معلوم بود که دارن به زور م.. گناه بود  یزن به نظر ب نیا... جناب سرگرد  -

:بهشون انداخت و گفت یروح ینگاه ب...  ستادیا سر اجساد يباال سرگرد

...ازشون  میکن یم ییاگه زنده موندن بازجو...  مارستانیبه ب نیهر سه رو منتقل کن -

... پا افتاده است به اتاقش برگشت  شیاتفاق کامالً پ هیاتفاق  نیبعد انگار که ا و

به در  ریجهانگ...  ریجهانگ نیرفت سمت ماش دیکوب یم نیزم يرو ظیماشو با غکه قد نطوریاومد و هم رونیب شگاهیبا حرص از آزما توسکا

:گفت یقدم جلو اومد و با نگران هیجدولش رو بست و  عیتوسکا سر دنیداده و مشغول حل کردن جدول بود با د هیتک نیماش

شد بابا؟ یچ -

 حانهیکه ر دینکش قهیبه دق... رو باز کرد و نشست  نیاخت و در ماشباال اند يباباش شونه ا يها یتوجه به مهربون یب یهمونطور عصب توسکا

 حانهیکه ر نیشده بود از در سمت خودش سوار شد و هم جیکه گ ریجهانگ...  نیاومد و اونم رفت سمت ماش رونیب شگاهیبدو بدو از آزما

:تهم نشست گف

بچه چرا تو همه؟ نیشده خانوم؟ ا یچ -

:با غضب گفت حنهیر

...خونه  یم اسی هیجور فقط آ نیهم! شهیش يخون من و دکتر رو کرد تو! خواست بده ها یم شیآزما هی! بگم مرد یچواال  -

:به توسکا انداخت و گفت ینگاه نهیرو راه انداخت، همزمان از آ نیماش ریجهانگ

!!!آره بابا؟ چرا؟ -

:دیبود دست از دلش برداشت و داد کش ادیکه پر از فر توسکا

مامان !! بشه؟ اهیس امیدن دنیدوباره با نه شن يخوایمامان؟ م یکن یم دواریچرا منو ام!! باز بگن نه؟ گهیکه دو روز د!!! ه؟یکارا واسه چ نیا -

...شم یوقت مامان نم چیدونم که ه یمن م... بشم  یشگاهیطاقت ندارم موش آزما.... بفهم ! تونم یمن نم

:کرد و گفت یشدستیپ حانهیبگه که ر يزیخواست چ یبا ناراحت ریجهانگ...  دیحرف رو زد بغضش ترک نیکه ا نیهم

به خصوص ! ستیدرمون ن یب يدرد چیدوره زمونه ه نیخانوم؟ تو ا یچ یعنیگفت  دیدکتر بهش توپ! باشه دیدختر فقط بلده نا ام نیا -

نوشت که  شیدکتر چند تا آزما! چشه نیدونم ا یمن نم! کنن یرحم اجاره م دایکه تازه اونم جد! یرحم نداشته باش نکهیمگه ا...  يباردار

...من که دلم روشنه ...  ادیتا جوابش ب میکنیحاال هم صبر م...  میرفت

زد  یدلش پر م... خواست  یرو م رشیآرشاو... اش هم بابت دل تنگش بود هیگر شتریب... دلش تنگ بود ... زد  یحرف هق م یب توسکا

خواست کنار بکشه هم  یهم م! غلط يدرسته چه کار يدونست چه کار یاما نم... داشتنش  يلمس دستاش برا يصداش برا دنیشن يبرا

کردن خسته شد و  هیتوسکا هم از گر... قدر حرف زد و حرف زد و حرف زد که خسته شد  نیمامانش ا...  ادد یاجازه رو بهش نم نیدلش ا

:باباش چشم باز کرد يبا صدا... چشماشو بست 

... زمیاتاقت بخواب عز يشو برو تو داریب...  میدیتوسکا بابا رس -
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هم دوست داشت ... گرفت براش دردناك تر بود  یازش نم یسراغ ریآرشاو نکهیا... خونه  يشد و رفت تو ادهیپ نیحرف از ماش یب توسکا

...شد  یم وونهیهمه تناقض و تضاد داشت د نیا نیو ب ثاریهم خودخواه بود هم پر از ا... رو بزنه هم دوست نداشت  دشیق ریآرشاو

:متوقفش کرد يشکسته مرد يخونه که صدا يرو قفل کرد و خواست بره تو نیماش يدرا ریجهانگ

...بابا  -

شو از اراده دستا یکامالً ب... قلبش فشرده شد و رفت به سمتش  شونیو پر دهیبا اون ظاهر ژول ریآرشاو دنیبا د...  دیچرخ عیسر ریجهانگ

از خودش که نه اما کمتر از  شتریهم عاشق بود و دخترش رو ب یلیخ! مرد عاشق بود نیا... بغلش  يتو دیرو کش ریهم باز کرد و آرشاو

:و گفت دیرو بوس ریسر شونه جهانگ ریآرشاو...  دشیفهم یپس م... بود  زیپس براش عز! نداشت تخودش هم دوس

کرده؟ هیگر. ..صورتش قرمز بود ! چطوره بابا؟ -

:و گفت دیبه صورتش کش یدست ریجهانگ

چرا پشت در؟... تو بابا  میبر ایب -

:تکون داد و گفت يبا درد سر ریآرشاو

چطوره؟ نیفقط بگ... شه  یم تیاذ نهیمنو بب یکنم وقت یحس م... خوام آزارش بدم  ینم -

توسکا رو ... روزا رو داشتم  نیمنم ا... بزرگ بوده  يادیکل هم براش زمش نیا! که چقدر بهت وابسته است یدون یم... بابا  ستیخوب ن -

...کنم هم تو رو  یهم توسکا رو درك م... داشتم  حانهیها رو با ر بتیمص نیا قایبه ما داد و من دق ازیهم خدا بعد از چند سال نذر و ن

دکتر؟ آره؟ نیرفته بود -

؟يدنبالمون بود -

شد؟ یچ...  دمشیفقط از دور د... جلو  امیاومدم اما نشد ب...  امیامروز ب نمشیخوام بب یداد که اگه مبهم خبر  حانهیمامان ر -

 شیفعال چند تا آزما...  ایهم نکرده گو دشونینا ام... دکتره کارش حرف نداره  نیگه ا یم حانهیاما ر...  ستین یهنوز که قطع...  یچیه -

...داده 

... ادهیمن ز ياز اونم برا يدرد دور...  ادهیبراش ز ییتنها...  میدرد رو با هم تحمل کن نیبذاره ا نیبگ... خونه  برگرده نیکن شیبابا راض -

... یکن شیراض یتون یم... االن آروم تر شده ! ؟یزن یچرا خودت باهاش حرف نم -

... نیشما بهش بگ... عمل کنم  لشیخالف م خوام بر یبار از من خواسته تنهاش بذارم نم نیاول يحاال که برا... نه بابا  -

:گذاشت و گفت ریشونه آرشاو يبا غم دست رو ریجهانگ

...زنم  یباهاش حرف م... باشه پسرم  -

... هم برگشت طرف در خونه  ریجهانگ...  نشیتکون داد و رفت سمت ماش یبه نشونه تشکر و خداحافظ يسر... زد  یلبخند تلخ ریآرشاو

...بود  ریمشکل توسکا و آرشاو ریهمه ذهنش درگ

اون اتاق براش از جون  يپا گذاشتن تو... باز خودشو رسوند به اتاق مشترکشون ... شدن  یباز نم گهیکرده بود چشماش د هیکه گر نقدریا

 يزیون داد که ترسا پشنش ومدنشیآرتان با ن... صبر کرده بود تا صبح بشه  نقدریا... دلش شکسته بود و خودش هم ... دادن سخت تر بود 

تونست بمونه هر چقدر  ینم گهید... برداشت  یکیساك کوچ... خونه  ادیشب ن شونیچند سال زندگ يسابقه نداشت تو! ندارهبراش ارزش 
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 یبر م هیدلو چه م هیو چه رنگ هیچ نکهیلباساشو بدون دقت به ا... تونست بمونه  یبازم نم... کرد  یآرتان اصرار م... گفتن  یهم که همه م

اول ... کرد که زنگ در به صدا در اومد  یبا هق هق لباساشو جمع م... رفت  یم دیمعلوم بود با فشیتکل... ساك  يانداخت تو یداشت و م

ساك و رفت سمت  يرو دیکه دستش بود رو کوب یشرت یت ظیطرف دست بر نداشت با غ یاما وقت... خواست فقط بره  یم... نکرد  یتوجه

:لب گفت ریو ز دیکش یجون آه یلین افهیق دنیبا د...  فونیآ

!!!وسط فقط نیکم دارم ا نویهم -

کرد تا ترسا رو بگردونه خونه پس  یهمه جا رو تلفن کش م... جون دست بردار نبود  یلیجون باز نکنه چون ن یلین يتونست در رو رو ینم

از !!! شد؟ یاما مگه م رهیکم از پف پلکاش رو بگ هیتا با آب سرد  ییدستشو يبا سرعت رفت تو... به ناچار دکمه رو فشرد و در باز شد 

:زد و گفت يپوزخند نهیآ يروح خودش تو یب ریبه تصو! کرده بود هیلحظه همه اش گر نتا او روزید

... ستیمهم ن... کارکنم  یخوام چ یبذار اونم بفهمه م... رم  یمن که دارم م! به درك -

اما ... و در رو باز کرد  دیموهاش کش يرو یدست یشگیبه عادت هم... رفت و رفت سمت در خونه  رونیب ییز دستشوزنگ در ا يصدا با

 نکیع هیبا ... دختر مو بلوند ... بره  ادشینبود که از  يا افهیق نیا...  ستادهیکه پشت در بود احساس کرد قلبش از حرکت ا یکس دنید

 یلیکه ن دیکش یبد نفس م نقدریا... داد  هیپشت سرش تک واریبه د... اش گره خورد  نهیس يتو نفس... صورتش  يوبزرگ ر ییکائوچو

:کرد گفت یصحنه رو نظاره م نیگرد شده ا يکه با چشما ایبغلش و رو به تان يتو دیترسا رو کش عیسر... تو  دیرو پس زد و پر ایجون تان

...بدو ... دو تا قندم بنداز توش ...  اریاب ب وانیل هیبدو برو ! بچه زهره ترك شد!!! ؟یتان یکن ینگاه م یبه چ -

:دیبه گونه اش زد و داد کش يا یلیجون با ترس س یلین... جون  یلیبغل ن يافتاد تو حالیبا سرعت رفت سمت آشپزخونه و ترسا ب ایتان

شده پوست و ! نگاه کن دختر مردم رو... کاراش  نیا اپسر ب نیخدا منو بکش از دست ا يا! بچه تلف شد  نیشد آب قندت؟ ا یچ!!! یتان -

!یتـــــان... استخون 

:ترسا گفت دنیزد با د یرو هم م وانیل اتیکه تند تند محتو نطوریاومد هم رونیاز آشپزخونه ب ایتان

از حال رفته مامان؟! خدا من يوا -

 ریجون ز یلیاومد سمت ترسا ، با کمک ن عیگذاشت و سر زیم يرو رو اب قند وانیجون باشه ل یلیاز جانب ن یمنتظر حرف نکهیبدون ا بعد

:سمت تلفن و گفت دیپر ایتان... سمت کاناپه و خوابوندنش  دنشیبازوش رو گرفتن و کش

...به آرتان خبر بدم  دیبا -

:آب قند رو برداشت و گفت وانیجون ل یلین

...کنه واسه من  یگند زده حاال نطق هم م! واسه اش بهتره يخبریلندهور بمونه تو باون ... بچه رو بزن  نیباد ا نیبش ایب! الزم نکرده -

:با غصه گفت ایتان

!مامان -

:دهن ترسا گفت يتو ختیر یکه کم کم آب قند رو م نطوریو هم دیآب قند رو دم دهن ترسا گذاشت، سرش رو باال کش وانیجون ل یلین

...شم  یم يکه کفر ریآرتانو نگطرف ! تو بخوره تو سر من يدرد و بال -
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تا حال ترسا جا اومد و چشم  دیطول کش يچند لحظه ا... سکوت مشغول باد زدن ترسا با گوشه شالش کرد  ينگفت و تو یچیه گهید ایتان

:آب قند رو دم دهنش گذاشت و گفت وانیجون ل یلین... باز کرد 

!!!چته دختر؟ زم؟یعز يتو دار هیچه وضع نیآخه ا... بخور فدات بشم ... بخور مامان  -

:دیجون گذاشت و نال یلیشونه ن ي.سر ر...  دیبغضش ترک ییهویکنارش  ایتان دنیسر چرخوند و با د ترسا

...کنم  یخوام با آرتان زندگ ینم گهیمن د... من ! رفتم یاصال من خودم داشتم م... من ... تو رو خدا نه ... نه  -

:جون با درك حال ترسا بغلش کرد و گفت یلین... گه  یداره م یچ دیفهم یکه شده بود که نمشو ایتان دنیاز د نقدریا

رو  فیاراج نیپسره سرتق اومده بود خونه هم نیا روزمید!! ه؟یحرفا چ نیا... من اومدم تازه باهات حرف بزنم! آروم ... آروم باش  -

حرف از شماها  نیا... رفت  یشما دو تا که جونتون واسه هم در م ن؟یکش ینمخجالت !!! هان؟!!! ه؟یترسا طالق چ... داد  یمن م لیتحو

... دهیبع

حرفا  نیپس ا!!! کنه؟ یرو به ترسا معرف دشیجون اومده بود تا عروس جد یلین نکهیمگه نه ا... موند  رهیجون خ یلیو گنگ به ن جیگ ترسا

:کارکنه وارد عمل شد و گفت یچ دیدونست با یاز آرتان درس گرفته بود و م یکه حساب ایتان!! بود؟ یچ

خواست روز سالگرد ازدواجتون منو بهت  یآرتان م... باهات آشنا بشم  امیخواستم ب یتازه م... کردم  دایمن تازه تو رو پ! زن داداش -

باهات آشنا بشم ترسا  ينجوریشتم ااصال دوست ندا... افتاد  یبد م ياتفاقا یبعدش هم ه... و نشد  ينشون بده که تو متاسفانه تصادف کرد

 الیخیب... شاخ در آوردم  يریطالق بگ يخوا یداداش آرتان بهم گفت م یوقت...  نمیبب يا گهیخواستم عشق آرتان رو طور د یم... جون 

!!!؟يریطالق بگ يخوا یم یآخه برا چ...  میتو باهات حرف بزن شیپ میایراست رفتم سراغش که ب هیشدم و  یلیکردن مامان ن زیسورپرا

کرد  یدهن باز م... نداشت .. نه نداشت ... آرتان خواهر نداشت !!! داداش آرتان؟!!! زن داداش؟!!! باز مونده بود انوسیترسا اندازه اق دهن

آرتان  يحرفا. ..گله کردنش از ازدواج آرتان ... کنار آرتان  ایتان... گرفتن  یچشمش جون م شیصحنه ها پ... تونست  یحرف بزنه اما نم

آرتان که تک فرزند بود !!!! خواهر داشت؟ یاصال آرتان ک!!! شد؟ یمگه م... مسلما واسه خاطر خواهرش نبود  نایا... قربون صدقه هاش ... 

:جون گفت یلینگاهش مشخص بود که ن يتو شیجیتموم گ... 

بهت  یفکر کنم بهتره اول در مورد تان... الق باهات حرف بزنممزخرف ط هیدر مورد اون قض ایکنم  یرو بهت معرف یدونم حاال تان ینم -

 هیکه همسا میمیدوست صم...  اوردمشین ایالبته من به دن... اومد  ایبه دن ایآرتان شش ماهش بود تان یوقت... دختر گلمه ترسا  نیا... بگم 

دادم و اون دو تا  ریو آرتان رو با هم ش یمن تان... رفت  نبود و سر زا ایآوردش اما عمر خودش هب دن ایبودن به دن وارمونیبه د وارید

...یشدن خواهر برادر رضاع

 بیکار ع يجا هی...  دیلنگ یوسط م نیا يزیچ هی... اش  قهیشق يدستش رو گذاشت رو... و آرتان  ایتان...  ریهم ش...  یبرادر رضاع خواهر

:گفت عیجون سر یلین با اشاره ایتان... شد  یم یمغزش داشت متالش... داشت 

از ... تو قلب رم هستم  دمیزد به سرش و تا به خودم اومدم د ایتالیمن هوس ا يسالمون بود که بابا زدهیمن دو تا فقط س.. آره زن داداش  -

منو از داداشم جدا  نکهیبه خاطر ا دمشیوقت نبخش چیه... بمونه  رانیا گهیخواست د یبابا به خاطر خاطرات مامان نم...  میبود دهیهمه بر

وقت  چیمن بود چون منو بزرگ کرد و آرتان داداشم بود چون ه یمامان واقع یلیمامان ن... رد هم از خودمون به جا نذاشت  هی یو حت! دکر

غرق کرد که غم ... کار غرق کرد  يفقط خودش رو تو...  دیرو نفهم نایوقت ا چیبابا ه... اما بابا ... برام نذاشت  یداداش واقع هیکم از  يزیچ
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نتونست با  یبرد که من حت رانیمنو از ا يدفعه ا هی نقدریا...  دیو همه کس بر یاز همه چ هوینداره  دهیفا دید ینره و وقت ادشی مانما

ساله که  هیبابا . ..االن تونستم برگردم  نکهیتا ا... خاطره شون رو با خودم داشتم  شهیاما هم... کنم  یو داداش آرتان خداحافظ یلیمامان ن

توسط  یاتفاق یلیاونم خ... کنم آرتان بود  داشیکه تونستم پ یتنها کس... داشته باشم  گهیبار د هیاومدم که خونواده ام رو ... شده  تفو

گفت که زمان  یبار داشت از همکالس مغرورش برام م هی! خونده بود و از قضا با آرتان هم کالس بوده یاز دوستام که اونم روانشناس یکی

اون  یمن ازش مشخصات خواستم و وقت... آخه حرف سر غرور بود ... کرده  یتوجه نم یهمه کالس عاشقش بودن و اون به کس ییدانشجو

 یکارام رو اوک عیسر یلیخ... کنم  داشیپ گهید کردمیاصال فکر نم! همون داداش گمشده خودمه قایدق نیا دمیمسخصات رو برام گفت فهم

... دمیدونستم اردواج کرده تا اومدم فهم یالبته نم... تا فقط آرتان رو با خودم ببرم رم  رانیاه مدت چند ماه اومدم کردم و ب

به  نمیهم يبرا... بود  یعیبودن طب دهیرو شن زیجون از از زبون آرتان همه چ یلیو ن ایتان يحالتش برا... بود  رهیخ ایبا دهن باز به تان ترسا

:با غصه گفت ایو تان اوردنیروش ن

!دوستت داره یلیاون خ... تو رو خدا داداشمو تنها نذار ... تو رو خدا ... حاال زن داداش  -

... زد  یحرف م دیبا... زد  یحرفش رو م دیبا یول... کرد  یرو اثبات م ایتان يجون و حضورش حرفا یلین... آب دهنش رو قورت داد  ترسا

...کردن  یخوردن و نابودش م یرو داشتن مثل خوره روحش رو م ییزایپس دهن باز کرد تا بپرسه چ

:جون گفت یلیتوجه به ن بدون

...مطب آرتان  يتو...  دمیمن تو رو د.. تو .. تو  -

:خودش رو متعجب نشون داد و گفت ایتان

... دمیپس چرا من تو رو ند!!! ؟ یک!!! ؟يدیمنو د -

:گفت... و ترسا رو تنها بذاره تا حرفاشون رو با هم بزنن  ایتان دیم االن بادونست میجون از جا بلند شد،  یلین

...گلوهامون خشک شد  میبخور ارمیب يزیچ هیرم  یمن م -

:حال گفت یو ب دهیترسا رنگ پر... آشپزخونه  يهم منتظر جواب نشد و به سرعت رفت تو بعد

...تو ...  دمیتو رو د...  در اتاقش ياز ال... آرتان  شیاومده بودم پ... من  -

:دیو نال شیشونیپ يتو دیمحکم کوب ایدفعه تان هی

...که زدم  يلعنت به من و گند يا! لعنت به من!!! من يخدا -

:شد و گفت رهیترسا خ يچشما يتو یبا شرمندگ ایتان... نگاه کرد  ایمتعجب به تان ترسا

جان ... کرد  یفکرا رو م نیهم بود هم يا گهیکه هر کس د يخودت کرد شیا فکر پاون صحنه هزار ت دنیدونم با د یم... ترسا جون  -

!!!؟يو تصادف کرد ابونیتو خ یاون صحنه رفت دنیبا د...  ایتان

:گفت ایتوجه به سوال تان یب ترسا

...نکنه اصال !!! ن؟ها ؟یکن یم يباز لمیجون ف یلین يجلو ينکنه دار...  يتو که خواهرش بود! فقط بگو چرا .. بگو چرا  -

:کرده اش گرفت و گفت خی يدستا يدست ترسا رو تو عیسر ایتان

...صبر کن ... صبر کن ... دم  یم حیبرات توض -
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... جلد متعجب بوردا رو گرفت و نگاه کرد  يرو ایعکس تان دنیترسا با د...  دیکش رونیب یخارج يبوردا هی فشیخم شد و از داخل ک بعد

:گفت ایتان

... نهیشغلم ا...  ارمی یپول در م ژمیاز پرست... از چهره ام ! ایتالیا يمدل پر آوازه تو هی... مدلم  هیمن  -

:آب دهنش رو قورت داد و گفت ایتان!!! ؟یخوب که چ... نگاه کرد  ایپر سوال به تان ترسا

من و کارامو  يکرد جلو یسع یلیآرتان خ چارهیب! قصرمو من م يبد دچار سو تفاهم شد یلیدونم که خ یم... بذار از اولش برات بگم  -

 ینم... نوبت  يمنم نوبت گرفتم و نشستم تو... داشت  ضیوارد مطب شدم چند تا مر یوقت... پس خوب گوش کن ... اما نتونست  رهیبگ

باور کن ... اتاق و درو بستم  يد رفتم تونوبتم ش یوقت... دو نفر هم بعد از من اومدن ... دو نفر جلوم بودن ...  بشمخواستم مزاحم کارش 

 يباد کلیخوش ه یلیخ یلیمرد جا افتاده خ هیحاال شده بود  ختیر یاون دادش الغر و ب... جا خوردم  یحساب دنشیلحظه اول از د

بغلش  يه نپرم توگرفتم ک یخودم رو م يجلو یلیخ... اراده خنده م گرفت و بهش لبخند زدم  یب! دلم ضعف رفت دنشیکه از د نگیلدیب

:و پر اخم گفت يجد یلیخ دیلبخند منو د نکهیبه محض ا یعنی... اخمو بود  یلیبود که خ نیهم ا لشیدل... 

...کنم  یخواهش م دییبفرما -

:ن گفتمبگه م يزیاون چ نکهینشستم و قبل از ا... شدم  یوارد م یاصول دیپس با! ده یاگه برم طرفش منو با لباس درسته قورت م دمیفهم

ن؟یهست یآرتان تهران... شما  -

:تعجب نگام کرد و گفت با

...کنار در مطب نصب شده باشه  يتابلو يفکر کنم اسمم رو -

:آب دهنم رو قورت دادم و گفتم... ابهت و جذبه داشت  یلیخ

خانومه؟ یلیاسم مامانتون ن... شما ... خواستم مطمئن بشم ... دونم  یبله م -

و تند تند  دمیبود که ترس یمدل خاص هینگاش . شد رهیسوال بهم خ یو فقط با تعجب و کل زیم يدستش بود رو انداخت روکه  يخودکار

:گفتم

!ن؟یخواهر گم شده ندار هیشما احتماالً ... خواستم بگم که  میمن ... من ... راستش ... خوب  -

معطل کنم  گهیکم د هیدونستم اگه  یر که مطمئن بود سر کارش گذاشتم و مانگا... کرد  یگفت فقط نگام م ینم یچیبود که ه نجایا بیعج

:شدم و گفتم ینیمقدمه چ الیخ یب نمیهم يبرا رونیکنه ب یشوت م

! اومد؟ ادتی... شد  بیغ هویکه  یهمون...  ایتان... خواهرت ... آرتان منم ! اه -

:و گفت رونیب زشیاومد از پشت م....  دمیاش قرار گرفته بودم از جا پرجذبه  ریتحت تاث یمنم که کل... دفعه از جاش بلند شد  هی

... نیو خودتون رو زرنگ فرض نکن رونیب دییخواهشاً بفرما... شما داده  لیتحو یرو ک اتیچرند نیدونم ا یمن نم! خانوم محترم -

:کردم پس گفتم یباهاش برخورد م گهیطور د هی دیبا

خودت  شهیهم نویا... رفته آرتان  ادتینگو ...  ایآرتان پشت تان... خواهر آرتان  ایتان...  ایتان مهین ه؟یآرتان ک...  ادامه آرتان! ه؟یک ایتان -

... یگفت یبهم م

:و گفتم رونیب دمیام و گردنبند بلندم رو کش قهی يدست کردم تو يسر بعدش
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 یهم هنوز همراهمه م میرانیشناسنامه ا ياگه بخوا... روز تولدم ...  يدیخرخودت برام ! ایآرتان و تان... هم هنوز دارمش  نویا...  نیبب -

... یزمان امیدختر پ...  یزمان ایتان... تونم نشونت بدم 

:شدم و با بغض گفتم کیقدم بهش نزد هی... بود و زل زده بود به من  ستادهیخشک شده سر جاش ا آرتان

...برگشتم  یلیفقط به خاطر تو مامان نمن ...  ادی ینم ادتیآرتان نگو که منو  -

من و با  يکاناپه روبرو يباطل نشست رو الیخ یخوشحال شدم اما زه یکل! منو بغل کنه خوادیفکر کردم م... چند قدم جلو اومد  آرتان

:باالخره دهن باز کرد و گفت یسردرگم

!؟یباور کن که خودت باش دیچطور با... تو  -

:منشستم روبروش و گفت منم

دربند دوست داشتم  يبگم کدوم رستوران رو تو يخوا یدوست داشتم؟ م ایبگم چ يخوا یتونم بهت ثابت کنم آرتان؟ م یم گهیچطور د -

 يبار تو هی ادمهی یحت...  يداد یبه دماغم و منو حرص م يدیمال یم یآلو جنگل شهیهم! اونجا؟ میبر يکرد یباباتو وادار م شهیو تو هم

...چون به من تنه زد  يشد ریکه دو سه سال از خودمون بزرگتر بود درگ يپسر هیسن کمت با  دربند با همون

گفتم  یمن تند تند داشتم براش خاطره م... باالخره با نشونه هام باور کرد که خودمم ... نگاش عوض شد ... کم کم نشست کنج لبش  لبخند

:که دستشو باال آورد و گفت

!پارت شیود آتخ...  ینه انگار خودت -

:کنارش و گفتم دمیخودم رو نگرفتم از جا بلند شدم چسب يجلو گهیکه گفت د نویا

!!!!آرتان -

:خنده گفت با

... هیکاف يداد یدست هم م ي...  یعنی يبزرگ شد! ه؟یکارا چ نیا...  يدیهمه وقت منو د نیبعد از ا! کن دختر ایح -

:گفتم

...تنگت بودم آرتان عمر دل هیخفه شو که به اندازه  -

:از جا بلند شد و منو از خودش دور کرد و گفت عیآرتان سر... به در زد  يتقه ا یلحظه منش همون

...تو  ایب -

:اومد تو گفت یمنش

...تموم شده  شونیدکتر وقت ا يآقا -

:با لبخند گفت آرتان

بعد خودت هم ... بده  گهیروز د هیکن و بهشون نوبت واسه  یعذرخواه ادب تیبا رعا مارهایخواهشاً از ب... تازه شروع شده  شونیوقت ا -

... نمیب یرو نم یکس گهیامروز د...  يبر یتون یم

:کاناپه و گفت يآرتان دوباره نشست رو...  رونینگفت و با تکون سر رفت از اتاق ب یچیاما ه... هنگ کرده بود  چارهیب یمنش
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جون هر  یلیمن و ن یرفت یوقت ریبخ ادشیآخ ! یچه مدل اومدن نیبود و ا یاون چه مدل رفتن!!! ؟يبود کجا!!! نمیکن بب فیتعر نیبش ایب -

!میشد ضیدو مر

:ذوق گفتم با

مگه من مقصر بودم؟... جفتتون بخوره تو سر من  يدرد و بال یاله -

:بلند شدم و گفتم تا حرفام تموم شد از جا... کردم  فیفرار بابام رو براش تعر يایهم همه قضا بعدش

... عادت بهش ندارم  ارم؟یشه مانتوم رو در ب یم -

:با اخم گفت آرتان

... يبر يبخوا یمدل نیهم هم ابونیتو خ یاما مواظب باش بد عادت نش...  اریدر ب! بند و بار یب ییاروپا -

...نه بابا حواسم هست  -

آخه ... دونستم که آرتان متاهله  یمن هنوزم نم... زد  یبدجور بهم چشمک م کلشیه... و شالم رو در آوردم و باز ولو شدم کنارش  مانتو

:چشمم افتاد به حلقه اش و گفتم هوینظر بدم که  کلشیخواستم در مورد ه... نگفته بود  يزیاون هنوز چ

!!!!آرتان -

:تکون داد و گفت سرشو

چت شد؟! جانم؟ -

!؟يازدواج کرد -

:به حلقه انداخت و گفت یخودش هم نگاه...  دیبه حلقه اش د نگاهمو

!با اجازه ات -

:به کمر شدم و گفتم دست

!!!آرتان يبد یلیخ!!! یبدون حضور خواهرت زن گرفت يکرد جایتو ب!!! اجازه دادم؟ یمن ک -

:خنده اش گرفت و گفت آرتان

...دادمش  یاز دست م! تونستم صبر کنم ینم... اون  خواهر گمشده؟ گذشته از ییدونستم تو کجا یخوب چه م! تو دختر يچه لوس شد -

:گرد کردم و گفتم چشمامو

!!!چه عاشق -

:پا انداختم و گفتم يپا رو... نگفت  يزیو چ دیخند

...بلند شو آرتان  -

:تعجب گفت با

!؟یچ يبرا -

..گم  یبلند شو بهت م -

:شدم و گفتم رهیبا لذت به سر تاپاش خ... جا بلند شد  از



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٠٣

... اریکتتو در ب -

:اخم گفت با

ا؟یچته تان -

:خودش اخم کردم و گفتم مثل

... اریگم کتتو در ب یم! رو حرف من حرف نزن -

:گفتم... خودشو نشون داد  شتریب کلشیه...  زشیم يکتشو در آورد و انداخت رو یسردرگم با

...چرخ بزن  هی -

!زده به سرت؟ ایتان -

...گم بچرخ  یم... زنم تو سرت  یم امی یم یگوش نکناگه به حرفم  ینه ول -

 دینگاهم رو د یوقت... افکار اون موقع من بود  نایالبته ا... آخ اگه ازدواج نکرده بود ... اگه ازدواج نکرده بود ...  دیاش گرفت و چرخ خنده

:و گفت دیخند

...کن  شیدرو! با اون چشات يمال مردم رو نخور! يهو -

:کارش نشستم و گفتم دمیست پرکه نش نیهم

... برو بابا داداش خودمه ... مال مردم ! شیا -

:باال انادخت و گفت ییابرو

وقتا  نجوریمن ا يترسا...  يپس حواست باشه چشم به مال اون ندوز... دوستش داره  یلیصاحبش هم خ... صاحب داره  گهیداداش شما د -

...کنه  یحم نمکس هم ر چیشه و به ه یم نیببر خشمگ هی

:گفتم

...خواد باشه ، باشه  یم یهر ک -

:گرفت و گفت دستمو

!!؟یچ گهید -

نگاش کردم مظلوم

.گرد کرد چشماشو

.خنده دستمو ول کرد با

خواستم هر چه  یترسا من م... انجام ندم  لشیبر خالف م يکار گهیکردم د یکنار و سع دمیکش نمیهم يبرا... کردم درکش کنم  یسع

اما آرتان ازم خواست صبر کنم تا روز سالگرد ازدواجتون منو به همه ... خواستم خونواده داشته باشم  یم...  نمیجون و تو رو بب یلیدتر نزو

اومد گفت تو  شیتصادف تو پ هیبعد که قض!!! شه ترسا؟ یم ينجوریا میدونست یچه م... کنه  زتونیقول خودش سورپرا بهنشون بده و 

کم آوردم و رفتم سر وقت  گهیاما من د...  نمیکه من شماها رو بب ستیجون هم حساس شده و االن وقتش ن یلین يو پکرافسرده  یلیخ
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نگاهش  يعشق تو!!! گفت نه تاش ترسا بود یکه م يآرتان از هر ده کلمه ا!!! شاخ در اوردم دمیشن روشما دو تا  انیجر یوقت... جون یلین

...بخشم اگه مسببش باشم  یخودمو نم!!! ن؟یکه از هم جدا بش شه یچطور م... کرد  یم دادیب

:گفت یفقط م هیوسط گر...  دیدفعه بغضش ترک هیکرد  ینگاه م ایکه تا اون لحظه با بهت داشت به تان ترسا

...آخ آرتان ... آخ آرتان  -

از هم  یدست یرو دست شیبا حرف نزندنش داشت زندگ!! !غرور آرتان رو شکسته بود... دل آرتان رو !!! آرتانش گفته بود دوستش نداره به

آب قند رو گرفت جلوش  هیبا ترس بق ایباز بدنش به رعشه افتاد و تان!!! کار کرده بود؟ یخدا چ يوا... درخواست طالق داده بود ! دیپاش یم

داشتن با حرفاشون اوضاع رو  یسع ایجون و تان یلین...  رونیجون هم از آسپزخونه اومد ب یلین... کم خورد تا حالش بهتر شد  هی زوربه ... 

 نیو ا... بود  یگناهش از چشم آرتان نابخشودن...  ستین یهم درست شدن یراحت نیدونست که اوضاع به ا میبهتر کنن اما ترسا خوب 

آرتانش ... در کار نبود  یانتیخ... نه تونه لبخند بز یکرد که م یتازه احساس م...  ومدی ینفسش تازه داشت باال م... ترسوند  یترسا رو م

رو  ریاخ اناتیجر نیتونست ا یم ایآ... اما ... کرد  یآرومش م یلیخ... کرد  یآرومش م نیو ا... فکر نکرده بود  انتیهم به خ هیثان هی یحت

!!!اره؟یاز دل آرتان در ب

:داد گفت یه بود و آزارش مگلوش پنجه انداخت يکه تو یبا بغض دیکه رس ایجون و تان یلیرفتن ن وقت

!اومد خونه شما؟ شبید... آرتان ... جون  یلین -

:جون اخماش در هم شد و گفت یلین

...اومد اونجا ...  زمیآره عز -

!باهاش بود؟... هم  نیآتر -

...خان آوردش  مایآخر شب ن -

:دهنش رو قورت داد و گفت آب

!خوب بود؟... حالش  -

:فتجون با لبخند گ یلین

...آره بچه م  ن؟یآتر -

:و گفت دیکش یآه ترسا

...گم  یآرتان رو م... جون  یلینه ن -

:چکمه هاشو ببنده گفت پیکه خم شده بود تا ز یدر هم رفت و در حال ایتان ياخما نباریا

اخالق داره آخه؟ یاون ک -

:و گفت دیجون هم خند یلین

 يباز اطیکم با بچه رفتن تو ح هیرو آوردن اومد  نیآخر شب هم که آتر... اتاقش  يت توعنق از همون اول رف...  یگه تان یراست م -

...اتاق  يراست دوباره رفت تو هیکردن و بعد هم اومد تو و 

:گفت جانیهم با ه ایتان
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...غذا هم نخورد  -

:آب دهنش رو با درد قورت داد و گفت ترسا

...آرتانم  چارهیب -

:ت سر شونه ترسا و گفتجون دستشو گذاش یلین

االن که حرف طالق ! نگران نباش...  يرگ خوابشو هم خودت بلد! دنده هیغده و لجباز و ...  یشناس یخودت خوب شوهرتو م! دختر نیبب -

!دارم مانیمن بهت ا...  یدرستش کن یتون یاما تو م! ذره به غرور شاهزاده اعظم برخورده هی يرو زد

:گفتزد و  یلبخند تلخ ترسا

...جون  یلیممنون ن -

:و گفت دیهم خم شد ترسا رو بوس نایتا

 زیمدت همه چ نیهم يتو دوارمیام...  رانمیا گهیمن چهار ماه د...  نیرو درست کن یبه خاطر اونم که شده همه چ! نهیریش یلیپسرت خ -

...برم  یدارم آرتان رو م یبر م! رنه بهت گفته باشماوگ...  نمیبه حالت اولش برگرده و من بتونم شما دو تا رو عاشقونه کنار هم بب

!؟ینکنه آرتان پشت پا بزنه به همه چ...  دیاما ترسا دلش لرز...  دیحرف خند نیزا ا بعد

ش به دل... کنه  ینکرده خوشحال انتیکه آرتان خ انیجر نینتونست بابت ا یلیخ... پر از ترس  یرفتن و ترسا موند با قلب ایجون و تان یلین

... کاش حرف زده بود ... کرد  یآرتان گوش م يکاش به حرفا! کرده بود چارهیحرف نزدن خودشو ب هیبه خاطر ... حال خودش سوخت 

پله تماس با  نیاول...  کردیم میرو که خراب کرده بود بود رو ترم ییهمه پل ها یکی یکی دیبا... و راه افتاد سمت اتاق  دیکش یآه... کاش 

نجات  يحق داد به آرتان که برا! شوکه شد یحساب دیترسا رو شن يحرفا یوقت انیشا... روند طالق بود  هیانصراف دادن از بقو  انیشا

بعد از اون افتاد به جون ... شد  یمنتف انیدر هر صورت اون جر... ترسا هم حق داشت  یاما از طرف... بود  هزد شیبه آب و آت شیزندگ

 هیبعدش هم ...  دیبه خودش رس یخونه رو برق انداخت رفت حمام و حساب یوقت... گرفته بود  یفیرو خاك و کث همه جا یلیخ...  شیزندگ

مورد عالقه  يمورد عالقه آرتان رو درست کرد و هم غذا يهم غذا... شد  يآشپز شغولتنش کرد و م یو صورت یطوس يدیم رهنیپ

از داخل فر بود که در  ایمشغول در آوردن الزان... براش تنگ شده بود  یاما دلش حساب بود دهیشب بود که بچه شو ند هیفقط ... رو  نیآتر

هر طور که شده بود از دلش  دیبا...  اوردیخودش ن يتعجب کرد اما به رو! تاناومدن آر يزود بود برا...  دیخونه باز شد و قلب ترسا لرز

پارکت ها  يآرتان رو رو يقژ قژ کفش ها يصدا... گاز  يو گذاشت رو دیکش رونیرو با دستکش فر از داخل فر ب ایالزان... آورد  یدر م

...رفتاره  نیدونست که مستحق ا یترسا جا خورد اما م... شد  ابشوناتاق خو یتوجه به ترسا راه یآرتان کامالً ب... و سر برگردوند  دیشن

رو باز  ییباال يآرتان در کمد ها... و دنبال آرتان وارد اتاق خواب شد  دیبه لباسش کش یکرد لبخند بزنه دست یسع اورد،یخم به ابرو ن پس

آورد و در  نییآرتان ساك رو پا... شد  رهیترسا با بهت بهش خ... از اون باال بود  شیمسافرت کیکرده بود و مشغول در آوردن ساك کوچ

زد  ینم یکدوم حرف چیه... به هم موندن  رهیساك به دست خ. ..چارچوب در شد  يتازه اون لحظه بود که متوجه ترسا تو...  بستکمد رو 

:لرزون گفت يدست آخر ترسا کم آورد و با صدا... 

...سالم  -

:آب دهنش رو قورت داد و گفت... تخت  يساك رو انداخت رو آرتان
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...سالم  -

ترسا با ... شد  ازشیمورد ن يند دست از لباس هاباز کرد و مشغول برداشتن چ... توجه به ترسا رفت سمت کمد لباسش  یهم باز ب بعد

:قدم جلو رفت و گفت هیتعجب 

؟یکن یکار م...  یچ... آرتان  -

:به ترسا بندازه گفت ینگاه یحت ایاز انجام عملش متوقف بشه  نکهیبدون ا آرتان

...کنم  یجمع م لمویدارم وسا! ؟ینیب ینم -

 نکهیبدون ا...  رهیشوهرشو بگ يکرد تا جلو یم یغلط هی دیبا... مرد  یداشت م... جلو رفت  گهیقدم د هی... دستاشو مشت کرده بود  ترسا

هم قفل  ينگاه آرتان باال اومد و چشماشون تو... که دست آرتان بود رو گرفت  یرهنیبه خودش اجازه فکر کردن بده دست دراز کرد و پ

:مه بگهکل هیترسا آب دهنش رو قورت داد و فقط تونست ... شد 

...نرو  -

:پوزخند زد و گفت آرتان

...خوره  یکه حالت ازش به هم م یرو کنارت تحمل کن یکس يخوا یچه طور م! ؟يجد!! نرم؟ -

:دیدهنش گذاشت و و نال يخوداگاه دستشو جلو نا

!نه يوا -

...  اوردیخودش ن ياما به رو... ل خراب االنشو حا...  شویسردرگم...  شوینگران...  دیفهم یکرد و م یم کیخوب حاالت ترسا رو د آرتان

:و گفت رونیب دیلباسش رو از دست ترسا کش

... با خودم نکنم  یاونقدر عزت نفس دارم که تو رو وادار به زندگ... ترسا  دمیتو چشمات د يحرفو زد نیصداقت رو اون لحظه که ا -

... مینیب یروز دادگاه همو م... برم  یرو هم م نیآتر. ..رم  یمن م...  ستین ياجبار! خب یلیخ...  يدوستم ندار

و  دیچونه اش هم نوا با قلبش لرز...  نیاز آتر يدور... طالق از آرتان ... وارد شد  کرشیدر آن واحد دو ضربه بد به پ...  دیترسا لرز قلب

:گفت

...خوام باهات حرف بزنم  ي... خوام  یم... آرتان  -

:کرد گفت یساك پرت م ياس هاشو توکه لب نطوریهم آرتان

هم مونده؟ یحرف گهید یکن یفکر م -

:دیداد کش یعصب ترسا

... يهمه شو بشنو دیبا... هم مونده  یلیخ...  یآره مونده لعنت -

:حرکت نشست لب تخت و گفت یپس ب... لحظه ها آماده کرده بود  نیهمه ا يخودشو برا آرتان

...شنوم  یخب م یلیخ -

به ... مجبور بود به خاطر عشقش ... اما مجبور بود ... سخت باشه  نقدریکرد که اعتراف به اشتباهش ا یاصال فکرشو هم نم...  دیلرز یم ترسا

:پس اونم نشست لب تخت و گفت... خاطر بچه ش 
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 یمنش...  ینداشت ماریاما ب... مونده بود در مطبت باز ... اونجا ... اومدم مطبت ... که تصادف کردم  يهمون روز...  شیچند وقت پ... من  -

...با تو قرار داره  يبد یلیخ تیوضع يکه تو دمیدختر رو د هیدر اتاق که نگاه کردم  ياز ال... هم نبود 

خودش هم ... ترسا  قراریب يبه خودش زحمت بده و خودشو متعجب نشون بده زل زده بود به چشما یحت نکهیسکوت بدون ا يتو آرتان

رو  زیخراب و داغون همه چ یترسا با حال... و آشفته  یعصب... بود  یاما هنوزم عصب... حل شده بود  شیزندگ يمعما... نداشت  یخوبحال 

بشه اما بازم تلفن  یهمه چ الیخیخواسته گذشت کنه و ب یم نکهیا... تصادفش .. سرعت باالش ... شدن خودش  وونهید... کرد  فیتعر

تموم  یهمه چ گهیکرد االن د یبا خودش فکر م... شد  یگفت تا خال نقدریا... گفت  ویهمه چ... خراب کرده بود  زویچ همه ایآرتان با تان

... حاال نوبت نقشه آرتان بود ... حرکت از جا بلند شد  هیآرتان با . دیبخش نواو قتیحق دنیآرتان با شن... شده 

وقتا براش سخت بود  یبعض... آرتان کالفه پشتشو به ترسا کرد ! آخه چرا؟! چرا؟!! شد؟ کار کرد؟ بلند یچ... موند  رهیبهش خ جیگ ترسا

تا بتونه خودشو کنترل کرده بعدش  دیکش یدر پ یپ قیچند نفس عم. درست مثل اون لحظه... آورد  یهم خونسرد باشه و کم م یلیکه خ

:سمت ترسا و گفت دیچرخ

!حرفاتو؟ تموم شد آره؟ یگفت -

:داد آرتان بدنش رو لروزند... مونده بود  رهیمتعجب هنوزم بهش خ يحرف با چشما یب ترسا

!با تو بودم -

:و گفت دیساکش رو کش پیآرتان ز...  نییباال پا... اراده تکون خورد  یب سرش

...  یشروع نکن مونیا زندگرو ب يباز نیخواستم ا! شده یچ یازت خواستم بگ یلیخ!! ؟یحرف بزن یگرفت میتصم ریکم د هی یکن یفکر نم -

طرفه به  هی... ترسا  ياما بدکرد... اون صحنه ها ذهنت منحرف شد  دنیبله تو با د...  يجز خودت فکر نکرد یشکیو ه یچیبه ه! ياما کرد

!!!یگرفت لیوک یرفت...  یرفت یقاض

:دیکش داد

 دیبا... دم ترسا  یطالقت م!! کارکرد به نظرت؟ یچ دیرو با رهایکه اسم طالق رو ب یزن!!! يدرخواست طالق داد یگرفت لیمن وک يبرا -

... نمتیب یروز دادگاه م...  ایهم ن نیسراغ آتر... نداره  يسود گهید یمونیپش...  یلمسش کن دیبا...  يکرد یچه م تیبا زندگ یداشت ینیبب

نرفتن سر داده  ادیپاهاش فر...  دیکش ریکه دستش تمشتش فشار داد  يچنان دسته ساك رو تو... حرف ساکش رو برداشت  نیاز ا بعد

دستش ... دیهق هق بلند ترسا رو شن يصدا رونیلحظه آخر که پاشو از خونه گذاشت ب... با سرعت رفت سمت در ... رفتن  یم دیبودن اما با

رو  يباز نیا دیبا... به تاراج رفته بود  شیزندگ. ..غرورش له شده بود ... نتونست ... اما نشد ... بشه  الیخیخواست ب...  ددر مون رهیرو دستگ

  ...نداشت  نیجز ا يفعال چاره ا... داد  یادامه م

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا ::..

***

هم خوشحال بود ... پوش راه افتاد  دیخونبار دنبال پرستار سپ يدهنش بست و با چشما يسک سبز رنگ رو هم جلوما... رو تنش کرد  گان

 نیاما ا... بخش  تیگفتن رضا یدکترا م... شده  یعمل چ جهیجون سالم به در برده بود اما هنوز معلوم نبود نت ولتشیو... هم ناراحت 
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سرشو محکم ! فقط زنده مونده اما ممکنه نقص عضو شده باشه؟ نکهیا ای! زنده مونده و سالمه؟ لتویو نکهیا یعنی!! ؟یچ یعنیبخش  تیرضا

... داد  یاما در هر صورت فکر کردن بهش آزارش م... و بس  نینفس بکشه هم ولتیبود که و نیمهم ا... مهم نبود  يبرا... تکون داد 

:فتو گ ستادیا یتخت کیپرستار نزد

!قهیفقط پنج دق -

دست لرزونش رو جلو برد و دست ... رفت  یک دیگفت و نفهم یپرستار چ دینشن... شده زل زده بود  یچیبا سر باندپ ولتیمبهوت به و آراد

تا بغضش  دیکش یقینفس عم... و زنده بودن  یبه زندگ دیام... داره  دیداد هنوز ام ینشون م نیگرم بود و ا... دستش گرفت  يرو تو ولتیو

...  دیو با همه عشق و تمناش چشماشو بوس ولتیصورت و يخم شد رو.. دست آزاد شرو باال برد و ماسکش رو کنار زد ...  دهرو قورت ب

 يباز يبرا...  طنتاشیش يبرا... همسرش دلش تنگ بود  یآب یطوس يچشما يدلش تنگ بود برا... کرد  یم يقرار یب نهیقلبش تو س

وضع  نیبا ا ولتشیو! لحظه دووم آورده بود؟ نیو ا نجایچطور تا ا ستادیا یقلبش از طپش م ولتیو نآخ گفت هیاون که با ... هاش  یگوش

قطره اشک از گوشه چشمش  هی... وفا بود  یچقدر ب! ؟ دیکش یهنوز داشت نفس م یتخت و اون لعنت يافتاده بود رو یمرگ و زندگ ونیم

:دینال...  دیچک

 یم... نبرش خدا ...  امهیکه همه دن یدون یم...  مهیکه همه زندگ یدون یم...  ریازم نگ ولتمویو یو رو به علت... پس بده  ولتمویو...  ایخدا -

..  خوام یم ولتویخوام فقط و یازت نم یچیه... اما اونو به قلب من ببخش ...  يادیز ایدن نیا يگله و برا هیمن  ولتیروزگار و نیا يدونم تو

 یم... امتحانم نکن  ينجوریا... تنها نذار  ولتیو یمنو ب ایخدا...  نمیچشماش بب يتو امویبشنوم بذار بازم دن خنده هاشو يبذار بازم صدا

با ... که بخوام طردت کنم  ستمین يوقت عدد چیکه ه یدون یگم م یکه کفر نم یدون یگه صالحو حکمتت بوده م یم یکه هر کار بکن یدون

کنه  یرنگ امویبذار بازم دن... بذار بازم مال من باشه ...  يریازم نگ يروز خودت بهم داد هیرو که  ینیریش هیهد نیخوام ا یوجود ازت م نیا

 اهنگ اهیبه دل من روس ایخدا... کنم هر سال روز تولد و شهادت آقا نذرمو سه برابر کنم  یچشماشو باز کنه نذر م ولتمیاگه و یبه حق عل... 

... نیفقط هم... خوام خدا  یم نویهم.... اونو بهم پس بده  ایبا هم ببرمون  ای! کنم یاون زندگ یروز رو ب هیطاقت ندارم ... کن 

 یداره نوازشش م ولتیخواست حس کنه و یم... سرش  يرو گذاشت رو ولتیو دست و ولتیحرفا سرشو گذاشت لب تخت و نیاز ا بعد

...هم افتاد  يبود که نا خودآگاه خوابش برد و پلکاش رو یو واقع ادیش زآرامش برا نیو چقدر ا... درست مثل همون موقع ها ... کنه 

 ولتیصدا کنار و یاجازه داد همونطور ب... کنه  دارشیب ومدیکه خوابش برده دلش ن دیشد و د کیاخطار بهش نزد يپرستار برا یوقت

...کرد  رو ترك وی یس يسر آراد لبخند زد و بخش ا يرو ولتیدست و دنیبا د... بخوابه 

***

:دیسرش صاف کرد و داد کش يدست چادرش رو رو با

!!م؟یبر ثمیم -

:پاچه شلوارش و گفت يرو دیرو کش سشیخ ياومد ، دستا رونیاز آشپزخونه ب ثمیم

... یآبج میبر -

:تعجب کرد و گفت یمرجان با چادر مشک دنیبا د اما

؟يچادر سرت کرد -
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:زد و گفت يلبخند مرجان

!ه؟یآره طور -

!!اما چرا ؟... نه  -

... يجور نیهم -

:راه افتاد سمت در و گفت عیسر بعدش

... مارستانیدن تو ب یرامون نم گهید...  رهید میبر -

هر دو از خونه ... کم از کارش رو کم کرده بود  هی ثمیبعد از شاغل شدن م...  دیمروار يبرا انیمرب ایرفته بود مدرسه جلسه اول مامانشون

:گفت ثمیرج شدن و مخا

!مرجان يشد بیعج یلیچند وقته خ -

:زد و گفت يپوزخند مرجان

چطور؟ -

!چادر نیحاال هم که ا...  ير یخودت م يتو یلیخ...  یستین یخروس جنگ گهیخوب د -

:زد و گفت يبازم پوزخند مرجان

...خوبم ...  ستین يزیچ -

با ! دونست یرو نم شیو چه جور یاما چه اتفاق... خواهرش افتاده  یزندگ يتو یفاقات هیمطمئن بود ... مشکوك بهش نگاه کرد  ثمیم

...  ارهیخودش قسم خورد که سر از کار مرجان در ب

:دستش رو فشار داد و گفت يدسته گل تو ثمیم... کردن و به اون سمت رفتن  دایرو پ ویس يپرس و جو باالخره بخش آ با

م؟ینیذارن زنشو بب یحاال م -

:و گفت دیراهرو چادرشو جلوتر کش يآراد انتها دنیبا د مرجان

... میبود ادشونیکه بدونن به  میما فقط اومد... اونجا که مالقات نداره  وئه؟یس يمگه بهت نگفته تو آ... فکر نکنم  -

قدم تند کرد و زودتر از مرجان خودشو به  ثمیم... بلند شد  یصندل يبزنه آراد متوجه اومدن اونا شد و از رو یبتونه حرف ثمیم نکهیاز ا قبل

:باهاش دست داد و گفت مانهیصم... آراد رسوند 

...بال دور باشه آقا  -

:زد و گفت یلبخند تلخ آراد

... یاله -

 ثمیرو از م که دسته گل نطوریهم.... سالم کرد  ریو سر به ز دیدسته گل رو به دست آراد داد و همون لحظه مرجان هم کنارشون رس ثمیم

:گرفت، جواب سالم مرجان رو داد و گفت یم

... مارستانیب ادی ینم یبه خواست خودم کس نمیهم يبرا... مالقات ممنوعه  ولتیو ن؟یدیزحمت کش یچ يبرا -

:زودتر گفت مرجان
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حاال حالشون چطوره؟...  میمون بود خدمت برس فهیوظ... استاد  دیینفرما -

:رفته گفت لیتحل يموند و بعدش با صدا رهیخ ویس يبه در بسته آ يه اسکوت چند لحظ يتو آراد

... ومدهیاما هنوز به هوش ن... عملش خوب بوده ... گن خوبه  یم -

:گفت ثمیم

...نداره  یرونق چیاونجا بدون شما ه...  يگالر نیگرد یهم ندارن شما هم دوباره برم یمشکل انی یانشاهللا که بهوش م -

:زد و گفت یتلخ لبخند آراد

!ره؟ یم شیکارا خوب پ -

 کیمونده بود به سرام رهیخ... نشست  یمکتین يمرجان رو... شد  ریدادن اتفاقات اخ حیمشغول توض ثمیشد سمت کار و م دهیکش بحثشون

 یت از زور درد مسرش داش... داغون بود ... از آراد نداشت  یحال خودش هم دست کم...  دیکش یآه پشت آه م... پاش  يجلو يها

پرپشت و  یحساب ششیر... به آراد انداخت  ینگاه یچشم ریز... شه اما بدتر شده بود  یبهت رم مارستانیب ادیکرد اگه ب یفکر م د،یترک

چقدر داد  یزد و نشون م یمدام دستاشو تو هم گره م... بلندتر از قبل هم شده بودن ... موهاش نظم سابق رو نداشتن ... بلند شده بود 

:کار رو داد و مرجان از جا بلند شد رفت به سمتشون و گفت زارشهمه گ ثمیم یوقت... اعصابش ناراحته 

!زنه یدلم شور م... شد خودم شخصا با پزشکشون صحبت کنم  یکاش م... نگران استادم  یلیمن خ -

:زد و گفت يلبخند محو آراد

...نداره  یمشک گهید میتا مطمئن بش ادیهوش ب به دیحاال فقط با... دکترش گفته خطر رفع شده  -

؟یمثال چه مشکل -

:و گفت دیکش یآه آراد

...نصف بدن  ای... هم فلج شدن عصب پا  دیشا... حافظه ...  یینایب -

:دیدهنش گرفت و نال يدستشو جلو مرجان

!چه بد! يوا -

:و گفت دیموهاش کش يتو یدست ثمیم

حق شما ... غصه رو براتون ندارم  دنیطاقت د... منم شادم  یشما که شاد باش...  انی یو سالم به هوش م حین صحنه آقا انشاهللا که خانومتو -

!ستین

:زد و گفت ثمیسر شونه م یبا لبخند دست آراد

!و بس نیهم...  نیفقط دعا کن... جان  ثمیم يلطف دار -

:گفت مرجان

...شه  یخدا بخواد همون م یهللا که هر چانشا...  میختم قرآن برداشت هیمن و مامانم  -

:سوزش گفت نهیهمراه آه س آراد

...دست شما هم درد نکنه ... انشاهللا  -
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:تکون داد و گفت يسر مرجان

...کنم  یخواهش م -

:جلو اومد و گفت ثمیم

!؟یآج میبر -

:به آراد کرد و گفت یبار نگاه نیآخر يبرا مرجان

... میسر پا نگهشون ندار نیاز ا شتریته هستن باستاد هم خس...  میآره بر -

بعد از رفتن مرجان و باز ... اومده بودن و محبتشون رو نشون داده بودن  نکهیگفت و بازم تشکر کرد از ا یکنم یلب خواهش م ریز آراد

...فرستاد  رونیب نهیاز س یقیدستاش فشرد و آه عم نیسرشو ب... نشست  یصندل يرو

***

!گهیا آراد پاشو د... آراد  ...آراد  -

و با  ستادیا عیآرسن و وارنا سر دنیبا د! خوابش برده مکتین ينشسته رو یاصال متوجه نشد ک... نشست  خیو س دیبه شدت از جا پر آراد

:سر شونه آراد زد و گفت يوارنا با خنده ضربه ا... شد  رهیبهت به وارنا خ

... دمشینفر رفتم د نیچشمت خودمم اول يبه کور! ساعته که به هوش اومده هیهر من خوا!! ؟يدیخواب یگرفت! داماد نگران -

 یکرد حرف بزنه اما حرف نزده دهنش بسته م یدهن باز م...  ولتیاز به هوش اومدن و ایوارنا خوشحال باشه  دنیدونست از د ینم آراد

:کنار گوشش گفت... بغلش  يتو دشیشد و محکم کش کیبهش نزد یکرد قدم یدرك م یاونو به خوب طیوارنا که شرا... شد 

با  یحساب... االن دکترا ولش کردن  نیهم...  شینیبب ياما بهتره بر...  يشد هوشیب نجایا یدونم از خستگ یم.... منتظرته مرد  ولتیو -

...خانوم تخس بر اومدن  طونیش نیجور واجور از خجالت ا يشایآزما

:بود نیکه باالخره تونست بگه ا يزیچ نیاول. .. دیخودش رو کنار کش آراد

!بردنش بخش؟ -

:وارد بحث شد و گفت نباریا آرسن

...بره  یوگرنه خوابش م یبجنب دیبا... بهش مسکن هم زدن ... و دو  صدیاتاق س... آره  -

:و به وارنا گفترفت ر یکه هنوز عقب عقب م ینرفته که برگشت و در حال شتریدو قدم ب... از جا کنده شد  آراد

...باش تا من برگردم ...  ریبخ دنتیرس یراست -

زن وارنا قدم  ایو مار ولتیآراگل و مامانش و مامان و دنیپشت در اتاق با د...  دیدو ولتیزد و آراد به سرعت به سمت اتاق و يلبخند وارنا

:و گفت دیآراگل از جا پر... سست کرد 

!داداش؟ ییکجا -

:همه سالم کرد و گفت تند تند به آراد

ن؟یکن دارمیب نیتونست یکدوم نم چیه!!! و؟ی یس يپشت در آ نیدیمنو ند -

:خنده اش گرفت و گفت آراگل
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!یدونستم تو کجا هست یاصال نم... به هوش اومده  ولتیکه آرسن خان خبر دادن و میاومد یما وقت! وا داداش -

... تکون داد و اخماش از درد در هم رفت  یباز و خمار شده سرشو کم مهین يبا چشما ولتیو... وارد اتاق شد  عیتکون داد و سر يسر آراد

:زد و گفت يآراد لبخند يپا يصدا دنیبه محض شن... سرش بود  يالکس باال

!کنه یشوهرت فرار نم... بخواب ...  اریبه خودت فشار ن! آراد نمیا... بابا  ایب -

:لب سالم کرده بود زد و گفت ریشده و ز ولتیو خیسرش شونه آراد که م یدست بعد

...ذارم پسرم  یتنهاتون م -

:دیزد و به زور نال یلبخند کم جون ولتیو... که الکس رفت دستش رو از پشت سرش عقب برد و در رو بست  نیتکون داد و هم يسر آراد

...آراد  -

:تر شد و گفت قیعم تولیلبخند و...  ولتیپرواز کرد به سمت و خودیاز خود ب آراد

... زمیعز... آراد  -

و  دیکش یقیگردنش نفس عم يتو... رو نوازش کرد  ولتیباند و يرو یبا دست به نرم.. بالش قرار داد  يرو ولتیسرشو کنار سر و آراد

:گفت

چقدر دلتنگت شده  یدون یچشماتو؟ م یتا باز کن دمیچه کش یبفهم یتون یالمصبتو؟ م ياون چشا يباالخره باز کرد! عمر من... جان آراد  -

... ولتیو یرحم یب یلیخ... نگاهات ... چشمات ... بود؟ دلتنگ صدات 

:دیسرش احساس سوزش کرد و نال يباال و سر آراد رو نوازش کنه اما باز تو ارهیخواست دستش رو ب ولتیو

!يآ -

:و گفت دیبا ترس سرش رو عقب کش آراد

!ولتیو!!! ؟يشد یچ! جون دلم -

:دیبا صورت جمع شده از درد نال ولتیو

...سرم  -

اول از همه الکس جلو اومد و ... شد  خیاش م دهیصورت رنگ پر يکه در رو باز کرد نگاه همه رو نیهم... سمت در  دیهراسان دو آراد

:گفت

!!شده آراد جان؟ یچ -

:به اتاق اشاره کرد و گفت آراد

!درد داره... سرش  -

سر شونه آراد زد  يشربه ا يالکس اما با خونسرد... اتاق  يهم رفتن تو ایس وارد اتاق شد و به دنبالش حاج خانوم و آراگل و ماربا تر زایل

:و گفت

...شه  یدرداش تموم م يبه زود... بهش مسکن زدن ... بخوابه  دیبا...  هیعیدرها طب نیدکتر گفت ا! نترس پسر -

:فتبه در اتاق نگاه کرد و گ آراد
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ن؟یمطمئن -

... یبهتر باشه خودت باهاش صحبت کن دیشا.. هم دکترش گفت  نویا... بهش وارد بشه  یاسترس دیفقط نبا... بله  -

:دوباره راه افتاد سمت در اتاق و گفت آراد

...باشه حتما  -

... و صورت معصومش لبخند زد و برگشت  ولتیبسته و يچشما دنید با

 يصدا... موهاش فرو کرد  يرو تو یخاموش کرد و هر دو دست يگاریس ریز يرو تو گاریس! یو غر زد لعنت دیجا پرسوختن انگشتش از  با

: دیرو از پشت شن اوشین

... مایبابا ن -

:زد و گفت يبن تنش لبخند یبا بلوز شلوار راحت اوشین دنیوبا د دیچرخ عیسر

جان بابا؟ -

:بغلش و گفت يتو دیدست راستش بود کش يرو که تو شیبزرگ کنترل نیماش اوشین

!؟یگ یبرام قصه نم... خوابم گرفته  -

:با تعجب گفت ماین

!قصه؟ -

:و گفت دیکش يا ازهیخم اوشین

... یناراحت شهیشما هم که هم... شبا برام قصه نگفته  یکس گهیرفته مسافرت د یاما از وقت... گفت  یبرام قصه م شهیمامان هم... آره  -

... بود  ستادهیدرست کنار در ا اوشین... خونه و در رو بست  يرفت تو... تراس بلند شد  يتو يفلز یصندل ياز رو... زد  یلبخند تلخ ماین

:پاش زانو زد و گفت يجلو

!خونده؟ یمامان شبا برات قصه م یچرا زودتر بهم نگفت -

:سرش رو خاروند و گفت اوشین

... گهیخوند د یم... خوب  -

:بغلش و گفت يتو دیرو کش اوشیزانوهاش بلند شد ، ن يلبخند زد و از رو ماین

برات بگم ؟ يدوست دار يچه قصه ا... مرد کوچک من  میبزن بر -

... يبلد ییدونم چه قصه ها ینم -

بلد بود؟ ییمامان چه قصه ها -

... کدو قل قل زن ... مثال حسن کچل ...  گهید يزایچ هی وقتا هم یبعض! بتمن... هانسل و گرتل ...  یمرد عنکبوت... بن تن ! یهمه چ -

...شنگول منگول 

:تخت خوابش و گفت يرو گذاشت رو اوشین د،یتلخ خند ماین

...اووه مامانت چه قدر قصه بلد بوده  -
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:گفت عیسر اوشین

...من دوست دارم ... بگو  يبلد یحاال تو هر چ -

:و گفت دیکش یآه تلخ اوشیحسرت نپر از  يو چشما تیمظلوم دنیبا د ماین

... یباش دهیگم تا حاال نشن یقصه م هیاالن برات  -

زل  اهشیدرشت و س يبا چشما اوشین... گردنش باال  ریتا ز دیطرح پوهش رو کش يکرد و پتو دنیرو وادار به دراز کش اوشیآروم ن بعد

بود رو به هم  ادشیمامانش  یبچگ يکه از قصه ها يزیهر چ... کرد  فیربراش تع مایو ن... قصه شد  دنیو منتظر شن ماین يچشما يزد تو

به صورت  يلبخند! خواب خوابه اوشیتو اوج داستان بود که متوجه شد ن... کرد  فیپسرش تعر يدرست کرد و برا دیدج هیقص هیچسبوند 

....  رونیوش کرد و بعد از بستن در اتاق رفت بکوب اتاقش رو خام واری، پتوش رو مرتب کرد ، د دیرو بوس شیشونیپسرش زد خم شد پ

کرد  فیبراش تعر... پرستار طرالن هنوزم تو گوشش بود  يشد صدا یبازم آروم نم دیکش یق میهر چه نفس عم... کرد  یم یتابیقلبش ب

کرد که چطور طرالن با  فیتعر...  از خواننده ها گذاشته یکیآهنگ از  هیخودشون  ماریب ينفر از مالقات کننده ها برا هی شیکه چند روز پ

با حال خراب به ... دانلود کرده بود  نترنتیآهنگ رو از ا... شده  يهمه وجودش به اون آهنگ گوش کرده و بعد اشک از چشمش جار

....کرد  یکم پل يدستگاه زد و آهنگ رو با صدا يفلشش رو تو... شد  کینزد يد يو يدستگاه د

مهربون دارم یبکه قل نهیمن ا يگرفتار -

بارها اما هنوز نام و نشون دارم شیشکست

که نهیاز ا میگرفتار

دمیو بخش يکرد خطا

چشمم بود شیعالم پ هی

دمیتنها تو رو د یول

نهیمشکلم ا تمام

بدون تـــــو رمیم یم که

و جونم یهست زمیعز

بسته به جون تو آخه

نـــهیتنها خواهشم ا و

در کنـــار مـــن یباش تو

زییسازم با غم پا یم

بهار من یباش اگه

زییسازم با غم پا یم

بهار من یباش اگه

دلم رو بسوزون يخوا یجور م هر
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اسب دلو بتازون يخوا یجور م هر

عاشق هیشم عاشقم  ینم خسته

قیمن شده گل شقا همراز

قیمن شده گل شقا همراز

 يداد و با دست راستش گلوش رو گرفت تو هیکاناپه تک یرو به پشتسرش ! ده و در حال خفه شدنه یکرد بغض گلوش رو فشار م حس

چرا  دیلرز یروز واقعا با هر نگاهش دلش م هیکه  یطرالن!! چه کرده بود با طرالنش؟...  ومدی ینفسش در نم... دستش و آروم فشار داد 

نامرد  نقدریچرا ا! خودش؟ یچه کرده بود با زندگ! تونست به خودش مهلت عاشق شدن دوباره رو بده رو تباه کرده بود؟ یکه م ییروزا

رو از مادرش و طرالن رو از پسرش جدا  اوشیخواست ن یچطور م! از طرالن بگذره؟ شهیهم يفکرش قصد کرده بود برا يشده بود که تو

 يه بود مقصد اون بود و سهل انگارروز افتاد نیاگه االن به ا! کم نداشت یچیواقعا ه! داشت؟کم  یطرالن چ! بد شده بود؟ نقدریچرا ا! کنه؟

به  دیبا... خودش  یبه زندگ دیچسب یم دیبا... پرونده اش بسته شده بود  شهیهم يعشق اولش برا... خواست که جبران کنه  یم... هاش 

... يهر کار... کرده  هتونست يهر کار شینجات زندگ يکرد که برا یخودش ثابت م

هم بد بودم یکم هیکاش  -

کامو سد بودماش لیس

شد منم مثل تو یم یکاشک

بلد بودم رنجوندنو

دهیپر یکه با رنگ نیا نه

مستند بودم عاشق

دلم رو بسوزون يخوا یجور م هر

اسب دلو بتازون يخوا یجور م هر

عاشق هیشم عاشقم  ینم خسته

قیمن شده گل شقا همراز

قیمن شده گل شقا همراز

عاشق غم دل نزد

نهیریو کمش ش شیب

بانگ طرب ي غمهن

نهیریو بمش ش ریز

عشق و جنون يباز

هاش یهمه سخت با

به مقصد برسه گر
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نهیریو خمش ش چیپ

به مقصد برسه گر

نهیریو خمش ش چیپ

دلم رو بسوزون يخوا یجور م هر

اسب دلو بتازون يخوا یجور م هر

عاشق هیشم عاشقم  ینم خسته

قیمن شده گل شقا همراز

قیمن شده گل شقا همراز

) دیجمش - يخوا یهر جور م(

و  دیکش رونیمربوط به جشن ازدواج خودش و طرالن رو ب يد يو يد ونیزیتلو زیم يکشو ياز تو اریاخت یکه آهنگ تموم شد ب نیهم

... د بود ترسا و آرتان شا يکه از شاد ییروزا.. به طرالن شاد بود  دنیرس يکه برا يروزا دیبازم د... کرد  یدستگاه گذاشت و پل يتو

 شیپ زیهمه چ هویشد که  یچ...  دید یاون م ياهایداد و خودش رو مرد رو یتو ذهن طرالن آزارش نم گهیدکه تصور مرد  ییروزا

سر و صدا در خونه رو باز  یب... طرالن  يو دلتنگ برا يبا شاد... که از سر کار برگشت خونه  يروز... اومد  ادشی... چشمش رنگ باخت 

مواجه شد که  ياما با صحنه ا... راست رفت سمت اتاق خواب  هیپس ... نبود  ییرایو پذ پزخونهآش يتو... کنه  رینش رو غافلگکرد تا طرال

 نیا دنیبا د ماین...  ختیر یطرالن قاب عکس همسر مرحومش رو بغل کرده بود و اشک م... رو نابود کرد  جانشیاز نظر خودش همه ه

وقت فکرش  چیاما ه... قلب طرالن متعلق به شوهر و بچه از دست رفته شه  ازگوشه  هیقبول کرده بود که ! ستدون یم...  ختیصحنه فرو ر

بود و طرالن  ومدهین ونیازشون به م یحرف چیوقت ه چیتا اون روز ه...  زهیفرو بر نجوریا يصحنه ا نیهمچ هی دنیکرد با د یرو هم نم

طرالن اونا رو ... چشش روشن شد  شیپ قتیحق هویصحنه  نیا دنیاما با د... هم آروم بود  امیپس ن... سر خاکشون هم نرفته بود  یحت

قبل از ... بود  نیسنگ ماین يبرا رفتنشیاما پذ... بودن  شیاز زندگ یبود که فراموش نکنه چون جزئ نیدرستش هم ا... فراموش نکرده بود 

در اتاق  يو طرالن جلو نیزم ياز دستش افتادن رو دیخر يها لونینا یوقت... اما نبود  ...تحملش راحته  کردیکه داغ بود فکر م یازدواج وقت

 یبهش توجه و محبت م یطرالن افراط... تا چند روز سرد بود  ماین... و اونجا آغاز مشکالتشون بود ... قاب عکس از دستش افتاد  دشید

 ينابود يکه با دست خودش داره طرالن رو به سو دیفهم ینم مایو ن... شد  یم شتریروز به روز توجهش ب... عذاب وجدان داشت ... کرد 

اگه مردونه نوازشش کرده بود و در گوشش زمزمه کرده بود که براش مهم ... اگه همونجا مثل آدم طرالن رو بغل کرده بود ... ده  یهل م

 فهیکرد نه وظ یزنگ خطر نگاه م نافراط گونه طرالن به عنوا يها اگه به توجه... اگه مثل بچه ها قهر نکرده بود ... کنه  یکه درك م ستین

تو .. بر اومد  یدر صدد تالف... گرفت  میاما بچه گونه تصم... اتفاقات رو گرفت  نیا يشد همونجا جلو یم دیشا یاش به عنوان منت کش

... از خودش گرفته  ودختر ر هیبا  یرد که فرصت زندگحسرت خو... به ترسا فکر کرد ... هم به طرالن هم به آرتان ... کرد  انتیذهنش خ

حقش ... اش رو سوزوند  شهیحسود شد و حسادت ر... اش متعلق به خاك  گهیازدواج کرده که نصفش متعلق به اونه و نصف د یکه با کس

 نیاما با کوچک تر سهیوا شیچ همه يطرالن رو انتخاب کرد قول داد پا یاون وقت... خورد  یرو م شیو بچگ یداشت چوب سادگ... بود 

...سوخت  یسزا طرالن بدتر داشت م نیا يبود که تو نیا شیبدبخت... سزاش بود  نیکرد و ا ينامرد! کم آورد تفاقا
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:دفعه از جا بلند شد و گفت هی

!!!نه نشده... نشده  رید... سازم  یرو از نو م یهمه چ... کنم  یدرستش م... ذارم  ینم گهید! تموم شد یهمه چ گهید -

 یلیخ...  دیفهم یحال خودش رو نم... گشت خونه  یکالفه بر م رونیرفت ب میهم  یو وقت رونیموند دوست داشت بزنه ب یخونه که م يتو

گم  ينبود تا راحت بتونن برا يشخص عاد هیطناز ... همه سردرگم شده بودن ! هم ازش نبود يخبر چیوقت بود که طناز گم شده بود و ه

بود که  نیاحسان ا يکرد و بدتر از همه برا یکار رو سخت تر م نیهم! همه مناطق رو خبر کنن سیبدن و پل یآگه هاروزنامه  ينش توشد

 شیگوش... کرد  یم ریخاموش بود و خودشم تو هپروت س يو یاما ت... نشسته بود  يو یت يکاناپه جلو يرو! تونست بکنه ینم یغلط چیه

شماره سروش  دنیبا د...  زیم يکاناپه بود کهکم مونده بود پرت بشه رو يجلو زیم يکه رو لشیاجوم برد سمت موبچنان ه... زنگ خورد 

:با سرعت جواب داد

!چه خبر سروش؟ -

:زده از جا بلند بشه جانیخوشحال سروش باعث شد ه يصدا

!میافتیمژده بده احسان که خانومت رو  -

:دیداد کش باًیست به دست کرد و تقرد شویزد، گوش یاراده سر جا چرخ یب

!گهیحرف بزن د!!! ؟يسروش مرد...  امیکجا ب!!! سالمه؟! ؟یک!! کجاست؟!! ؟یگ یراست م -

!!!آدم حرف هم بزنه؟ يد یتو امون م! بابا يا -

... گهید بنال د -

شن بهشون  یمشکوك م ایگو! خوره یم ریز رد بشه تاز مر خواستهیم یاحسان خانومت دم مرز بازرگان وقت نیبب! دستتون درد نکنه واقعاً -

رو به  هیکنه با گروگان گرفتن خانومت قض یم یباشه سع حیزنم همون مس یکه همراهش بوده و حدس م يدن مرد یم ریبهشون گ یو وقت

 دهیفهم ییجورا هیهم بگم که  نویا... کنن  یهم رحم نم یدارن و به کس ریخبر نداشته اونجا همه حق ت گهیاما د...  کنهنفع خودشون تموم ب

...الو احسان ! گوشت با منه... احسان ... که آورده  یتنها شانس... تونستن بکنن  ینم يکار تیگناهه اما تو اون وضع یبودن خانوم تو ب

طناز رو ! دیشن ینم يزیچ هگید... از دستش افتاده بود  یخورده ولو شده و گوش ریطناز ت دیکه فهم یبا همون جمله اول سروش وقت احسان

اون چه کرده بود؟ ... داشت  ازیبهش ن... طناز دلش شکسته بود ... طناز ازش دلخور بود ...  دید یاز دست رفته و خودش رو تباه شده م

دفعه ز جا  هی.. .کردن  یکه داشتن از مرز ردش م ییتا جا!!! چطور نتونست از نامسش دفاع کنه؟!!! کار کرده بود با طناز؟ یچ یاون عوض

: دیبلند شد و با همه وجودش عربده کش

...لعن...لعنت به تو احسان ... لعنت به تو  -

نداشت تو عمرش اونطور زار زده  ادی...  نیزم يکف دستاش رو گذاشت رو... دو زانو  يبا هق هق نشست رو...  دیکار بغضش ترک وسط

فقط تونست  يو اون احمق عهد قجر دنیناموسش رو دزد... طنازش از دست رفت ... ش بود کرد بازم حق یم هیاما اگه خون هم گر... باشه 

!!! چرا ازش مراقبت نکرد؟!!! شه؟ یداره مزاحم طناز م کهیاون مرت دیچرا نفهم... و تعصبات کور کورانه اش رو  دهنشون ب شویخرک رتیغ

 نقدریا!!!! چرا طنازش رو فرستاد تو دهن گرگ ؟ چرا نابودش کرد؟!! ه؟یچاز کجا اومده و هدفش  ینشد بفهمه اون کفتار عوض ریگیچرا پ

 دیسرش رو چند بار محکم کوب دیکش یکه عربده م نطوریاز جا بلند شد و هم دیکه به جنون رس دنیخو چر دنیذهنش چرخ يفکرا تو نیا



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢١٨

سر خورد  شیشونیپ يخون رو!!! بود طنازش از دست رفته نیا دیفهم یکه م يزیکرد تنها چ یحس نم...  دیفهم یدرد رو نم...  وارید يتو

با ... نداشت  ستادنیاما قدرت ا...  شویزنگ خوردن گوش يصدا نطوریهم...  دیشن یمزنگ رو  يصدا...  واریناله کنون افتاد گوشه د... 

!!! شده بود؟ یطنازش چ! رو بشنوه یسک يخواست صدا ینم...  نهیرو بب یخواست کس ینم! ره یذاره و م یباشه م يخدش فکر کرد هر خر

حال از  یکرخت و ب...  ادیسرش به وجود ب يشد حس انفجار تو یممتد زنگ باعث م يصدا!!! از دستش داده بود؟ شهیهم يواقعاً برا یعنی

سرش ... به سرش شده  یچه خاک قایدق دیفهم یم دیبا... در رو باز کرد  اریاخت یسروش ب دنیبا د... رفت  فونیجا کنده شد و به سمت آ

سول  يزیچ... در شد  زونیداد و آو هیبه در تک همونجا... خودش رو به در رسوند و بازش کرد .... خورد  یرفت و تلو تلو م یم جیگ یحساب

:احسان با وحشت جلو اومد و گفت دنیراه پله ظاهر شد و با د يکه سروش تو دینکش

!!!!احسان؟ يچه کرد -

بازوشو  ریز دیسروش دو...  دیکش یم ریسوخت و ت یسرش بدجور م..  نیزم يدر نشست رو يز در کند و همونجا جلودستش رو ا احسان

:گرفت و گفت

... مارستانیب میبر فتیراه ب!! ه؟یکارا چ نیا!!! چه مرگته احسان؟!!! ؟يخودت کله تو پکوند!!! یروان -

:دیجون نال یحال و ب یب احسان

!؟طناز رو کجا بردن -

:کرد احسان رو از خونه خارج کنه گفت یکه تالش م نطوریهم سرشو

... گهید فتیال راه ب اید ! سر قبر من -

:دیباز نال احسان

...طناز  -

:احسان گفت يچشما يکه زل زده بود تو یقبل در حال يتر از سر میو مال ستادیسروش ا نباریا

 ریحساسش ت يبه جا دمیشن ؟یچرا خودتو باخت!!! چته تو؟!!! حالش خوبه پسر! باشه دهیتا االن رس دمیشا... تهران  ارنشی یدارن م -

...تره  میتو ا زاون وخ تیفعال وضع! نگران نباش...  مارستانیزود هم رسوندنش ب... نخورده 

:جون گرفت و گفت... و جون گرفت  دیخند...  دیوسط آه و ناله هاش خند... شده  دهیحس کرد روح دوباره به کالبدش دم احسان

!!؟یگ یرو م نایخوشحال کردن من ا يبرا يدار ایسروش طناز زنده است؟ زنده است ! جان من؟ -

:سمت پله ها و گفت دیخنده اش گرفت ، احسان رو کش سروش

برمت  یم...  میبزن بر! لهگم نف یمعلومه که راست م!! کنه آخه؟ یخدا عشق آدمو تا چه حد خر م يا! ایحرف بزن یاالن جون نداشت نیهم -

... یبزنن بلکه آدم بش هیکلتو هم چهار تا بخ نیا مارستانیهمون ب

 یکرد و دوست داشت از خوشحال یاحساس شعف م... و فرمانبردار دنبال سروش راه افتاد  عیبره مط هی نینکرد و ع یمخالفت گهید احسان

بودن طناز اما  یبابت زخم... االن هم ناراحت بود ... آورد  یداشت از پا درش مساعت  هیهمون  يتصور از دست دادن طناز تو! داد بزنه

اگه ... بشه شده بود  یتا به تب راض ریضرب المثل به مرگ بگ ینیمصداق ع... حرفا بود  نیاز ا شتریب یلیبابت زنده بودنش خ شیخوشحال
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تونست خدا رو شکر  یاون لحظه فقط م ياما تو... زد  یم شیآب و آتشدن طناز هم به  یبه مرگ طناز فکر نکرده بود حاال به خاطر زخم

!و بس نیهم... کشه  یکنه که طنازش هنوز زنده است و نفس م

مطمئن  صشیاز تشخ یوقت... همه شون رو چک کرد  ییجواب نها گهیبار د هیو رو کرد و  ریدستش ز يرو تو شاتیآزما يبرگه ها دکتر

... گردنش بود بمونه  زونیکه آو يچشماش برداشت، دسته هاشو تا کرد و گذاشت رها به بند يرو از رو کشیبدون فرم بار نکیشد ع

:گفت حانهیر دواریام يتوسکا و چشما دینا ام يچشما يتو رهیو خ زیم يرو شتهم قفل کرد گذا يدستاشو تو

نکرده  يتونم بگم خدا ینه م...  نیش یتونم بگم شما بچه دار م یاالن نه قطعا م... به زمان داره  ازیمشکل شما ن...  یخانوم مشرق دینیبب -

بهتون بگم  تونمیامکانات و فهم بشر م شرفتیکه به مدد خدا آموختم و به مدد پ یاما به واسطه علم ستمیمن خدا ن! نیقدرت رو ندار نیا

رو  گهید شیآزما يسر کیبعد از اون ... دو ماهه  یکیه دور کی دیشا...  نیدارو رو مصرف بکن يسر هی...  نیمدت رو صبر بکن هی دیباکه 

 چیکه به ه ییکم شدن کسا یلیاالن خ. که مسلماً هست... نه  ایمشکل قابل حل شدن هست  ایتونم بفهمم آ یو اونوقت من م نید یانجام م

!بچه دار بشن نتون یعنوان نم

روزا  نیکه ا نقدریا یکننده بود ول دواریدکتر ام يدرسته که حرفا... کنه و سرش رو باال گرفت تا بتونه اشکاشو مهار  دیکش یآه توسکا

 ینم يزیچ گهیمشغول صحبت با دکتر شد اما توسکا د حانهیر... کنه  دوارشیتونست ام ینم یحرف چیخونده بود ه اسی هیخودش آ يبرا

:گفت حانهیشد و رو به ر بلنداز جا ...  دیشن

...خونه  امی یخودم م... م بزنم کم قد هیخوام  یمامان من م -

:نگران گفت حانهیر

... ایجواب بد تویگوش یباشه، ول -

که از  نینشناستش و هم یجلو که کس يجلو دیشالش رو کش... از دکتر از مطب خارج شد  یلب ریتکون داد و بعد از تشکر ز يسر توسکا

بود که هوا مرتب گرفته  يچند روز... سوز داشت  یبود و هوا حساب ماه يد... سرش  يرو دیکاله پالتوش رو هم کش رونیمطب رفت ب

و  ابونایشستن همه گرد و غبارا رو از دل درختا و خ یم... افتادن  یم هیدفعه به گر هیخوردن و بعد  یهم گره م يتو اهیس يابرا...  شدیم

درست مثل دل ... گرفت  یم یلیخ یبارون يدل آدما تو ساعتا نیمز يآورد برا یکه بارون ارمغان م یاما با وجود اون همه پاک... ساختمونا 

...  ختیصورتش ر يو اشک رو دیترک رهیبغضش رو بگ يبتونه جلو نکهیقبل از ا... شست  یرو م نیو زم دیارب یبارون نم نم م... توسکا

شده  یو گل سیشلوارش تا زانو خ يا پاچه هاشد ام ینم سیداشت که خ یپالتوش جنس خاص...  يبعد ابونیخ يتو دیچیو پ دیلبشو رو جو

 یکرد فقط م یبدنش نفوذ م يکه داشت تو ییپاهاش و سرما تیتوجه به وضع یب... آب جمع شده بود  يرو بدجور ادهیپ يتو... بودن 

... رفت  ین هنوز داشت مشده بود و او کیهوا تار... سرما خورده اما بازم براش مهم نبود  دیعطسه رو که زد فهم نیاول... خواست بره 

که اسم و عکس  ییروزا يدلش تنگ بود برا... دوست نداشت جواب بده ... باباش  دمیدونست مامانشه ، شا یم.. خورد  یزنگ م شیگوش

 یلیاما خ... خودش  يصدا.. خودش  ياز آهنگا یکی.. هم مخصوص خودش بود  نگتونشیر یحت دید یم شیصفحه گوش يرو رو ریآرشاو

 نیدونست ا یو م... ذاره  یم ماحترا مشیداره با تموم وجود به تصم ریدونست آرشاو یبهش زنگ نزده و توسکا خوب م یبود حتوقت 

بود  نیهم يبرا... گردوند خونه  یشده به زور کتک برش م ریزد آرشاو یکه اگه م... از طالق نزنه  یشه که حرف یحفظ م یاحترام تا زمان

دونست  ینم... بود  هکم آورد... کرد  یداد و کار رو خراب م یدونست باباش پشتشه اما مامانش لوش م یم... کنه ب یاقدام دیترس یکه م
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 نیا ریخواست به خودش و آرشاو یم... گرفت فعالً دست نگه داره  میتصم! نه؟ ایکرد  یطالق اقدام م يبرا دیبا! غلط یدرسته چ یچ

ن راه بود یبهتر نیآره ا... کرد  یاون موقع اقدام م دیشن یم یدکتر هم نه قطع نیاگه از ا... بشه  فرصت چند ماهه رو بده تا درمانش تموم

...براش 

****

من به حس تو مثل نماز عاشقاست ازین -

حساب عاشقا از همه آدما جداست گنیم

:بلند شد اریداد ماز يصدا

حواست کجاست تو؟!  یخون یفالش م يدار همه رو...  رونیب ایاصال ب...  ریآرشاو یخواد بخون ینم -

رفت ته اتاقک ... که پشت سرش بود زد  یصندل ریز يرو از دم گوشش برداشت پرت کرد اونطرف و بعد هم لگد یگوش ضیبا ق ریآرشاو

...  اهشیخت و سل يموها يداد به زانوش و انگشتاش رو فرو برد تو هی،آرنج هاشو تک واریو تکه داد به د نیزم يکوچک ضبط، نشست رو

:کننده گفت میتنظ ياز بچه ها گهید یکیارسالن  هکرد و رو ب یپوف اریماز

گه؟یروز د هیواسه  میبذار م؟یکار کن یچ یگ یم -

:داد و گفت یچرخ شویصندل ارسالن

...آهنگ رو بخونه  نیعمراً بتونه امروز ا نیا... حالشو  ینیب ینم! دونمیچه م -

:تو گف دیکش یآه اریماز

کنم؟ قیذره حس بهش تزر هیتونم  یم نمیبذار برم بب! میبکش يجور هیپسر  نیاز دست ا دیکه هر روز با یبسوزه پدر عاشق -

:باال گفت ارهیسرش رو ب نکهیبدون ا ریآرشاو... حرف رفت سمت در اتاقک و داخل شد  نیدنبا ا به

...بخونم  تونمینم...  اریماز نیکن لیتعط -

:و گفت نیزم يجلوش چهار زانو نشست رورفت  اریماز

!دلت تنگه؟! چه مرگته؟ نمیخوب االن بگو بب -

:زد سر شونه اش و گفت یدست اریماز... زانوش  يو سرش رو گذاشت رو دیکش یآه ریآرشاو

...با توسکا حرف  بایبگم فر يخوا یم -

:سرش رو باال آورد و گفت عیسر ریآرشاو

...کنه  دخالت یخوام کس ینم! نه -

:کرد و گفت یپوف اریماز

آهنگ رو درست بخون  نیپاشو ا...  دهیکه به اخر نرس ایدن... خودت رو نباز  ينجوریتوام ا یول! کنه یدخالت نم یخوب کس یلیخ -

...  کردیمو اونم همه ش رو گوش  يخوند یتوسکا م ادیرو به  يخوندیآهنگ م یهر چ نیاون موقع ها که قهر کرده بود ستین ادتی...

وقت  چیآهنگا و حس صدات بوده که ه نیزده هم ویهمه چ دیروز عقدش به خاطرت ق نکهیا لیاز دال یکیبعداً ها بهت گفته  یخودت گفت
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همه آهنگات رو براش بفرست تا ... بخون و براش بفرست !! ؟یکن یهم همون کار رو نم نباریچرا ا... بهش اجازه نداده فراموشت کنه 

...ه و برگرده دلتنگت بش

:زد و گفت یلبخند تلخ ریآرشاو

من آروم  یعنیکشه که  یاما داره زجر م... شناسم  یتوسکامو خوب م! قرارهیدل کوچولوش ب... کنم  یحسش م... االن هم دلتنگه  نیهم -

...باشم 

:و گفت دیرو کش ریاز جا بلند شد ، دست آرشاو اریماز

زنگ  هیمدت  نیتو که ا...  يدار ازیبفهمه بهش ن...  یستیبخون تا بفهمه تو آروم ن... بخون  ادشیبه ... پاشو و بخون براش ... پس پاشو  -

...مرد  اریکم ن!!! ر؟یآرشاو یشناس یتو زنا رو نم!!! ؟یو باهاش موافق يفکر کنه فراموشش کرد يد یچرا اجازه م...  يهم بهش نزد

...نکنه !!! نکنه اون با سکوتش به توسکا اجازه داده باشه که فراموشش کنه؟... کردن  رو روشن ریانگار ذهن آرشاو اریماز يحرفا

:و گفت  کروفونیو هجوم برد سمت م دیجا پر از

... اریبرو ضبط ماز -

:زد سر شونه اش و گفت ... لبخند زد  اریماز

... یدونستم عاقل یم -

تونست با همه احساسش  یکرد و م یچشماش تصور م يمه وجود توسکا رو جلوحاال با ه... که بلند شد چشماشو بست  یقیموس يصدا

...براش بخونه 

من به حس تو مثل نماز عاشقاست ازین -

حساب عاشقا از همه آدما جداست گنیم

ناقوس مرگ  هیبشر شر بارون براش ش يصدا... و کوچه ها خلوت بود  ابونایهمه خ... پر دار و درخت  یکوچه فرع هیداخل  دیچیپ توسکا

که حالش  نقدریا یدونست تب داره ول یسوخت و خوب م یاز درون داشت م... پدر پاهاشو در آورده بود  يرو ادهیاون همه پ... شده بود 

خواست خودشو برسونه  یم...  ومدی یداشت با سرعت م يخانوم چادر هیاز روبروش ... بره  دیاز کدوم سمت با دونست ینم یبد بود حت

!رفت یم یلیکردن و کم کم داشت پ ینم شیاریو ازش کمک بخواد اما پاهاش  بهش

:توسکا بغض کرد، اما نذاشت صداش بلرزه و محکم خوند دهیو کش اهیس يچشما يتو رهیخ ریآرشاو

شدن یتموم جاده ها هم قدم تو م یوقت -

من ریتو به غ ينگفت برا يترانه ا یشکیه

من ریغ تو به يمن برا ریتو به غ يبرا

وقته از هم دور موندن  یلیکه خ ییدلداده ها نیدرست ع...  دنیرقص یصورتش م يبارون رو يو با قطره ها دیچک یاز چشماش م اشک

 یگونه اش محو م يرو قیعم یهم آغوش هیکردن و با  یکرده توسکا همو بغل م خی يگونه ها يبارون رو ياشک و قطره ها يقطره ها

از مادر نشدن عذابش  شتریکه ب يروزا درد نیا... رفت  یم جیاز لحظه قبل گ شتریو سرش هر لحظه ب شتتوان ندا گهیپاهاش د... شدن 

...کم  هیفقط ! کم خودخواه باشه هی یتونست یکاش م... بود  ریداد درد از دست دادن آرشاو یم
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:هم با هق هق خوند ریرو قطع کنه و آرشاو کیموز ومدیدلش ن اریاما ماز... باز آهنگ خراب شد ...  دیترک ریآرشاو بغض

کنه یبارون چشم تو چشم منم تر م یوقت -

کنه یگونه هات دردمو بدتر م يرو زهیر یم

ییکه تو خود تو یاز تو گفت وقت شهینم یچیه

ییاون که رها شده تو رشمیکه من اس یاون

چشماش خود ... دوه به طرفش  یکه داره م دیرو د يخر زن چادرلحظه ا... رفت  یم یاهیچشماش س...  نیزم يحال نشست رو یب توسکا

...رو صدا کنه و از حال بره  ریحال با حرکت لبش فقط تونست آرشاو یبه خود بسته شد و ب

که  يزیچ نیدر اتاق رو که باز کرد اول...  نیاز جا بلند شد و رفت سمت اتاق آتر...  دیچیپ یمثل مار به خودش م... دوزاده شب بود  ساعت

رو  نیدوشب بود که آتر...بغض چونه اش رو لرزوند ... تخت خوابش چسبونده بود  ياز شرك بود که باال یبه چشمش خورد پوستر بزرگ

تا مغزش از هم بپاشه و از  وارید يسرش رو بکوبه تو نقدریهوا بود و دوست داشت ا يرو شیزندگ... آرتان قهر کرده بود ... بود  دهیند

. داد یرو م نیتن آتر يبو... بغلش  يتو دیو لحافش رو کش نینشت لب تخت آتر... افکار جور واجور و آزار دهنده خالص بشه  نیشر ا

سر کنه از  نیرو هم بدون اتر گهیه شب د یتونست یچطور م... از آرتان دلتنگ پسرش بود  شتریب... کرد  یم يقرار یقلبش بدجور ب

دونست چه  یدر برخورد با آرتان واقعا نم!!! کرد؟ یکار م یچ دیسنگدل شده بود؟ با نقدریچرا آرتان ا.. . ومدی یتصورش هم نفسش بند م

 کنهیم خشی يدونست که آرتان سنگ رو یخوب م یلیبهش زنگ بزنه چون خ دیترس یم... شناختش  یانگار که اصالً نم...  حهیصح يکار

جون  یلیرفت خونه ن یتونست شب رو به صبح برسونه صبح م میاگه ... کرد بخوابه  یم یسع دیبا...  دیخواب نیتخت آتر يهمون جا رو... 

... که باالخره خوابش برد  دیهاش کش هیر يرو تو نیو عطر تن آتر دلب صلوات فرستا ریز نقدریچشماشو بست و ا...  دید یرو م نیو آتر

تصادف  نیآتر دیخواب د...  دیکش غیو با همه توانش ج دیاز جا پر یککابوس وحشتنا دنیساعت از خوابش نگذشته بود که با د کیهنوز 

شماره  اریاخت یبرداشت و ب شویکرد گوش یکه هق هق م نطوریهم...  اوردیطاقت ن گهید... بغل آرتانه  يکرده و جنازه غرق خونش تو

:دیچیپ یگوش يخواب آلود آرتان تو يبا بوق پنجم صدا... مرد  یداشت م... آرتان رو گرفت 

...الو  -

:هق هق کرد ترسا

...آرتان  -

...شد  اریآرتان هوش يصدا

؟ییتو! ترسا -

:دیبا ضجه نال ترسا

...آرتان تو رو خدا  -

:دیو کالفه و مضطرب و نگران داد کش یعصب آرتان

!!!شده؟ یچ!!!! چته؟ -

...آرتان  -
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:دیعربده کش بایقبل تقر يو بلند تر از سر اوردیطاقت ن گهید آرتان

!افتاده برات؟ یاتفاق!!! شده؟ یچ!!! ؟یکن یم هیگر يچرا دار! گهید حرف بزن د -

:هق هق کرد و گفت ترسا

... دمیخواب د... نه خواب ... نه  -

و بعد هم  ستین يزیچ یعنیتکون داد  یاتاق دست يبود تو دهیجون که از ترس داد و هوار آرتان پر یلیرو به ن د،یکش یقینفس عم آرتان

:آرتان گفت رون،یجون غر غر کنان از اتاق رفت ب یلین یوقت. رونیاشاره کرد بره ب

!!ن؟یهم -

!خوبه؟ نمیآتر... آرتان  -

:و خونسردانه گفت دیکه با ترس و اضراب سر جاش نشسته بود دوباره دراز کش آرتان

... دهیخواب... خوبه  -

:با عجز گفت ترسا

من ... ترسم آرتان  یم...  دمیخواب بد د...  ادی یبه خدا نفسم باال نم! ؟يریگ یچرا بچه مو ازم م... بکن  یبکن هینبمنو ت يخوایآرتان م -

...بچه م ... نگرانشم 

:سکوت گذشت گفت يبه کم که تو...  دیکش یقیبه هق هق افتاد و آرتان نفس عم باز

... یکن یزندگ نیبدون آتر يریبگ ادی دیبا -

...گرفته بود  هیا از زور گرترس يصدا

!؟يرحم شد یب نقدریآرتان چرا ا!!! دم؟یمن خودم کم عذاب کش! ؟یکن یم ينجوریچرا باهام ا! تونم یلعنت به تو نم... تونم  ینم -

:آرتان بلند شد داد

 یبگ يشد تیباعث دلخور يزیچچند بار ازت خواهش کردم اگه !!! ؟يرحم نشده بود یمدت ب نیا يمگه تو تو! شدم مثل خودت قاًیدق -

که انتخابش  هیهمون زندگ قایدق نیا. تنت کن سایحاال هم پاش وا...  یو دوخت يدیخودت تنها بر یبا خودخواه. تا رفعش کنم يو اجازه بد

...ازش لذت ببر . يکرد یداشتنش اصرار م يو برا يکرده بود

... فرو برد  نیبالش آتر يو سرش رو تو نیزم يرو انداخت رو یسا با هق هق گوشبگه آرتان قطع کرد و تر يزیترسا بتونه چ نکهیاز ا قبل

... همون حالت موند  يتو یساعت مین دیشا... عذاب رو خودش براش خودش درست کرده  نیدونست ا یو خوب م دیکش یداشت عذاب م

... خودش قهوه درست کنه يگاز گذاشت تا برا يرو روقهوه جوش ... آشپزخونه  يپس از جا بلند شد و رفت تو... برد  یخوابش نم گهید

 یآرامبخش رو م يخوب مضرات قرص ها یلیخ گهیحاال د... و اصال دوست نداشت قرص آرامبخش بخوره  دیترک یسرش داشت م

کرد  یحس م یبه خوب. دیلرز یکرد و چونه اش م یهنوزم هق هق م... بهتر شدن سر دردش قهوه بخوره  يداد برا یم حیشناخت و ترج

رو بهش  نیاگه آرتان آتر...  گرفتیاگه طالق م. کرد یبکنه فکر م خواستیکه م يتازه داشت به عواقب کار... از وجودش کم شده  يتکه ا

به خودن  یلیم گهیقهوه آماده شده بود اما د...  دیباز بغض ترک!!! زنده بمونه؟ نیتونست بدون آتر میچطور ... اگه ... اگه ... اگه ... داد  ینم
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غرق غم و  نقدریا... و وجودش هم  دنیلرز یشونه هاش م... دستاش  نینشست و سرش رو گرفت ب زیهمونجا سر م... قهوه هم نداشت 

... دیباز شدن در رو نشن يغصه هاش شده بود که صدا

؟يکرد داریمنو ب یچ يبرا... دوستت ندارم  گهیاصن د! ادی یبابا من خوابم م -

... ومدی یصدا از پست سرش م... موند  رهیتصور که توهم زده سرش رو متعجب باال اورد و چند لحظه به روبروش خ نیابا  ترسا

کو مامان ؟ -

که روش  یصندل دینفهم یحت...  دیاصال متوجه نشد چطور از جا پر...  دید منیرو درست وسط نش نیو آرتان و آتر دیبه سرعت چرخ ترسا

! واژگون شده نشسته بود پشت سرش

:در اومد نیبغلش، داد آتر يتو دشیو کش نیچطور هجوم برد سمت اتر دینفهم اصال

... يلهم کرد! مامان يآ -

:و گفت دیرو محکم بوس نیکم از فشار دستاش کم کرد، گونه اتر هی ترسا

...مامان قربونت بره  یاله -

:و گفت دیچشماشو مال نیآتر

...کرد  دارمیبابا به زور ب... امان م ادی یخوابم م... باشه  -

بود و قصد داشت به رفتارش ادامه  دهیهنوز نبخش نکهیا یعنی نیرفت سمت اتاق مطالعه ترسا و ا یداشت م... سمت آرتان  دیچرخ ترسا

:رو به خودش چسبوند و گفت نیترسا بازم آتر... بده 

!؟یخواب یمامان م شیامشب پ -

:با تعجب گفت نیآتر

...مرد شدم  گهیمن د... نه مامان ! مامانش بخوابه شیگفت زشته پسر پ یاون که م! ؟یبابا چ یول -

:زد و گفت یلبخند تلخ ترسا

!؟یمواظبم باش يخوا ینم ؟یستیمگه تو مرد من ن! ترسه؟ یمامان م یاگه بدون یحت -

:وند سمت ترسا و گفتچند لحظه به در بسته اتاق ترسا و آرتان نگاه کرد و بعد نگاشو چرخ نیآتر

...آخه خودش بهم گفت ! ست؟یمگه اون مواظبت ن! پس بابا کو؟ -

:و گفت نیمشتاق زل زد به دهن آتر ترسا

گفت مگه؟ یچ -

... بابا گفت خودش مواظب توئه و من ! ترسه یگفتم مامن تنها م... جون باشم  یلیدوست نداشتم خونه ن... تو  شیپ امیخوام ب یگفتم م -

...نباشم  يزیچ هیگفت ... دونم  یگفت؟ نم یچ... نباشم  زیچ

:خنده اش گرفت و گفت ترسا

...البد گفته نگران نباش  -

:گفت يبا شاد نیآتر
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...گفت  نویآره هم -

:رو فشار داد به خودش و گفت نیآتر ترسا

!قبول؟...  میخواب یتخت بزرگه م يور میر یمن و توام م... کرد رفت بخوابه  یاما االن سرش درد م... راست گفته  -

:خمار شده از خوابش گفت يشد و با صدا زونیاز شونه ترسا آو نیآتر

...قبول  -

تخت و  يخوابوندش رو. نداشت ضیبه تعو ازیبود و ن یکه تنش بود لباس راحت یلباس... بغلش کرد و رفت سمت اتاق خواب  ترسا

باز  يچشماشو باز کنه دست و پاهاشو به شکل پروانه ا نکهیسر جا تکون خورد و بدون ا نیآتر. دیگردنش باال کش کیلحافشون رو تا نزد

 حالیآهسته و ب ییو با قدما دیکش یآه. رونیو رفت از اتاق ب دیترسا خنده اش گرفت، تلخ خند... بالش فرو کرد  يکرد و صورتش رو تو

که با آرتان فقط هم  یافتاد به زمان ادشی... سست شد  رهیدستگ يستش روکرد و د یپشت در اتاق مکث... رفت سمت اتاق مطالعه اش 

! درست مثل االن! گرفت یخواست بره سمت اتاق آرتان استرس م یلبش اون موقع هم هر وقت م ينشست رو یلبخند تلخ... خونه بودن 

نفره گوشه اتاق  هیتخت  يبود رو دهیو آرتان دراز کش بود یکیاتاق غرق تار... و در باز شد  دیکش نییرو پا رهیباشه، دستگ يکرد قو یسع

نفس  تمیاز ر...  دارهیدونست آرتان ب یم... شد  کیترسا آروم به تخت نزد... چشمش  يدستش رو به شکل قائم گذاشته بود رو... 

:و آروم صداش کرد ستادیسرش ا يباال...  دیفهم یم دنشیکش

...آرتان  -

:و گفت دیکش یقیصورتش برداره ، نفس عم ياز رو دستش رو نکهیبدون ا آرتان

بله؟ -

:و گفت دیلبش رو جو... بکشه  قینوبت ترسا بود که نفس عم نباریا

... يرو آورد نیممنونم که آتر -

...آروم آرتان  يصدا و

...خواهش  -

:کرد گفت یم يکه باهاش باز نطوریدستش و هم ياز موهاش رو گرفت تو يتکه ا... نشست لب تخت  ترسا

... يهنوزم باهام قهر... هنوزم  -

:کدر شده ترسا و گفت يچشما يروشنش زل زد تو يبا چشما... صورت آرتان رو کدر کرد ، دستش رو برداشت  پوزخند

!!!قهر؟... خانوم  یرو ساده گرفت هیقض یلیخ -

:گفت یبا ناراحت ترسا

!نکردم؟... کردم  یخوب من که عذر خواه... خوب ... من که  -

:به در اتاق اشاره کرد و گفت آرتان

...برو ...  میزن یبعدا حرف م! ؟يذار یخوام بخوابم نم یحاال هم که م يزابراهم کرد ینصفه شب! خسته م.. بخواب  ریترسا پاشو برو بگ -
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از ... کنه  کیتونست خودش رو کوچ ینم نیا از شتریب گهید... روند  یداشت اونو از خودش م.. بست  هیچند ثان يچشماشو با درد برا ترسا

...حرف رفت سمت در  یجا بلند شد و ب

***

ساعت هفت ... شد  یو بد خواب م دیپر یمدام م... در اصل تا خود صبح خوابش نبرده بود ... شد  داریو آرتان ب نیزودتر از آتر صبح

آرتان بود که صداشو  يموز و خرما ریمشغول آماده کردن ش... حاضر کنه  آشپزخونه تا صبحانه رو يخواب از جا بلند شد و رفت تو الیخیب

... دیاز پشت سرش شن

...سالم  -

...کرد شب قبل رو فراموش کنه  یسع... کرد لبخند بزنه  یسع...  دیچرخ عیسر

... ریصبح بخ... سالم  -

:و گفت زیپشت م نشست

!؟يفنجون قهوه به من بد هی شهیم -

...شه  یاالن صبحانه اماده م چرا قهوه؟ -

...فنجون قهوه  هیفقط ... ندارم  لیم -

:به ترسا بندازه گفت ینگاه نکهیبدون ا... آرتان  يحرف قهوه رو اماده کرد و گذاشت جلو یب ترسا

!؟يامروز دانشگاه دار -

وانمود کنه،  ياونجور خوادیحرص دادنش م يدونست که برا یرو هم خوب م نیدونست که آرتان کل برنامه اش رو حفظه و ا می ترسا

:گرفت سر به سرش بذاره و به دروغ گفت میتصم نیهم يبرا

...تا غروب ... آره  -

:نتونست خودشو کنترل کنه و گفت... دونست که کالس نداره  یم... سرشو آورد باال و با تعجب به ترسا نگاه کرد  آرتان

ست؟یمگه امروز دوشنبه ن -

:نشون داد و گفت ییچا ختنیخودشو مشغول ر...  نهیرو به آرتان کرد که لبخندشو نبپشتش  ترسا

...دوشنبه است ... چرا  -

... یتو که دوشنبه ها کالس نداشت -

:خودش رو گرفت و گفت يجلو یاز خنده اما با بدبخت دیترک یشده بود و داشت م طونیباز ش...  زینشست پشت م ترسا

...من از اول هم دوشنبه ها صبح تا شب کالس داشتم !!! گفته؟ ینداشتم؟ ک -

:از کوره در رفت و گفت آرتان

!ست؟ین ادمی یبگ يخوا یم یعنی!!! ؟يمنو احمق فرض کرد -

:و گفت دیغش غش خند..  رهیخودش رو بگ ينتونست جلو نباریا ترسا

... یکن تیمنو اذ یهوس نکن گهیکنم تا د تتیاذ ينجوریحقته ا!! ؟یپرس یمن کالس ندارم چرا م یدون یو م ادتهیخوب تو که  -
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:گذاشت از جا بلند شد و گفت زیم يقهوه اش رو رو یفنجون خال... کرد  یپوف آرتان

... یش ینم... بزرگ ... وقت ...  چیه... تو  -

:راه افتاد دنبالش و گفت... از جا بلند شد ... شمرده حرف زدن آرتان حرصش گرفت  از

... یش ینم... آدم ... وقت ...  چیه... م توا -

:انگشت اشاره اش رو گرفت به طرفش و گفت.. به سمتش  دیچرخ ظیشده بود با غ یعصب یکه حساب آرتان

!درست صحبت کن -

:مشتش و گفت يمحکم گرفت تو...  دیهوا قاپ يانگشتش رو رو ترسا

 یبه اندازه کاف! گهیبس کن د! ا ش ت ب ا ه کردم... من اشتباه کردم ... جان  آقا! شه خوردت یمن عسل هم نم هیچته خوب آرتان؟ با  -

...انصاف نباش  یب نقدریا... شدم  هیهم تنب

:دیکاناپه ولو شد و با حرص به خودش غر يترسا همونجا رو... اتاقش که لباس عوض کنه  يپوزخند زد و بدون جواب رفت تو آرتان

از  هویبا داداش  تیوضع نیا ياگه اون تو رو تو! باهات رفتارکنه؟ د احمق ينجوریده ا ین به خودش اجازه مکه او يکار کرد یمگه تو چ -

!!!از تو داره؟ يحاال چه انتظار...  يبد حیتوض يداد بخوا یاصال وقت نم! کرد یکه خالصت م دید یم دتیگرد راه رس

:بود ستادهیو آراسته جلوش ا کیش... لند شد آرتان ب يزد که صدا یتو دلش به خودش و آرتان غر م داشت

:موهاشو زد پشت گوشش و گفت...  دیاز جا پر هوی... برمش  یم امی یرو اماده کن م نیشب آتر -

!!!کجا؟ -

:شونه باال انداخت و گفت آرتان

...باشه  دیکه با ییهمونجا -

:شد و گفت یعصب ترسا

... نجاستیخونه اون ا -

... میندار ییجا نجایا گهید نیمن و آتر... خونه توئه  نجایا... کن نچ نچ اشتباه ن -

:جلوش و گفت دیبره به سمت در که ترسا پر خواست

! بچه مو؟ يببر يخوا یکجا م!! ؟یکن یچرا تمومش نم!! ها؟ يمسخره باز نیا یچ یعنیآرتان  -

:اش و گفت دهیترس يچشما يزل زد تو آرتان

... يکردرو تو شروع  يباز نیا -

:گفت یبا ناراحت ترسا

...خودمم تمومش کردم  -

اتمامش از تو نظر  يکه من برا یتو براش شروعش از من نظر نخواست... با منه  انشیاما پا يتو شروعش کرد...  نجاستیاشتباهت هم! نه -

!بخوام

:گفت دیلرز یکه از زور حرص داشت م ترسا
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!!!؟يطالقم بد يخوا یم يجد يتو جد! !؟یچ یعنیحرف  نیاالن ا!! ؟یچ یعنی -

:نفس نفس هاش گفت يصدا دنیترسا و شن يبه چشما رهینفسش رو فوت کرد و بعد از چند لحظه سکوت و نگاه خ آرتان

...آره  -

کار کرده  یترسا چ اما مگه! کرد یکنم م یرو م يگفت کار یم یآرتان وقت... نگاهش نا باور بود ...  دیکنار کش اریاخت یب... وا رفت  ترسا

صداش ... لحظه ترسا به خودش اومد  هیلحظه فقط  هی... آرتان رفت سمت در ! فقط چون به خاطر حفظ غرورش سکوت کرده بود؟! بود؟

:زد 

...آرتان  -

... دیتصورش شناما بر خالف ! بازم طلب بخشش... بشنوه  یزد قراره چ یمنتظر شد تا بشنوه و حدس هم م...  دیاما نچرخ...  ستادیا

پس ! خونه است نیهم يجات تو میکه زن و شوهر یتا وقت...  ياز خونه بر ياما حق ندار... طالقم بده  یاگه تونست... طالقم بده ... باشه  -

... يگرد یشب بر م

... دیر رو به هم کوببده از خونه خارج شد و د یجواب چیه نکهیفکش منقبض شد و بدون ا.... نوبت آرتان بود که بلرزه  نباریا

***

!؟يشما که باز تکون خورد یخانوم -

:غر زد ولتیو

...آراد  گهیغر نزن د! امیخوام برم تا مستراح و ب می...  هیچیکله م باند پ! بابا مگه چم شده؟ -

:خنده اش گرفت و گفت آراد

...خوب بذار کمکت کنم  -

:تبه سمتش، انگشتش رو تکون داد و گف دیچرخ ولتیو

...کنم بچه شدم  یاحساس م! يام کرد چارهیب! نگران من نباشا نقدریا -

:کم صداشو باال برد و گفت هی بعد

... يذاره من برم دشور ینم... شوهر خواهرتو جمع کن  نیا ایب! داداش وارنا -

:شد و گفت ولتیبا خنده وارد اتاق آراد و و وارنا

با خواهرم؟ يکار دار یچ -

:ده گفتبا خن آراد

...ذاره  یگم بذار کمکت کنم نم یم! یشناس یخواهر سرتقت رو که بهتر از من م -

...شروع شد  شیسالمه تخس باز دیکه فهم نیهم! کرد دکتر مرخصش کنه یخواست بذار که اصرار نم یاگه م -

:زد و گفت ولتیبه کمر و یدست

...دنبالت  ادی ینم... برو بابا  -

:وارنا با خنده گفت... رد و رفت در آو یشکلک ولتیو
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... يحالمونو بد کرد! آراد گهینباش د لیزن ذل نقدریتوام ا -

:با خنده گفت آراد

...تکه  ایتو دن! لشمیکنم که ذل یافتخار م -

:و گفت دیکش یآه وارنا

!بپرسم؟ يزیچ هیتونم  یم -

:نشست لب تخت و گفت آراد

...بگو  -

:فتهم نشست کنارش و گ وارنا

!مگه نه؟... مسلمون شده  ولتیو -

:و گفت دیوارنا خند... موند  رهیجا خورد و با بهت به وارنا خ آراد

دم اذان  قایدق نکهیا... رقصه  یها نم یمهمون يتو گهید نکهیا... که کرده  یراتییاز تغ... از حجابش ! دنیمامان بابا هم فهم... تعجب نکن  -

... مارستانیتو ب دمشیخودم در حال خوندن قرآن د...  نایعالوه بر ا... بنده  یاتاق درو م هی يره تو یزنه و م یم بشیشه غ یکه م

:و فقط گفت دیصورتش کش يتو یدست آراد

...من مجبورش نکردم ... خودش خواست  -

اما ... شده بود  یعصب یلیپاپا خ... ره  ینم يزورحرف  چیبار ه ریکنه و ز یاون هر کار دلش بخواد م... دونم بابا  یم! ولتیاونم و!! اجبار؟ -

کم  هیپاپا هم ...  میچیبه پر و پاش بپ دیبوده نبا نیکرده و حاال که انتخابش ا یرو انتخاب م نشید دیخودش با ولتیقانعش کرد که و زایل

 مانیا ولتیو یبه خوشبخت لیگذشته و همه فاماز ازدواجتون  یلیبه خصوص االن که خ... نداره  یغر زد اما معلوم بود خودش هم براش فرق

...اوردن 

:شد و گفت رهیبه سقف خ... سرش رو باال گرفت  آراد

 یم رادیکه به آراگل ا ولتهیامر به معروفش کنه حاال و کردیم یروز آراگل سع هی... من  یاسوه است تو زندگ هی! فرشته است هی ولتیو -

... وارنا ... کنه و اگه هر روز و هر ساعت هم شکر بگم بازم کم گفتم  میرو بهم تقد يموجود نیچنکرد خدا  یوقت فکر نم چیه...  رهیگ

...کارت حرف نداشت ... بگم  زادیبهت دست مر دیبا... کار تو بوده  تشیترب شتریمطمئنم ب ییجورا هیتو بود و  ریتحت تاث یلیخ ولتیو

:لبخند زد و گفت وارنا

تو اونو ...  یرو به اون روش بکن نیاز ا یکه تونست يتو بود ، تو بود شیپ فاکسیکه هال ییاون ساال يتو... وده خودته اون دست پر! نه بابا -

!ن؟یندار یبا هم مشکل... حاال بهم راستش رو بگو ... با خودت  یمخصوص زندگ یساخت

:و گفت دیخند آراد

... میدار یمشکل هیچرا  -

:گفت یبا نگران وارنا

!؟یمشکلچه  -
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... میعاشق هم يادیز -

:بلند شد ولتیو يو خواست جواب بده که صدا دیخند وارنا

کنم کف  یشه شبا من سقوط م یم يهور يره  یتشک فرو م نینیصد دفعه گفتن لب تخت نش... منو هم گرفتن  يچه جا! نمیبب نیپاش -

...اتاق 

:بلند شد رونیاز ب ایمار يصدا... به هم کردن و خنده شون گرفت  یو وارنا نگاه آراد

...دانشجوهات هستن ...  يمهمون دار... جان  ویو -

:چشماشو گرد کرد و گفت ولتیو

...مانتو و شال به من بده  هیزحمت  یب زمیآراد عز... نیپاش نیپاش! خاك بر سرم يوا -

از اماده شدنش مطمئن شد در  یوقت... کمک کرد تا بپوشه  رو به دستش داد و ولتیمانتو و شال و عیرفت و آراد سر رونیاز اتاق ب وارنا

:اتاق رو باز کرد و رو به دانشجوها که چهار نفر بودن گفت

... نیخوش اومد یلیخ... کنم  یخواهش م دییبفرما -

:بود راه افتاد جلو و گفت هیکه سر دسته بق اشکان

...بال دور باشه ... سالم استاد  -

:با لبخند گفت آراد

... یسالمت باش... تو  دییبفرما... سالم  -

 یوقت... و آخر از همه مرجان  يصفدر يپسر کالس آقا نیبعد از اونا خر خون تر... کالس رفتن تو  ياز دخترا یکیو به دنبال اون  اشکان

:گفت یفیضع يآراد رد بشه با صدا يخواست از جلو می

...سالم استاد  -

کنار تخت نشستن و  يمبل ها يهر چهار نفر رو... رو آماده کنه  ییرایپذ لیتا وسا رونیرو داد و از اتاق رفت بجوابش  هیآراد هم مثل بق و

 یم خیاشکان م يبار رو هینگاش هر چند لحظه ... داد  یخوش جواب همه شون م ییهم با رو ولتیو... شدن  ولتیمشغول خوش و بش با و

... گرفت  یم ولتینگاه از و یبیاشکان هم به شکل عج... شاپ رفتن مسخره  یبود؟ و اون کاف یعکسا چ انیدونست جر یهنوز نم... شد 

:باشه و گفت یعیکرد طب یسع

!داداشت چطورن؟! مامان خوب هستن؟ ؟یمرجان جان خوب -

:زد و گفت یحیلبخند مل مرجان

...نه ک یدعاتون م شهیمامان که هم... سالم دارن خدمتتون ... همه خوبن استاد  -

... دمشونید یمن م ياورد یکوچولوهات رو هم م یکاش آبج... سر شماها باشه  يشون باال هیسال سا يانشاهللا که سالها! زنده باشن -

:داد و گفت چیهم پ يانگشتاش رو تو مرجان

...االن که وقتش نبود ... روز سر فرصت  هیانشاهللا ... چشم استاد  -
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حجاب سفت و سخت که  نیاما ا! نبود يبود مرجان چادر ادشیکه  ییتا جا! ورد چادر مرجان ازش بپرسهچقدر دوست داشت در م ولتیو

 ولتیمثل و قایاومد تو اتاق و دق ییرایپذ لیآراد با وسا... مناسب نبود  تشیکه موقع فیگفت؟ ح یم یچ ومدی یهم بهش م یلیاز قضا خ

خواسته اونو نسبت  یکه م ییاز کسا یکیکرد  یفکر م... پسر نداشت  نینسبت به ا یبحس خو... را نشونه رفت  اناول از همه نگاهش اشک

 شهیبر عکس هم... ومدی یازش در نم ییو ساکت شده بود و صدا ریهم سر به ز یلیکه خ يبه خصو... آقا بوده  نیکنه هم نیبدب ولتیبه و

... بلندش شد  يتر شد و باز مشغول ور رفتن با انگشتا ریهم سر به ز آراد که اومد تو مرجان! ردخو یزد و مخ همه رو م یکه مدام فک م

 يازشون امتحان گرفته بود و نمره ها ولتیو يکه به جا يشروع کرد به حرف زدن و از استاد دیکه سکوت جمع رو د يصفدر يآقا

... ه بودن شد يصفدر يخارج شده و محو حرفا یو آراد هر دو از اون فاز منف ولتیو... افتضاحش گفت 

هم بلند  هیآهنگ رفتن زد بق يصفدر يآقا یوقت... گفتن  ینم یچیسکوت خودشون غرق شده بودن و ه يمدت اشکان و مرجان تو تموم

توجه باز سر به  یو مرجان ب!! ؟يای یمگه نم ؟یکه چرا نشست یمعن نیبه مرجان نگاه کردن به ا گهیسه نفر د... مرجان  يشدن به استثنا

که اتاق  نیهم... رفتن  یکردن و با بدرقه آراد به سمت در خروج یپس ازش خداحافظ رونیاونو به زور بندازه ب تونستینم یکس... شد  ریز

جواب لبخندشو داد و  ولتیو... که مشخص بود خسته شده لبخند زد  ولتیو دهیخلوت شد مرجان سرش رو باال آورد و به صورت رنگ پر

:باالخره گفت

!يخانوم شد...  ادی یچقدر چادر بهت م! نمرجان جا -

:لبخند زد و گفت مرجان

...استاد  یمرس -

...خوبه  یصدام کن ولتیهمون و! استاد یبه من بگ ستیالزم ن گهید نجایا -

:گرد شده گفت يبا چشما مرجان

!تونم یمن نم! نه استاد يوا -

:و گفت دیخند ولتیو

...تو دانشجو بودم  نیروز هم ع هی... ه سختته؟ منم مثل خودتم دارم ک یمگه چقدر باهات تفاوت سن -

:پوست لبش رو گاز گرفت و گفت مرجان

... نیهر طور شما راحت باش... چشم  -

:جلوش کرد و گفت وهیبه ظرف م ياشاره ا... زد  يدر جوابش لبخند ولوت

...کن  ییرایاز خودت پذ -

تا بفهمه  ردیم یداشت م ولتیو... دهنش کمتر بشه  یخشک یدهنش گذاشت تا بلک يتو انگور برداشت و يسکوت حبه ا يتو مرجان

نشد  یسکوت مرجان چندان هم طوالن... اما اصال دوست نداشت خودش بپرسه ... بگه  يزیخواد چ یمطمئن بود م! مونده یچ يمرجان برا

:تازه کرد و گفت ینفس... 

هست که  يزیچ هی... باهاتون صحبت کنم  يدر مورد مسئله ا دیاما من با... اما ...  ستین یبدونم االن فرصت مناس یم... جون  ولتیو -

...فقط هم من ازش خبر دارم ... ده و  یبدجور داره آزارم م
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:گفت یبا نگران ولتیو

...بگو ... من خوبم ... شده مرجان  یچ -

:با استرس گفت مرجان

!دانشگاه؟ نیای یم یک نمیبخواستم ب یم... االن نه ... نه نه  -

!؟یتا اون موقع صبر کن يخوا یم! گهیماه د کیحدود  دیشا! دانشگاه امیاوووه کو تا من ب -

:گفت دیلرز یاسترس گرفته بود و دست و پاش م یکه حساب مرجان

...کنم  یدانشگاه صحبت م نیهر موقع اومد... کنم  یبله صبر م... بله  -

:دستاش و گفت يدستشو گرفت تو ... ولتیرفت سمت و بعد

... بفهمن  شونیکه ا نهیبگم از ترس ا يزیچ نجایشم ا یاگه حاضر نم... نفهمن  يزیچ ارادیموضوع استاد ک نیکنم از ا یفقط خواهش م -

... نیهم...  نیکنم زودتر خوب بش یخواهش م! شه یبد م یلیخ...  یلیخ... اگه بفهمن 

:داد و گفتسرشو تکون  یبا نگران ولتیو

...دختر  ينگرانم کرد! بگم  یچ -

...کرد خونسرد باشه  یسع مرجان

... يبه زود نیفهم یم...  ستین یمهم زیچ -

:اتاق و گفت يبگه آراد اومد تو يزیبتونه چ ولتیو نکهیاز ا قبل

... نیچقدر با معرفتن ا -

:تموم رها کرد و گفت مهیو مرجان حرفشو ن ولتیحالت و دنید با

!مزاحم شدم ایگو -

:و گفت دیاز جا پر مرجان

... میزحمت داد دیببخش... رفتم  یداشتم م گهیمن د... نه نه  -

رفتن مرجان  ریآراد به مس...  رونیبا استرس آشکارش از خونه زد ب يسر سر یخداحافظ هیو با  دیهوا بوس يرو رو ولتیشد گونه و خم

:شد و گفت رهیخ

!شد؟ یجن -

:باال انداخت و با خنده گفت ينه اشو ولتیو

!کم استراحت کنم؟ هیشه من  یم... خسته م آراد ... چشه  دمیاما نفهم... بود  شیزیچ هی -

:مانتوشو هم در اورد و گفت... لبخند زد  ولتیو. رو برداشت  ولتیو يشال روسر عیسر آراد

...فکر نکن  یچیو به ه زمیبخواب عز -

...خسته شده بود  یلیخ... بالش چشماش بسته شد و به خواب فرو رفت  يرو دیکه سرش رس نیهم

***
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...کنم  یخواهش م... حواستون جمع باشه ! سفارش نکنما گهید... ستوده  يآقا -

:پلک سمت راستش گذاشت و گفت يرو یدست ماین

... میگرد یو بر م میزن یدور م هی... حواسم هست ! چشمم خانوم دکتر يبه رو يا -

اگه  ن،یناراحتش نکن ن،یاعصابش رو متشنج نکن ن،یقفل کن يرو با قفل مرکز نیخواهشاً در ماش... نرمال نشده  تشیخانوم شما هنوز وضع -

... نیدونم باهاش مخالفت نکن یم دیحرف زد که بع

:بار هزارم گفت يبرا ماین

!!چشم -

:زد و گفت يلبخند دکتر

.. نشیببر نیتون یم... ه باشه فکر کنم پرستار آماده اش کرد -

...پس فعالً با اجازه ... ممنون خانوم دکتر  یلیخ -

و رفت  دیکش یآه... فروغ بود  یروح و ب ینگاش ب شهیمثل هم...  دیدست تو دست پرستار د دهیاتاق که خارج شد طرالن رو لباس پوش از

:قرار داد و گفت مایدست دراز شده ن يپرستار دست طرالن رو تو... به سمتشون 

...منه  یسوگول نیا...  نیمراقبش باش -

:دست طرالن رو فشار داد و به طنز گفت ماین... و رفت  دیحرف گونه طرالن رو بوس نیاز ا بعد

...بچه پرو ! داره یچه از سهم منم بر م -

چقدر مظلوم شده ... حرف دنبالش راه افتاد  یطرالن ب و دیدستشو کش... روبرو بود  رهینگاه ماتش خ... گوشه چشم به طرالن نگاه کرد  از

انگار اون رفته بود و ! همون طرالن باشه نیشد ا یافتاد باورش نم یگذشته اش م کیستریها و حرکات ه غیج غیج ادیوقتا که  یبعض... بود 

رو باز کرد و  نیدر ماش... برد  نیماش کیو نزدمحوطه  رونیطرالن رو تا ب... مقصر خودش بود ...  دیآه کش... گه جاش اومده بود ید یکی

:گفت

... زمیسوار شو عز -

:شد و گفت شیمتوجه حالت دفاع ماین... شد  رهیخ نیحالت همراه با ترس به ماش هیاز جا تکون هم نخورد و با  طرالن

...دات بشم ف نیبش! خودمون دو تا...  مایمثل قد...  میبزن يدور هی میبر میخوا یم... گلم  نیبش -

از در سمت  عیکه نشست در رو بست و سر نیهم... وادار به نشستنش کنه  کیهل کوچ هیتونست با  مایکم بدنش رو شل کرد و ن هی طرالن

:خودش سوار شد و گفت

ببرمتون؟ نیکجا دوست دار نیبگ ریبه من حق نیخانوم خانوما حال افتخار بد... خوب  -

... بود  ایدن هیبراش  نیبود و هم دهیعکس العمل از طرالن د هیباالخره ...  ارهیکم مونده از خوشب بال در ب مایو ن دیدر جواب آه کش طرالن

:رو روشن کرد و گفت نیماش یبا خوش

دو تا دختر  نیع ییدوتا هیدیخوام ببرمت پارك جمش یم. کنمیانتخاب م رویمنم خودم مس ،یسکوتت رو بشکن يد یشما که افتخار نم -

!!؟يا هیپا...  عتیبه دل طب میر هجده ساله عاشق بزنپس
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 هیرو هم زد که  يبه طور نامحسوس دکمه قفل مرکز... رو روشن کرد و راه افتاد  نیماش... بشنوه  یانتظار هم نداشت جواب...  دینشن یجواب

و  یاز افسردگ... از دانشگاه ...  یاز شرکت مان. ..از کارش گفت ... تونست با طرالن حرف زد  یهر چه که م ریمس نیب! نشه ریموقع غافلگ

...  اوردیاز ترسا ن یاسم چیگفت اما ه... کدوم خبر نداشت جز آرتان  چیوقت بود از ه یلیاز دوستاشون که خ... مدت  نیا يپکر بودنش تو

...نشون نداد  یواکنش چیاما طرالن ه... حرف زد که دهنش کف کرد  نقدریا... خواست اشتباهات گذشته رو تکرار کنه  یعنوان نم چیبه ه

کم عوض شده بود و مردمک  هینگاه طرالن به دور و برش ... بشه  ادهیرو پارك کرد و خودش کمک کرد طرالن پ نیماش دنیرس یوقت

:لند شد باز ب ماین يصدا... و نگاهش در گردش  مایدستش تو دست ن... کرد  یطرف اون طرف رو نگاه م نیو ا دیچرخ یچشمش م

! یرحم هی... ذره هم به من نگاه کن  هیزرد شده؟ بابا  يبه پرنده ها و چرنده ها؟ به درختا! ؟یکن ینگاه م یبه چ... خانوم خوشگل خودم  -

...پات بنداز  رینگاه هم ز هیطرالنم خانومم ... ره  یآخه قربون اون چشمات برم دلم برا نگات داره ضعف م...  یشفقت

:تکه سنگ و گفت هیسمت  دیدستشو کش... نگرفت  یجواب بازم

...طرالن  نجایا نیبش -

:رو در آورد و گفت شیگوش..  نهیکرد رو وادار کرد بش یکه مات داشت نگاش م طرالن

!!!ياند هنر رمیعکس بگ هیخوام ازت  یم نیبش -

...  نیزم يمونده بود رو رهینگاه طرالن که خ... شد  یگعکس رو گرفت و واقعا هم عکس قشن ماین... شد  رهیخ نیزم يحرف رو یب طرالن

سرش رو جلو ... انگشتاش گرفت و فشرد  نیبلندش رو ب يدستشو جلو برد و انگشتا... نشست کنارش ... تاب رفت به سمتش یب ماین... 

:گفت النبرد و کنار گوش طر

...دلتنگته  یلیخ...  اوشین -

:رد و ادامه دادوضوح تکون خودن طرالن رو حس ک به

از ... خسته م  یلیطرالن خ... نداره  ییرنگ و بو چیاون خونه بدون تو ه... خواد  یمامان طرالنش رو م...  رهیگ یهر شب سراغت رو م -

خانومم  مدیفهم ریطرالن د... دوش تو بوده  يرو یبار اون زندگ شترینصف ب دمیتازه فهم...سر کردن خسته م  ییاز تنها! نبود تو خسته ام

!فقط خوب شو ... دلم  زیبرات سنگ تموم بذاره عز نباریخواد ا یم ماین ینیخوب شو طرالن تا بب! مونمیاما پش...  دمیفهم رید... 

غذا خوردن  نیح اوشیاز ن شیرو که چند شب پ ییلمایاز ف یکی... رو که دستش بود باال آورد  شیگوش دیازش ند یعکس العمل چیه یوقت

...صورت طرالن  يکرد و گرفت جلو ید پلگرفته بو

...تو هم  دهیچیهات پ یماکارون! بابا دست پخت تو رو دوست ندارم -

:اومد که با خنده گفت نیاز پشت دورب ماین يصدا

جلو  گهید دو روز ینکن یآدم فروش! هیذارم جلوت بگو عال یهم م یهر چ...  یطرف من باش دیبا! ها يمرد یعنی! تو يچه پدر سوخته ا -

!مامانت

در همون ... بود  کیکوچ يشفته شده به شکل توپ ها يها یو مشغول گوله کردن ماکارون یماکارون سید يرفته بود تو یدو دست اوشین

:حالت گفت

... میبهت بخند نقدریاونوقت ا! ادیبذار مامانم ب -
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:و گفت دیغش غش خند ماین

...ذره مراعات کن  هی!!! بابا !!! اوشین -

!!کنم؟ یچ -

!حال منو هم بکن تیرعا یعنی -

اد؟ی یم یمامانم ک... تو رو دوس ندارم  ياصن من غذاها... خوام  ینم... نه ... هان  -

!يبه زود...  ادی یگفتم م..  يباز شروع کرد! اوشین -

... کنه  یزنه موهامو م یم غیدرسا ج...  نایا یرفتم خونه عمو مان یحوصله م سر رفت ه...  يهمه اش سر کار...  یستین چیآخه تو ه -

...غذاهاش خوشمزه است ... برتم مهد  یم... کنه  یم يمامان که باشه همه اش با من باز... دوستش ندارم 

:با خنده گفت ماین

!گهید يباره بگو منو دوست ندار هیخوب  -

:گفت عیسر اوشین

...خورم  یذا نماصن من غ... هم دوستت دارم  یلیخ...  رمینخ -

...نشست  نهیو دست به س زیم يدستش بود رو شوت کرد رو يتو يحرف گلوله ا نیدنبال ا با

... يکرد فیدستات چرب بود لباست رو کث! ایا ن -

!پس غر نزن يبشور یستیتوام که بلد ن...  ستیمامان که ن -

:بهت زده شده بود با خنده گفت اوشیکه از زبون دراز ن ماین

!!؟یرفت یبه ک دهیورپر!!! ؟يزبونه تو دار نیا -

...به تو  -

:گفت یو با لحن مظلوم نیزل زد به دورب اوشیکه گفت هر دو خنده شون گرفت و بعدش ن نویا

!!نه؟یب یمامان م لمویف نیکه ا یگ یراست م -

:ومدی یم ماین يصدا... طرالن باال اومد  يدستا

... نهیب یآره م -

:اومد اوشین يصدا...  رونیب دیرو از دستش کش یو گوش مایدست ن ينشست رو طرالن دستاط

بهش بگم؟ يزیچ هیشه  یم -

... ماین يصدا... رو سپرد به طرالن  یبا بهت گوش ماین

...بگو ... آره بابا  -

:مظلومانه گفت اوشین...  یبا همه وجود چشم شده و زل زده بود به صفحه گوش طرالن
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تو رو  يقصه ها... دوست ندارم  گهیبابا رو د يقصه ها...  ایمامان ب... دلم برات تنگ شده !! ؟يخسته نشد! ير مسافرت موندمامان چقد -

 یناراحتت نم گهید... کنم  ینم یطونیش گهید...  دیخوب ببخش!!! مامان؟ یکردم که رفت يمن کار بد... کنم  يخوام با تو باز یم... خوام  یم

...برگرد مامان ... دم  یقول م...  یکن هیگر ینبز غیکه ج مکن

با همه وجود  ماین...  نیزم ياز دست طرالن سر خورد افتاد رو یگوش... نداشت  يلمبرداریتوان ف گهید مایقطع شد چون اون لحظه ن لمیف

به هق هق افتاد و شروع کرد به ...  دیکبغضش تر... دستاش پوشوند و از جا بلند شد  نیدفعه صورتشو ب هی... به طرالن مونده بود  رهیخ

: دیداد کش... دنبالش  دیرو برداشت و دو یاز جا بلند شد گوش عیسر ماین...  دنیدو

...طرالن  -

حرف  یطرالن ب... شانس آورد پارك اون موقع خلوت بود ... نگهش داشت  رهیفاصله بگ یلیبتونه خ نکهیقبل از ا... نکرد  یطرالن توجه اما

 الس نیعقده ا... کرد  ییزار زد و انگار که عقده گشا... سر طرالن از ته دل زار زد ...  ستادیروبروش ا...  دیچرخ ماین... و هق هق زد  ادستیا

وقت بود که  یلیخ... دوست داشت حرف بزنه ... فرق داره  یشگیهم يمایبا ن ماین نیکرد ا یدونست چرا اما حس م ینم... کرد  یها رو خال

با  یلیکرد شوهرش خ یاما االن حس م! با خدا یحت... با آدما ... با خودش ...  مایبا ن... قهر بود ... خواست  یتونست حرف بزنه اما نم یم

بود که االن تو  یآرامش نیتو وجودش فرق کرده بود که محبتش هم رنگش عوض شده بود و طرالن دنبال هم يزیچ هی... فرق کرده  قبل

:وسط هق هق هاش باالخره سکوتش رو شکست و گفت... کرد  یم داشیپ مایوجود ن

...  مایبچه م ن شیمنو ببر پ -

... سیه سیه -

:به در اتاق طناز کرد و گفت يسروش اشاره ا... و سرش رو باال گرفت  دیبا حلقه اش کش يدست از باز احسان

... نشیبب يخوا یبرو اگه م... هم باالست  شیاریهوش... به هوش اومده  -

:و گفت دیاز جا پر احسان

!!به هوش اومد؟ یک -

...شه  یم یساعت کی -

:احسان گرد شد و گفت يچشما

!!!؟يپس چرا صدام نزد کهیمرت -

:هم چشماشو گرد کرد و گفت سروش

!!نه؟ ای میکرد یم ییاول ازش بازجو دیبا! ال اله اال اهللا ... و  یخودت کهیمرت -

:سمت اتاق طناز و گفت راه افتاد احسان

!دنیاونو دزد نیدونست یشماها که م! چنده ییلویک گهید ییبازجو -

:بود گفت ستادهیکه ا ییاز همون جا سروش

...باالخره الزم بود  -
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احسان ... شده بود  رهیرو به رو خ واریروح به د یب دهیو رنگ پر یحال یطناز با ب... اتاق طناز  يراست رفت تو هینداد و  یجواب گهید احسان

پاش طناز  ياز صدا... بهت بود  نیا لیبلوند طناز دل يموها! شد یطناز بهت زده م دنیهنوزم با د... موند  رهیتختش شد و بهش خ کینزد

خودشون رو به  نایو همه ا... خشم ...  یناراحت...  نهیک...  يدلخور... کرد  یم دادیب زایچ یلیتو نگاش خ... سرش رو چر خوند و نگاش کرد 

شد عسل خوش رنگ چشماشو  یلنز ها رو از چشمش در آورده بودن و حاال بازم م... چشماش نشون دادن  ينازك اشک رو هیال هیشکل 

طناز چشم ازش برداشت و با ...  دیبوس اریاخت یدستش و ب يدست طناز رو گرفت تو... کرد  یم کهیت کهیرو ت حسانقلب ا نیو هم دید

:دیاش نال گرفته يصدا

!شده باشه؟ ریکارا د نیا يبرا یکن یفکر نم -

... زمیطناز عز -

:نکرد و گفت یو باعث شد اخماش در هم بشه اما توجه دیکش ریکتفش ت...  دیدستش رو کش طناز

...کنم  یخواهش م رونیبرو ب... بشنوم  يزیخوام چ ینم... بس کن احسان  -

:نفسش رو فوت کرد و گفت احسان

...من هزار بار  يمدت که نبود نیباور کن ا... باور کن ! من اشتباه کردم... ناز جان ط -

:بود افتاد، صداشو باال برد و گفت دهیکه کش ییزجرا ادیکه باز  طناز

... رونیاحسان فقط برو ب -

:و گفت دیصورتش کش يتو یدست... شد  یهم عصب احسان

...وال ازت دارم س هیفقط قبلش ! رم یباشه م... باشه  -

و تنهاش  رونیشده بود و منتظر بود که احسان بره ب رهیرو برو خ واریتفاوت به د یب...  دیاما نپرس...  یبود طناز ازش بپرسه چه سوال منتظر

:زد و گفت ایپس دلش رو به در.. داد  یبشه که داشت روحش رو خراش م یسوال الیخیتونست ب یاحسان نم یول... بذاره 

!!!باهات نکرد طناز؟ يکار... اون که ... شرف  یون با -

:نگاه پر از خشم گفت هیگردنش به فغان افتادن و بعد از چند ثان يچنان نگاش کرد و رگا طناز

که  یکن یم وونهیوحشتناك د يکه زنتو اون موقع شب با اون حرفا ییتو!! تو مهمه؟ ياما مگه برا! باهام کرد یکه فکر کن يهر کار... چرا  -

سالم  گهیکه طناز د يکرد یفکر م نیبه ا دیبا رونیاز خونه رفتم ب یمن وقت! داره یاصن به تو چه ربط... که  ییتو... و  رونیبزنه از خونه ب

...گرده  یبر نم

:دیافتاد و نال هیگر به

!!!یبرو لعنت! فقط برو ... لعنت به تو ... لعنت به تو احسان  -

 یعنی!! تلخ؟ قتیحق هی ای شیدلخور يدونست حرفاشو بذاره پا ینم... موند  رهیرد خورد شده با بهت به طناز خک یکه احساس م احسان

 يرو ختنیطناز ر ياشکا... عقب عقب رفت که محکم خورد به در  نقدریا!!!! به زن احسان؟! کرده بود؟ يبهش دست دراز حیمس يجد

... نهیرفتنش رو نب...  نهیشکستن و خورد شدنش رو نب...  هنیکه احسان رو نب ندصورتش رو چرخو... صورتش 

:بازوهاش رو گرفت و گفت ریز عیکه سروش سر نیکم مونده بود بخوره زم! رفت یم یلیپ بایکه از اتاق خارج شد تقر انیاح
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!!!احسان چته؟! احسان -

:دیبا بهت نال احسان

!آره سروش؟ -

:گفت خبریاز همه جا ب سروش

...البته حق داره ! زد تو سرت؟ يزیچ! شد؟ یاون تو چ یرفت!! آره؟ یچ -

:دیبلند داد کش يبا صدا احسان

!!!کار کرده سروش؟ یشرف با زن من چ یب حیمس -

براش  یطناز خودش به مامورا گفته بود اتفاق! نکرده بود يکار چیه حیکه اون خبر داشت مس ییتا جا...  دیبه سقف سروش چسب زبون

:و گفت دیدست احسان که رنگ به رو نداشت رو کش... حال و روز احسان  نیاما ا !فتادهین

 یدونم عمل ان چنان یکه من م ییاون گور به گور شده تا جا! تو یگ یم یچ! خون از کله شکستت رفته یتازه کل...  نمیبب نجایبتمرگ ا -

!ازش سر نزده

:تدستاش و گف نیشده اش رو گرفت ب یچیسر باندپ احسان

!گه سروش؟ یم یپس طناز چ -

:نشست کنار احسان و گفت... خنده اش گرفت  سسروش

و  دنشیکرده که چطور دزد فیتعر... مو به مو شرح بده چه به روزش اومده  میما ازش خواست! که موفقم شده ارهیخواسته جزتو در ب -

 یهم گفته اونور مرز به هدفش م حیمس... از خودش دفاع کرده چون خانومت هر طور بوده ... فقط کتکش زده  ایکجا بردنش و بعدم گو

...شه  یم الیخیکه ب نهیرسه ا

:شد به سروش و گفت رهیبرق افتاده خ یبا چشمان احسان

!!؟یگ یراست م -

...همه حرفاش صورت جلسه شد ... آره بابا  -

!چرا موهاش رو رنگ کردن؟.. پس موهاش ... پس  -

 هیکه براش ساخته بودن با  يدیبه خاطر پاسپورت جد... براش ساخته بودن  گهید افهیق هیاصال ... هم گذاشته بودن  یتو چشماش لنز آب -

... یجعل تیاسم و هو

:موهاشو چنگ زد و گفت احسان

...کنم ممکن بود از مرز ردش کنن  یفکر م یوقت! من يخدا يوا -

! دهیفکر کنم ترس... شد  یوارد عمل م یقاچاق دیبا... کار رو بکنه  نیتونست ا یعمران م ینوناز راه قا! گاگول گاگول بوده اروی! محال بود -

کنه که به  یم يکار هی نهیش یسر و صدا نم یخوب معلومه خانوم توام ب! انداخته خواسته از مرز بازرگان ردش کنه ریمثل گاو سرشو ز

اسمش  تهیاسم... فاب داشته  قیرف هیفقط ... اونورم گاگوله ... کردم  یرش رو بررسپرونده اونو... گند زده ! دنشینشون بده دزد نیمسئول



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٣٩

کنه تنها  یمورد خواسته زرنگ نیتو ا... تو همه خالفا اون کنارش بوده ... شده  یاون همه جا همراهش بوده و ذهن متفکرش محسوب م... 

!شد عاقبتش نمیاومده که ا

:داد و گفت هیتک واریاز پشت سرشو به د احسان

...فرستادمش اونور  یهمون بهتر که به درك واصل شد وگرنه خودم م... بشنوم  يزیمورد چ نیخوام در ا ینم گهید -

:دست احسان رو فشار داد و گفت سروش

خودت هم ... آرومه  یهمه چ... کنه  دایخبر به روزنامه و مجله ها درز پ میشد نذاشت یکه م ییتا جا... گذشت  ریخدا رو شکر که به خ -

.خونه شیببر یتون یم... شه  یفردا مرخص م...  ینش دهیدور و بر پرسه نزن که د نیا یلیخ

:بغلش و در گوشش گفت يتو دشیمحکم کش ستادیکه سروش ا نیو هم دیدست سروش رو کش... از جا بلند شد  احسان

...ان کنم برات انشاهللا که بتونم جبر...  ونتمیعمر مد هی...  قینوکرتم رف -

:به کمر احسان زد و گفت يضربه ا سروش

 يآقا ریخبر از من بگ هی یهر از گاه... مکه  یحاج یدوباره هم نرو حاج...  نیهم یوقت مشکل نداشته باش چیانشاهللا که ه... چاکرتم  -

!معروف

:فتبه ساعتش کرد و گ یسروش نگاه... داد  لشیتحو يو لبخند دیخودشو کنار کش احسان

...توپ اماده کن  یمنت کش هی يبرا یمراقب خودت باش و خودتو هم حساب... برم اداره  دیمن با -

:و گفت دیخند احسان

...بچه پرو ! گهیگمشو د -

:و گفت دیهم خند سروش

... نجایا يزودرسن به  یم... بچه ها تازه به خونواده طناز و خونواده خودت خبر دادن ... برسون  نایسالم به مامانت ا -

...برو به سالمت ...  یسالمت باش -

...فعال ... قربونت  -

!!آورد؟ یاز دل طناز در م دیچطور با... و به فکر فرو رفت  یصندل ياز رفتن سروش احسان ولو شد رو بعد

***

:خنده آتوسا بلند شد يصدا... به خودش انداخت  نهیاخر رو تو آ نگاه

!!خواهرمو يخورد -

:سمت آتوسا و گفت دیاسترس چرخ با

!!عوض شدم یلیخ یآت يوا -

... گهید یعوض بش یخواست یخوب توام م -

تو چشم  شتریرنگ چشماش هم ب ينجوریبه خصوص که ا...  ومدی یبهش م یلیخ یمشک يموها و ابروها...  نهیسمت آ دیدوباره چرخ ترسا

:گفتآتوسا ! اما نگران عکس العمل آرتان بود... زد  یم
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!شه یم یعال گهیکه د یاگه مدل پسرونه بزن! ؟یذره کوتاش کن هی يخوایم! موهات هم بلند شده ها -

:ترسا چشماشو گرد کرد و گفت...  دیکوتاه پسرونه خودش کش يموها يتو یهمزمان دست و

!ده یآرتان طالقم م! ؟یچ گهید -

:تو دلش گفت و

!خواد بده یاالنش هم م نیهم -

:گفت آتوسا

!دونم چقدر دوستت داره یخوب م گهید یکیندونه من  یهر ک... زنه  یسکته رو م نتتیامشب بب! آرتان تو رو طالق بده؟ -

:تر بر انداز کنه و گفت قیتا خودشو دق نهیآ يقرار داد و کامل خم شد تو شگاهیآرا زیکف هر دو دستش رو لب م ترسا

.براشون میش یم يتکرار میدار گهید... دادن  یون جون مخواهر گذشت اون دوران که شوهرامون برام -

:پا انداخت و گفت يپا رو آتوسا

ذره  هیتا ... خدا رو شکر  میاما نشد! میبش یروزمرگ ریبود که اس نیهم دمیترس یاز ازدواج م لیکه من اوا یلیاز دال یکی یدون یم -

هر  یعنی...  مینشد یدچار روزمرگ گهیشد که د دیو جد جانیپر ه مونیزندگ رنقدینواخت بشه درسا اومد و بعد هم ا هیخواست  مونیزندگ

... اول دندون در آوردنش بعد راه افتادنش ... شه به درسا  یهم مربطو م شترشیب... افته  یم دیاتفاق جد هیبشه  يرارخواد تک یم یچ

وقت  چیاونقدر هم عاشق هست که ه! مرده یلیخ...  یشناس یهم که م یمان... ره مدرسه  یم گهیحاالم که چند وقت د... حرف زدنش 

 نهیچون به ع..  يتازه تو از من بهتر...  نطورهیهم که من از آرتان دارم اونم هم یبا شناخت... ده  یمقرار ن تیرو جز زنش تو اولو يزیچ

 یاز عشق نسبت به تو برق م شهیشه اون چشماش همباشه و چه نبا نیچه آتر! نداره نیآتر يدار تیآرتان اهم يکه تو برا نقدریکه ا دمید

فهمن چقدر  ینشون بده اما با همون کاراش هم همه م یکه بتونه محبتش رو علن ستین یادم تشوهر! گن یگم همه م یمن نم نویا... زنه 

...تا االن  یباش دهیخود خرت نفهم نکهیمگه ا! دوستت داره

:سمت آتوسا و گفت دیبا خنده چرخ ترسا

...شو ادامه بده  هیبکش و بعد بق قینفس عم هی...  ینفست بند اومد آت -

:و گفت دیخند آتوسا

! اقتیل یگم شو ب -

:از جا بلند شد و گفت بعد

...کردن  چارهیرو ب زیتا االن عز نیدرسا و آتر...  گهید میبر -

:رفت سمت مانتوش و گفت ترسا

...هم دارم  دیمن خر...  میآره بر -

رنگ موهاش  ضیداشت و مدام در مورد تعو یچشم ازش بر نم نیآتر... خونه خودشون شد  یاز خونه پدرش راه نیاز برداشتن آتر بعد

عوض نشده بود و آرتان هنوز هم  یچیگذشت اما ه یهفته از برگشتن آرتان به خونه م هی... انداختش  یو به خنده م دیپرس یازش سوال م

 یوقت م ریآرتان هر شب د... نداشت  دهیبکنه اما فا یکرد تا آرتان باهاش آشت ادهیتونست پ يهر ترفند...  تذاشگ یبراش طاقچه باال م
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خواب باشه و متوجه قهر بابا و مامانش نشه  نیکه آتر ومدی یم یزمان حایترج...  دیخواب یاتاق مطالعه م يرفت تو یراست م هیخونه و  ومدی

نمونده بود که  یچون راه..  ارهیگرفت به کل ظاهرش رو عوض کنه تا آرتان رو به زانو در ب میتصم...  فتگر يدیجد میترسا هم تصم... 

با ذوق مدام دور و بر  نیآتر... رفتن باال  نیهمراه آتر دهاشیو برداشتن خر نیبعد از پارك ماش دنیبه خونه که رس... امتحان نکرده باشه 

..بروز بده  دیمامان جد هیشعفش رو از داشتن  وردونست چه ط یو نم دیپلک یمامانش م

!يشد ایمامان شکل مامان شنت -

:که تند تند مشغول درست کردن شام بود گفت نطوریهم ترسا

ه؟یچه شکل ایمگه مامان شنت -

...همه شو تو صورتش  زهیر یبعد تازه م...  اههیاالن تو س نیموهاش ع -

:و گفت دیخند ترسا

!رهدا یچه مامان فشن -

مامان؟ یچ -

...داره  یتون االن پلنگ صورت نیپاشو برو بزن کانال پرش... قربونت برم  یچیه -

... ترسا هم تند تند غذاشو اماده کرد و رفت سمت اتاقشون ...  رونیاز آشپزخونه ب دیکانال مورد عالقه اش افتاده بود پر ادیکه تازه  نیآتر

همراه با تاپ همرنگش  يشلوار خاکستر... خارج کرد و با صبر و حوصله تنش کرد  لونشیاز داخل نابود رو  دهیکه خر دیبلوز و شلوار جد

خونه  يگرفته بود فقط تو ادیآرتان  لقهیطبق س... شد  شیبود ساده رها کرد دورش و مشغول آرا دهیرو که سشوار کش اهشیس يموها... 

خواست صورتشو  یذاشت و هر جور که دلش م یکرد کم نم یم شیخونه آرا يکه تو ییوقتا نمیهم يبرا... بکنه  شیها آرا یمهمون يو برا

ساعت ده شب شام رو ! شده بود گهینفر د هیواقعاً ... به خودش انداخت  ندهیآ يتو یکامل شد نگاه ششیآرا یوقت... کرد  یدرست م

بمونه اما چشماش از زور خواب  داریخواست ب یم... ده بود باباش تنگ ش يدلش برا... زد  یغر م نیآتر... خوردن  نیو همراه آتر دیکش

بغلش کرد و برد  ونیزیتلو يکاناپه جلو يترسا از رو... شد  هوشیکه شد ب میو ن ازدهی اعتآخر هم نتونست تحمل کنه و س... سوخت  یم

... اتاق مطالعه  يراست رفت تو هیبعد از اون ... اتاقش خوابوندش  يتو

 یلیاما خ... ها رو نداره  يمسخره باز نیدونست آرتان حوصله ا یم. تخت آرتان يرو دیخواب طنتیفرو کرد و با ش موهاش يتو یدست

 وهیش هیکنه؟ سر به سرش بذاره و هر بار به  يوقتا زن با شوهرش باز یداشت که بعض يرادیچه ا! سر به سرش بذاره ومدی یخوشش م

خش خش لباساش نشون  يصدا... به دوازده بود که در خونه باز شد  قهیپنج دق... ه بود خنده اش گرفت شکنه؟ خود زشیسورپرا دیجد

داد بعد  یو شامش رو م ادیموند تا آرتان ب یم داریهر شب ترسا ب! دونست که االن تعجب کرده یترسا م... سمت اتاقا  ادی یداد که داره م

... خودش هم رفته بود بخوابه مثال ... آشپزخونه  يتو زیم يد گذاشته بود روبو دهیرو کش اناما امشب شام آرت...  دیخواب یرفت م یم

... در اتاق رو از قبل قفل کرده بود که آرتان نتونه سرك بکشه ...  ستادهیدر اتاق خوابشون ا يجلو دیآرتان که متوقف شد فهم يپا يصدا

پشتش رو به در کرده بود و لحاف رو ...  دیخند زیر زیترسا ر...  نیاتاق آتر سمتشد و رفت  شتریشد چون سرعت قدماش ب دینا ام ایگو

چراغ خواب رو هم روشن گذاشته ... نشه  دهیاون فرو کرده بود که صورتش د يبغلش و سرش رو تو يبودش تو دهیکنار زده بود اما کش

...بشه  دهیبود که قشنگ د
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... اتاقش شد  یو در اتاق رو از لج آرتان قفل کرده راه دهیاتاق خواب يهم تو که ترسا الیخ نیمطمئن شد با ا نیاز بودن آتر یوقت آرتان

شد  یباز کردن کرواتش متوجه زن نیدرست در ح... گذاشت و کتش رو در آورد  نیزم يکنار در رو فشویبه تخت نگاه کنه ک نکهیبدون ا

:شد و آروم گفت کیم بهش نزدقد هی...سر جا خشک شد  ریمتح... بود  دهیتخت خواب يرو نکه پشت به او

!خانوم -

ترسا ... گفت  یصورت قبلش بهش م نیچون در ا!!! محال بود یول! از دوستاش رو دعوت کرده خونه یکیخودش فکر کرد نکنه ترسا  با

ود که متوجه گردنبند شد و تازه اون لحظه ب کیبهش نزد گهیقدم د هیآرتان ... زن تکون نخورد ! خوابه یم نجایدونست آرتان شبا ا میکه 

 نکهیرفت به سمتش ، بدون توجه به ا... کار کرده  یترسا چ دیلحظه فهم هیتو !!! اما پس موهاش... گردنبند ترسا ... گردن زن شد  يتو

...  سر جاش نهیشد و با فشار دست آرتان مجبور شد بش ریترسا کامالً غافلگ...  دشیممکنه خواب باشه بازوهاش رو گرفت و محکم کش

:دیغر...  دز یآرتان از زور خشم برق م يچشما

!ترسا؟ يکار کرد یبا موهات چ -

:خودش رو جمع و جور کرد و گفت عیسر یلیخ ترسا

!!!کردنه؟ داریچه وضع ب نیا -

:تکونش داد و گفت آرتان

!!؟يموهاتو رنگ کرد یرفت یگم با اجازه ک یم! با توام -

:دیغر نیو در همون ح ارهیآرتان در ب يدستا نیکرد بازوهاشو از ب یسع ترسا

... يآ...  يآ... کار  یبه تو چه که من چ... عادت از سرت افتاده  نیفکر کردم ا!! ؟یبازوهامو کبود کن يخوا یباز م! ولم کن -

!؟يموهاتو رنگ کرد یچ يتم براگف! حقته! اما بذار بشه... شه  یکبود م کیفشار کوچ هیدونم با  یآره م!!! ؟یش یبشکنم دستاتو راحت م -

:آب دهنش رو قورت داد و گفت... ناراحت بشه  نقدریکرد آرتان ا یاصالً فکر نم...  دیترس یکم کم داشت م ترسا

!شده؟ یحاال مگه چ -

پس ...  یعوض کنرنگ موهاتو  يمنم گفتم حق ندار يبود دهیبار ازم پرس هی!!! ؟یکن یسر خود مو رنگ م یبه چه حق!!!! شده؟ یمگه چ -

... یچ يبرا

:و گفت ستادیوسط اتاق ا... تخت بلند شد  ياز رو عیسر... خودشو از دست آرتان نجات داد  یبا بدخت ترسا

!کنم یدوست داشتم موهامو مشک...  میمن و تو که قراره از هم جدا بش!! ؟يکار دار یتو چ! اصال کردم که کردم -

ترسا رو گرفت که نتونه بره  يقدم جلو اومد و همزمان دوباره بازوها هیآرتان ... قدم رفت عقب  هیرسا شد و ت کیقدم بهش نزد هی آرتان

:بم ، خشن اما آروم گفت يآورد و با صدا نییآرتان سرشو پا... ترسا هم سرتقانه زل زد تو چشماش و چشماشو هم گرد کرد ... عقب تر 

!آره؟ یخواست یاز خدا م!!! ام؟بر يدم در آورد... هنوز که طالقت ندادم  -

هنوزم دوستش  نکهیا یعنیشد  یآرتان خشن م یوقت... کردن  یدلش داشتن نقل و نبات حراج م ينگفت اما تو یچیدر جوابش ه ترسا

:آروم گفت.. ... داشت 

!خوب يدستمو باز کبود کرد... آرتان  -
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:ب دهنش رو قورت داد و گفتترسا آ..... به نوازش شد  لیدست آرتان کم شد و تبد فشار

...از همونا ! هان؟! ن؟یتمک... زننا  یم یحرف هی دیمراجع تقل -

 یمشک يمو! که ترسا هزار بار خوشگل تر شده کردیدلش اعتراف م يداشت تو... اورد  یخودش نم يخنده اش گرفته بود اما به رو آرتان

:از لوس کرد خودشو و گفتترسا ب... کرد  یترش م یعصب نیو ا ومدی یبدجور بهش م

. ... سیتوام ننو! عالقه بشر يپا سمینو ینم -

:برد و گفت نییسرش رو پا... اراده اش شکست ...  يوقت دور نهمهیبعد از ا... مرد  یخودش داشت م آرتان

...فقط نیازه ! باشه  ادتی -

محال بود ... عالقه اش بود که تونست اراده اش رو بشکنه ... ود رو سرکوب کرده ب ازین نیدونست که آرتان سالها ا یخوب م یلیترسا خ و

...درست مثل خود ترسا ...  ارهیکم ب ازین يجلو

:سرش محکم کرد و گفت يمقنعه اش رو رو ولتیو

!!؟یبه من نگاه کن ياونجور ینیبش يخوا یم یتا ک -

:کرد و گفت یپوف آراد

!يبردار يکه دست از لجباز یتا وقت -

!من کارم رو دوست دارم...  ستین يلجباز نیا زمینه عز!! ؟يازلجب -

!ایخواست استاد بش یکه دلت نم يتو بود -

:و گفت دیخند ولتیو

!گهیبسه د...  دمیدو هفته خوردم و خواب... خوب حاال به دانشجوهام وابسته شدم  -

... رونیماه بشه بعد بزن از خونه ب کیبذار  ولتیو -

...ندارم  یکلدکتر گفت مش -

:کرد و گفت یپوف آراد

...هنوز قرصاتو قطع نکنه  یول -

:کنار آراد و گفت تینش یبا ناراحت ولتیو

...باشه  یقرصا دائم نیمصرف ا دیکه گفت شا يدید -

:شونه اش و گفت يسرش رو گذاشت رو... سمت خودش  دشیکش آراد

... یکش ینفس م! مهم تر از همه...  ینیب یم...  یزن یحرف م...  ير یکه راه م...  یکه سالم نهیمهم ا -

:شونه اش جا به جا کرد و گفت يسرش رو رو... چسبوند به آراد  شتریخودشو ب ولتیو

...که گفت ممکنه حافظه م دچار مشکل شده باشه  يدید -

:و گفت دیخند آراد

!!؟یشناس یاالن منو نم یعنی -
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:و گفت دیشونه اش کوب يتو یمشت... سرس رو برداشت  ولتیو

!یخر عوض... گمشو  -

:و گفت دیغش غش خند آراد

!مرده اون فحش دادنتم -

:از جا بلند شد و گفت ولتیو

...گردم  یو بر م رمیگ یرو هم م دمیترم جد یدم اگه شد برنامه کالس یسر و گوش آب م هی... رم دانشگاه  یمن م -

:بلند شد و گفت آراد

... میر یصبر کن آماده بشم با هم م! يتنها بر فکر کن بذارم -

... یبرنامه ت رو هم گرفت يتو که کارات رو کرد... رم خودم  یآراد، خوب م -

:کرد و گفت یاخم آراد

... امی یمنم م گهید قهیدو دق...  رونیبرو ب! حرف نزن -

... رونیبهش زد و رفت از اتاق ب يلبخند ولتیو

 شتریخواستن ب یدانشگاه هم ازش م نیکه مسئول نیبا ا... گرفت  لیرو تحو یو برنامه کالس دیزود به اتمام رس یلیخ یدانشگاه يکارا

که از دانشگاه خارج بشن متوجه  نگیکه با آراد راه افتادن سمت پارک نیهم... کرد  یم یرفت و احساس سرحال یبار نم ریاستراحت کنه ز

که اون حرف رو بهش زده بود ذهنش به  یاز وقت... کتابخونه نشسته و مشغل مطالعه اس  يکه تو دشیکتابخونه د شهیش زا... مرجان شد 

دونست  یم... خواست هر طور شده همون روز باهاش حرف بزنه  یتونه باهاش داشته باشه؟ م یم يچه کار یعنیکل مشغول شده بود که 

:و گفت دیکش یآه...  چوندیپ یآراد رو م يطور هی دیپس با... زنه  یمحرف ن گهید نهیاگه مرجان آراد رو بب

...هم تو کتابخونه داشتم  يکار هیمن ... آخ آراد  -

:به ساعتش کرد و گفت ینگاه آراد

... ادی یم یبمان يگفت آقا ثمیم...  يبرم گالر دیشده با رمیاالن من د...  زمیعز گهیروز د هی يخوب بذارش برا -

:فتتو دلش ذوق کرد و گ ولتیو

...دنبالم  ایکارت تموم شد ب یوقت... کنم  یرم کارمو م یمنم م... خوب تو برو  -

!!ا تنهات بذارم؟ -

!!!!آراد -

:خنده اش گرفت و گفت آراد

...هم بفهم لطفا  نویا!!! من نگرانتم... اما من عاشقتم ... حالت هم خوبه ! یستیبچه ن! دونم یبله م -

:و گفت دیگونه آراد رو بوس عیسر... کس نبود  چیه... انداخت  به دور و بر ینگاه ولتیو

...مطمئن باش ... کنن  یشناسنت زود خبرت م یبشه همه م ياگه طور... برو ... دلم  زینگرانم نباش عز -

-  مید یکار تو رو انجام م میر یم...  يگالر الیخیب... رم  یاصن نم! ریزبونت رو گاز بگ! ا ...
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:گفت عیسر ولتیو

!کنم یخواهش م... برو ! گهیآراد خوب باهام مثل بچه ها رفتار نکن د -

:کرد و گفت یپوف ادی یهم بر نم ولتیدونست از پس و یشده بود و م رشید یکه حساب آراد

!!!باشه؟.. دنبالت  امی یم... نرو  ییجا نجایپس از ا... باشه  -

!!!چـــــشم -

رفت سمت کتابخونه و وارد شد  يبا شاد... و کم کم از نظرش پنهان شد  نگیکرد رفت به سمت پارک یگاش من یکه با نگران نطوریهم آراد

 يصدا دنیبا شن... کتاب  يبود که گذاشته بود ال یعکس يجلوش بود و در ظاهر غرق کتاب بود اما در اصل مشغول تماشا یمرجان کتاب... 

رو بده با استرس خم شد هم کتاب رو  ولتیجواب سالم و نکهیو مرجان بدون ا نیزم يدن روکه کتاب و عکس افتا دیچنان از جا پر ولتیو

:و تازه گفت فشیک يهر دو رو چپوند تو... برداشت و هم عکس رو که به پشت افتاده بود 

...سالم استاد  -

:با تعجب گفت ولتیو

!!!؟يهول شد نقدریچرا ا! چته -

:آرود و گفت نییصداش رو پا ولتیو... از اطراف بلند شد  سیه سیه يصدا

...بوفه کارت دارم  میپاشو بر -

... شونه اش انداخت و چادرش رو مرتب کرد  يرو رو فشیک دیلرز یکه دست و پاش از استرس م یبلند شد و در حال عانهیمط مرجان

داشت تند ... هول شده بود  یورد رو نداشت و حاال حساببرخ نیانتظار ا... رفت سمت در کتابخونه و مرجان هم به دنبالش راه افتاد  ولتیو

 ولتیو يکلمه از حرفا هیغرق افکارش بود که  نقدریا... اومده که بشنوه  ولتیدونست و میکرد چون  یمرتب م هنشذ يتند حرفاشو تو

... وارد شد و مرجان هم به دنبالش  لتویو... به خودش اومد پشت در بوفه بودن  یوقت... داد  یو فقط سرش رو تکون م دیفهم یرو هم نم

:زد و گفت يلبخند ولتیهم قرار گرفتن و يرو در رو یوقت... انتخاب کرد و نشست  ولتیرو و زیم

...حرف زدن انتخاب نکردم  يرو برا یفکر کنم زمان مناسب! یستیانگار رو به راه ن -

:گفت عیسر مرجان

...خوبم استاد .. نه نه  -

:د و گفتکر یاخم ولتیو

!استاد دختر خوب یباز که گفت -

:زد و گفت يلبخند محو مرجان

!جون ولتیو -

:از جا بلند شد و گفت ولتیو

!رم؟یبگ يخور یم یچ! حاال شد -

:و گفت دیاز جا پر مرجان
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... رمیگ یتو رو خدا خودم م نینیبش!! شما چرا؟ يوا -

:فتبا دست مرجان رو به زور نشوند سر جاش و گ ولتیو

!؟يخوریم... خورم  ینسکافه م ایتا حاال فقط قهوه  ییاز زمان دانشجو امی یکه م نجایمن ا -

:انداخت و گفت ریسرششو ز مرجان

...دم  یم حیرو ترج ییچا -

:و گفت زیمرجان رو گرفت و برگشت سر م ییقهوه خودش و چا عیسرشو تکون داد و سر ولتیو

!!خته؟یتو رو به هم ر نقدریکه ا هیچ هیقض یبگ يخوا یحاال نم... خوب خانوم خانوما  -

:گفت... بگه و از کجا شروع کنه  یخواد چ یدونست م یشده بود و حاال خوب م يحرفاش دسته بند...  دیآه کش مرجان

! نگم ایکه به شما بگم  چمیپ یدارم به خودم م یاومده که من ه شیاز اول ترم پ یانیجر هی... جان  ولتیو! دیببخش... راستش استاد  -

که  ییکه از حرفا نیخوام قسم بخور یم نمیهم يبرا...  ترسمیهنوزم م...  دمیترس یبگم اما م ارادیزد به سرم که به استاد ک یوقتا م یبعض

!نینگ يزیزنم به استاد چ یمبهتون 

:شد و گفت رهیبا بهت به مرجان خ ولتیو

!خورم یکال قسم نم یعنی ...خورم  یمن قسم نم!! شده مرجان؟ یچ -

دستش گرفت و  يدست آزاد مرجان رو تو... برد  شیدستش رو پ ولتیو...  زیم يگوشه ناخنش رو به دندون گرفت و زل زد رو مرجان

:گفت

...گم  ینم یچیشه ه یگفتنش به آراد باعث دردسر م نمیمطمئن باش اگه بب...  زمیبگو عز -

:د از باز کردنشون گفتچند لحظه چشماشو بست و بع مرجان

کنم  یمجبور بشم بازگوشون کنم کال انکار م گهید يگم و اگه جا یشما م يرو فقط و فقط برا نایمن ا... کنم یحرف شما حساب م نیرو ا -

...کنه  یم تیخونواده م رو اذ! ارهی یبه شما زدم پدر منو در م یچون اشکان اگه بفهمه حرف... ترسم  یچون م

:داشت ادامه داد یآگاه ولتیو يمرجان هم که خوب از اثر حرفاش رو... موند  رهیزده به مرجان خبهت  ولتیو

 يکه چه جور دمید یم... جرقه اش زده شد  نیاشکان رو از کالس اخراج کن نیخواست یسر کالس ما و م نیاز همون جلسه اول که اومد -

که از  دمیمن فهم دیفهم... زد مچش رو گرفتم  یم دیو شما رو د دیکش یخل سرك مدر اتاقتون به دا ياز ال ینخ شماست و بارها وقت يتو

بکنم تا بتونه  یباهاش همدست خواستیوقتا ازم م یبعض یحت... به شما بگم  يزیکرد که حق ندارم چ دمیتهد یکل... شما خوشش اومده 

 نیزن و شوهر هست ارادیشما و استاد ک دمیفهم یوقت.. ش کردم دست به سر يجور هیاما من هر بار ... تر بکنه  کیخودش رو به شما نزد

 چیبه مرد زن دار نگاه کنه و ه دینبا یزن چیه... داده  ادیرو بهم  ییزایچ هیباالخره مامانم ...  باالخرهچون ... بهش گفتم تا دست برداره 

اما اون ... داره  یکردم دست بر م یفکر م... ه اشکان هم گفتم دونم ب یم رهیگناه کب نویمن ا! چشم به زن شوهر دار بدوزه دیهم نبا يمرد

... ازتون گرفتن  نیشاپ که بود یکه باهاش تو کاف ییهمونا... عکسا رو  انیدونم جر ینم... زده به سرش ! است وونهید

:که مبهوت مونده بود فقط تونست سرش رو تکون بده و مرجان ادامه داد ولتیو
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اشکان کم مونده بود  نیشد ضیشما مر یوقت... جلو  ادیو از چشم استاد بندازه تا استاد طالقتون بده و بعد خودش بگرفت شما ر میتصم -

!خودش رو بکشه

:و گفت دیبغضش ترک دیکه رس نجایا به

... آخه ... ما نشد کنم ا مونشیکردم پش یسع یلیخ...  رمیکردم جلوش رو بگ یسع یلیمن خ...  رمیتقص یبه خدا من ب... جون  ولتیو -

..آخه من خودم عاشق اشکانم 

... بود به سمتشون  دهیبوفه بودن چرخ يکه تو یینگاه همه کسا... گذاشت و به هق هق افتاد  زیم يسرش رو رو... نتونست ادامه بده  گهید

و  دیدستش رو کش... نبود  زیاونجا جا شتریموندن ب... دستشو گرفت و بلندش کرد ... رفت سمت مرجان ... خود بلند شد  یاز خود ب ولتیو

 یجمله تکرار م نیذهنش ا يمدام تو... از خودش بدش اومده بود ! بزنه یحرف چیدادن بهش ه يدلدار يتونست برا ینم... رون یبردش ب

... و مرجان رو هم نشوند  نشست... کرد  دایبلند پ يپشت شمشاد ها یخال مکتین هی... کردم که اشکان به من دلبسته  يحتما من کار! شد

:بود اشکاش رو پاك کرد و گفت اومدهاش بند  هیمرجان که گر

...داره  یاون دست از رفتاراش بر نم... خرابتون بکنه  نیاجازه ند...  نیبکن يکار هیتو رو خدا  -

:باالخره دهن باز کرد و گفت ولتیو

از بابتش راحته  المیکه خ يزیتنها چ...  ادی یاز دستم بر م يدانشگاه برم نه کار نینه موقعتشو دارم که از ا!! تونم بکنم؟ یکارش م یچ -

...  دمیخند یکل ییآورد به خودم نشون داد و دوتا دیعکسا رو د یکه وقت نطوریهم... کنه  یبه من شک نم یطیشرا چیاون تحت ه... آراده 

... میدیکه فهم انهیجر نیپشت ا یک میبفهم میدوست داشت یلیخ

:دستش رو دراز کرد و گفت عیسر مرجان

وقت  چیو اون بفهمه ه یکه خودت با اشکان بد بخورد بکن نیشما هم...  نینزن ارادیبه استاد ک یحرف هیقض نیجون تو رو خدا از ا ولتیو -

...ره  یکولش و م يذاره رو یدمش رو م ارهیتونه به دستت ب ینم

:بلند شد و گفتشده بود از جا  یعصب یکه حساب ولتیو

بوده  یچ انیپس بگو جر! داد یمن م لیاونروز چرت و پرت تحو دمید... که برم باهاش حرف بزنم  نهیکار ا نیکنم بهتر یخودمم فکر م -

...

:هم بلند شد و گفت مرجان

... نیکه خودتون باهاش حرف بزن نهیراه ا نیبله بهتر -

!!کنم؟ داشیپ دیکجا با... کجا  -

:و گفت دیکش یآه مرجان

...براتون داره  ییمن مطمئنم نقشه ها.... گرفته  یترم مرخص نیا دمیاز بچه ها شن... دونم استاد  ینم -

:صداش رو باال برد و گفت اریاخت یب...  دیرمان افتاد و وجودش لرز ادی ولتیو

!!!؟يآدرس خونه شون رو ندار!!! نمشیبب دیمن با یول -

:ست تکون داد و گفتبه چپ و را يسر مرجان
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...شماره دارم که اونم خاموشه  هیمن فقط ازش ... نه متاسفانه  -

:بغض کرد و گفت بعد

...دوستش دارم  دهیچون فهم هیاما از دست منم فرار...  نمشیبب ایخواد باهاش حرف بزنم  یدلم م یلیخ -

:دستاش گرفت و با افسوس گفت نیاراده صورت مرجان رو ب یب ولتیو

!!!دختر؟ يکم دار یمگه تو چ! اقتیل یپسره ب -

:و گفت دینگاهشو دزد مرجان

... نیخجالتم ند -

:عقب رفت و گفت یقدم ولتیو

!کار کنم یچ دیدونم با ینم -

:چادرش رو صاف کرد و گفت مرجان

 یلیموارد خ نیکه مردا تو ا نیدون یم...  نینرو نگران نک ارادیفقط شما استاد ک. دم یقول م... گم  یبهتون م ارمیب ریازش گ ياگه خبر -

...بکنن  یکار جبران نشدن هیشن و ممکنه  یم یرتیغ

 تشیحرفا بد جور اذ نیمونه و حاال ا یبراش مثل سم م یدکتر گفته بود هر شوک... کرد  یداشت احساس درد م...  دیسرش رو چسب ولتیو

:مرجان هول شد و گفت... رد و از درد ناله ک مکتین يولو شد رو... کرده بود 

!!!!جون ولتیو... خدا مرگم بده  يوا! جون ولتیو -

:با زحمت دستش رو باال اورد و گفت ولتیو

...جا که بتونم دراز بکشم  هیفقط منو ببر ... خوبم ... خوبم مرجان  -

از دخترا هم  گهیراه دو سه تا د نیب... نشگاه رو گرفت و کشون کشون با خودش بردش سمت نمازخونه دا ولتیو يبازو ریز عیسر مرجان

خواست  ینم یاز طرف... دونست آراد هنوز کارش تموم نشده و زود بود که بخواد زنگش بزنه  یم ولتیو... اومدن سمتشون و کمک کردن 

بال در موردش باهاش صحبت بودن که دکتر ق يتشنج مانند يدرد ها حالت ها نیا... بره  یدونست االن خوابش م یم... نگرانش بکنه 

رو دست مرجان داد تا  شیگوش... بکنه  دارشیب دینبا یساعت خوابه و کس کیره و حدود  یکرده بود و گفته بود بعد از اون به خواب م

  ...بشه و خودش به خواب فرو رفت  داریب ولتیسرش کنه تا و هدست ب ياگه آراد زنگ زد جواب بده و جور

.::ساخته و منتشر شده است)www.98ia.com (کتابخانه ي مجازي نودهشتیا این کتاب توسط ::..

***

:از جا بلند شد و گفت دنشیکه منتظرش بود با د یمان. دست به دست کرد و در اتاق رو باز کرد فشویک د،یموهاش کش يتو یدست ماین

؟يچطور! برادر يآقا... به سالم  -

 یرو در آغوش گرفتن و مان گریهمد مانهیدو برادر صم... بود  ستادهیکه ا یبعد از بستن در به قدماش سرعت داد و رفت به سمت مان ماین

:گفت
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!خدا رو شکر...  ماین یکنم سر حال یاحساس م -

:و گفت دیبا خنده خودشو کنار کش ماین

...چند وقته  نیر از ابهت یلیحالم خ...  يدرست حدس زد -

:اشاره کرد و گفت زشیم يجلو يبه مبل ها یمان

... یخوش خبر باش...  نمیبب نیبش -

:گفت مایهم نشستن و ن يدو روبرو هر

چه خبر از شرکت رم؟ -

:سرش رو تکون داد و گفت یمان

... میبکن یسرکش هی میبر مونیکی دیاما باز با...  ستیبد ن يا -

:گفت مایدفعه ن هیسکوت کردن و  یدو لحظات هر

چه خبر از طرالن ؟ یراست -

:شکفت و گفت ماین يلبا يرو لبخند

!خوبه یلیخ... خوبه  -

:با شعف گفت یمان

حرف زد؟ -

:سرش رو تکون داد و گفت ماین

!امروز و فردا مرخصه نیدکترش گفت هم... خواد برگرده خونه  یم... هم گله کرد ... کرد  هیهم گر... هم حرف زد ... آره  -

:و گفت دیدو کف دستش رو به هم کوب یبا خوشحال یمان

!خوبه یلیکه خ نیا ؟یگ یراست م -

...گرفتم  یماتیتصم هی... اومدم  نیهم يامروز هم برا... فوق العاده است  -

!؟یماتیچه تصم -

:نفسش رو فوت کرد و گفت ماین

دم ببرمش  یم حیترج...  رانینداره از ا یخاطرات خوب. کنه یم تشیاذ نجایببرم ا رانیرالن رو از اخوام ط یم... خوام منتقل بشم رم  یم -

...کس نتونه باعث آزارش بشه  چیکه ه ییجا

 نیبرگرده اما ا مشیگرفت محال بود از تصم یم یمیتصم یشناخت وقت یرو خوب م ماین! شد یباورش نم... شد  رهیخ مایمبهوت به ن یمان

روز و شبش  ياون زن همه دعا...  ارهیرو تاب ب مایاز ن يمامانشون محال بود بتونه دور...  يدور... غربت ... از اشکال نبود  یهم خال میتصم

تونست  یچطور م تیوضع نیحاال با ا.. لرزوند  یکرد و چونه م یبغض م دنشیهر بار با د. بود زشیپسر عز یبه زندگ یبرگشتن خوشبخت

:دستاشو تو هم گره کرد و گفت ... ادیکنار ب

!ما؟ین یگ یم یچ -



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٥٠

:زد و گفت يلبخند ماین

... یرو گرفتم مان ممیتصم -

:چنگ انداخت دشیام نیبه آخر یمان

!؟یکن یکار م یبا دانشگاه چ!! ستیتو که کارت فقط کار تو شرکت ن -

:چپش انداخت و گفت يپا يراستش رو رو يخونسردانه پا ماین

...دم  یهر وقت کارام درست بشه استعفا م... کل دانشگاه حرف زدم  استیبا ر... رو گرفتم  ممیرد هم تصمدر اون مو -

!مــــــــــــاین -

:زد و گفت يلبخند ماین

ا من ب! یشناس یخوب م یلیکه من منصرف بشم ، اما توام منو خ یهمه تالشت رو بکن يخوا میو االن هم  يدونم که جا خورد یم یمان -

اون حق . خوام ببرمش تا به آرامش برسه یم! یطرالن روحش داغونه مان... کاره  نیبهتر نیگفتن ا. دکتر طرالن و آرتان مشورت کردم

 یزندگ هیوقتشه که اونو به  گهید... کم گذاشتم  یلیکنم براش خ یحس م. کنه و خوشبخت باشه یبا آرامش زندگ بعدبه  نیداره که از ا

.آل برسونم دهیا

اون زن  يتا االن برا ومدهی یاز دستت بر م يتو هر کار... شما بودم  یمن که شاهد زندگ! ؟یبراش کم گذاشت یکن میچرا حس ... چرا  -

... يانجام داد

:زد و گفت یلبخند تلخ ماین

گم صد در صد  ینم... ن مقصرم م دیکش مارستانیاگه حال طرالن خراب شد و کارش به ب... من  يدونم هم خدا یهم من م...  ینه مان -

.خوام کمبود ها رو جبران کنم یم...  رمیتونستم جلوش رو بگ یم یول... مقصرم 

با رفتنت ؟ -

...بشه  ریخوام باز هم د ینم... فقط خواهشاً هر چه زودتر برام اقدام کن . ینکن منصرفم کن یسع... رو برات گفتم  لشیدل -

:و گفتدستاش گرفت  نیسرش رو ب یمان

!نداره؟ یراه چیه! آخرته؟ میتصم -

...نه  -

!؟یکن یبا مامان چه م -

:نفسش رو فوت کرد و گفت ماین

... ادی یراحت باهاش کنار م...  ایباشم چه اون سر دن نجایچه ا... خواد  یمنو م یدونم که مامان خوشبخت یم -

:برادرش موند و بعد گفت جذاب يبه چشما رهیچند لحظه خ... سرش رو باال گرفت  یمان

... دوارمیام -

:هم بلند شد و گفت یمان... از جا بلند شد  ماین

!؟يبر يخوا یم يزود نیبه هم -
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...خوام برم دنبالش ببرمش رستوران  یم. مامانه شیپ... داده  تزایزنگ زده دستور پ اوشین -

:به ساعتش کرد و گفت ینگاه یمان

...دوست داره  یلیخ تزایدرسا هم پ...  میپس بذار با هم بر -

:سرش رو تکون داد و گفت ماین

!چه بهتر... باشه  -

***

 رهیروبروش خ واریپر پشتش فرو کرد و به د يموها يهر دو دستش رو تو...  ستادیمهمون بست و پشت به در ا نیآخر يخونه رو رو در

طناز رو سه چهار ... درمونده بشه  نقدریکرد که ا یرش رو هم نموقت فک چیه. کرد یم یعکسش بزرگش انگار بهش دهن کج... شد 

مامان ... کرد و توجه همه رو جلب کرده بود  یم یعلناً بهش کم محل. کرد یاش م وونهیطناز د ياما رفتارا. هشد آورده بودن خون یم یساعت

که رفتن  ییمهمونا نیآخر... لک همه رو فرستاده بود برن مراقبت از طناز بمونه اما احسان با هزار ک يشک خواسته بود برا یطناز با کل

خودش رو از در کند و راه افتاد سمت  د،یرو مک نشیریاحسان لب ز. بود دهیتخت خواب ياتاقشون رو يطناز تو. طناز بودن يمامان و بابا

در اتاق لحظه  يجلو... کرد  یدرست م یشکل هیکه زده بود رو  يآورد و گند یدل طنازش رو به دست م یشکل هیبه  دیباالخره با... اتاق 

 یآه...  رتشیبگ دهیعادت نداشت که طناز ناد... قراره بهش محل نذاره  یتا ک ونستد ینم د،یترس یطناز م یاز کم محل. مکث کرد يا

بلوند شده لبخند نشست کنج  يبا اون موها دنشیبا د. بود دهیحرکت خواب یطناز به خاطر پانسماناش طاق باز و ب. اتاق يو رفت تو دیکش

چشم باز کنه با  نکهیطناز بدون ا... عشقش  يبرا دیلرز یدلش م...  سترفت جلو و لب تختشون نش! اش فرق کرده بود افهیچقدر ق... لبش 

:گرفته اما مصمم گفت يصدا

...احسان  رونیبرو ب -

:برد، و گفت نییسرش رو پا...  اوردیکم ن یول... جا خورد  احسان

...خانومم ... طنازم  -

:دیچشماش رو هم باز کرد و غر...  دیسرش رو کنار کش طناز

... رونیگفتم برو ب!!! ستم؟یمگه با تو ن -

:طناز و گفت يچشما يزل زد تو... نفسش و فوت کرد و صاف نشست  احسان

. ...دلم  زیعز -

:دیکش ادیفر باًیقربلند ت يگذاشت دم گوشش و با صدا... دستاشو باال برد  طناز

!!گفتم رونیبرو ب... خوام صداتو بشنوم  ینم -

:گوشاش برداشت و گفت يطناز رو با خشم گرفت از رو يشد ، دستا یعصب احسان

 یگفت یمگه نم! خبردار بشه؟ دینبا یمن و تو مال من و توئه و کس يدعوا یگفت یروز نم هیمگه ! ؟يخوا یم یچ! چته؟!! هان؟!! چته تو؟ -

دفعه؟ هیشد  یپس چ! شکر آبه؟ نمونیبفهمه ب یکس میبذار دینبا

:پوزخند زد و گفت طناز
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...فهمن  یمنو هم م يکارا لیشده دل یهمه بفهمن چ گهیتا چند وقت د یوقت -

:نفسش از زور خشم گرفت و گفت... چشماشو گرد کرد  احسان

!؟یچ یعنی یکه گفت نیا -

:زد و گفت يپوزخند طناز

...خوام بخوابم  یاالن هم تنهام بذار م... نکن  ریخودت رو درگ...  ستین یمهم ادیز زیچ...  یچیه -

:طناز با بهت گفت... تخت خواب  يتو دیخز... از جا بلند شد  احسان

!؟یکن یکار م یچ -

:برق رو زد و گفت دیکل د،یبدنش رو کش احسان

... نجاستیجام ا...  گهیخوابم د یم -

:پروند سمت احسان و گفت یآروملگد  طناز

... رونیگم برو ب یدارم بهت م!!! نمیپاشو برو بب -

:صورتش و گفت يدستشو قائم گذاشت رو هی... چشماشو بست  احسان

... ریشب بخ...  نجاستیمنم بهت گفتم جام ا -

:با زحمت از جا بلند شد و گفت طناز

! رین بخشبتو... رم  یمن م... ا؟ خوب پس تو بخواب  -

:دیکش غیدستش رو گرفت، طناز ج عیاحسان سر نییکه خواست از تخت بره پا نیهم

!خوام برم یگفتم ولم کن م... زنم  یم غیبه جون مامانم ج! ولم کن احسان -

:گفت

... زمیعز رهیگیتکون نخور که پانسمانت جا به جا نشه زخمات درد م!! ... جا آروم بخواب نیهم... خانومم  شششیه -

... انجام بده  يتونست کار ینم یلیجون بود و خ یکرد ب یکه مصرف م ییمسکن ها ریبدنش تحت تاث.. تونست بکنه ینم يکار چیه طناز

... احسان  يلبا ينشست رو يلبخند... آرامش آروم به خواب رفت  ریزد ، تحت تاث یکه داشت غر م نطجویهم... کرد  یفقط زبونش کار م

 نیا يرو ببره محال بود دوباره برگرده تو شیاگه قصد داشت طناب زندگ... اون فقط دلخور بود ... شناخت  یطنازش رو مخوب  یلیاون خ

... بره  هیتنب نیبار ا ریحاضر بود ز لیو احسان با کمال م... احسان بود  یو گوشمال هیحاال که اومده بود مشخص بود فقط قصد تنب یخونه ول

 یبود دلتنگ دواریاما بازم ام ستیدونست اون ن یم... رو در اورد  یبالش فرو کرد و گوش ریحال دستش رو ز یب شلیموبا برهیحس و با

جواب  يدیاز هنر جوهاش با نا ام یکیشماره آتنا  دنیبا د... برده بود  ادیاش رو از  گهید يآورد که همه دردا یداشت بهش فشار م نقدریا

:داد

...الو  -

:ه آتنا بلند شدزد جانیه يصدا

!ن؟یخودتون هست... استاد ... الو  -
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:زد و گفت يلبخند محو توسکا

شده؟ یچ...  یخودمم آت -

اومدن در  انیپارس يآقا ينجوریهم... سر شما اومده  ییگه چه بال یبه ما نم یکس! میما که همه سکته کرد... بال دور باشه ... سالم استاد  -

... میما نگران خودتون هست! کالس به درك!! شده استاد؟ یچ... رو بر گردوندن  ها نهیموسسه رو بستن و هز

برده بود و فقط به خاطر درد  ادیهمه رو از ! چقدر خودخواه شده بود... ابروهاش رو فشار داد  نینشست لب تخت و با دو انگشت ب توسکا

:آروم گفت...  دیچیپ یخودش داشت به خودش م

آتنا؟ از بچه ها چه خبر -

هم هر چقدر زنگ  تونیبه گوش... درو رومون باز نکرد  یاما کس میدم در خونه تون هم رفت دیاستاد من و نو... همه دلتنگتون هستن  -

...وقتام که خاموش بود  یبعض...  نیداد یجواب نم میزد

:زد و گفت يلبخند توسکا

...م واقعا شرمنده ... کم کسالت داشتم  هی... معرفتتون بشم  يفدا -

ن؟یاالن خوب هست... دشمنتون شرمنده باشه استاد  -

:بغض کرد و گفت توسکا

...خوبم ...  زمیخوبم عز -

... میایبا بچه ها ب نیآدرس بد هیتو رو خدا ... استاد ما دلمون براتون تنگ شده  -

:وسط حرفش و گفت دیپر توسکا

!!موسسه؟ يتو یا رو جمع کنبچه ه گهیتا دو ساعت د یتون یم... جان  یآت -

:زده گفت جانیه آتنا

...موسسه که بسته است استاد  یول...  یول... آره  -

...منم دلم براتون تنگ شده ... کنم  یدرو باز م امی یمنم م... نگران نباش  -

:گفت عیبشه سر مونیکه نگران بود توسکا پش آتنا

... یمرس... کنم  یاالن همه رو جمع م... چشم ... چشم استاد  -

رو از خودش دور  یکرد دلمردگ یتوسکا با لبخند از جا بلند شد و سع... به توسکا نداد  یرو قطع کرد و اجازه خداحافظ یگوش نیاز ا بعد

آشپزخونه  ریمسخونه مامان باباشه و دائم  يچقدر وقته که تو قایدونست دق ینم... زمان از دستش در رفته بود ... خسته شده بود ... بکنه 

رفت سمت کمدش ... خالص بشه  یدلمردگ نیداشته باشه تا از ا يدوست داشت با بچه ها جلسه ا... کنه  یم یو اتاقش رو ط ییدستشو

 شیکرم فیهمراه با ک شویکرم يبوت ها مین... رنگش تنش کرد  يخارج کرد و همراه شلوار قهوه ا يچرم قهوه ا يپالتو هی... لباسش 

 لمینشسته بودن و ف ونیزیتلو يجلو ریکه همراه جهانگ حانهیر...  رونیهم سرش کرد و رفت از اتاق ب ياشال کرم قهوه  هیت، دستش گرف

:و گفت دیکردن از جا پر یتماشا م

!کجا مادر؟ -
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:گشت و گفت نشیماش چیدنبال سوئ فشیداخل ک توسکا

!کردن؟ یهنرجوها چه گناه... ست وقته درش بسته ا یلیخ... سر به موسسه بزنم  هیرم  یم -

:راه افتاد سمت لباساش و گفت حانهیر

... امی یمادر منم م سایوا -

:گفت حانهینگاه کرد و خطاب به ر ریبا عجز به جهارنگ توسکا

!ن؟یایب نیخوا یشما کجا م! کنم یمامان خواهش م -

:بغض آلود گفت حانهیر

نه مادر من دلم طاقت ! باشه که جنازه ت رو ازکنار کوچه جمع کنه یکس ستیمعلوم ن نباریا!! ؟که دوباره حالت بد بشه يبذارم تنها بر -

... ارهی ینم

:شد و گفت یعصب توسکا

عالوه بر اون دارم با ..  ستین یامروز هوا بارون... سرما خوردم فشارمم افتاده بود ... بارون راه رفتم  يتو یلیاون روز من خ... مامان  -

...حالمم کامالً خوبه ... رم  یم نیماش

:کاسه سر چوخوند و گفت يچشماشو تو بعدش

!نیالبته اگه بذار -

:گفت حانهیقبل از ر ریجهارنگ

!؟يندار یمشکل یمطمئن! حالت خوبه بابا؟ -

:دوشش و گفت يرو انداخت رو فشیک توسکا

... نیباور کن. مراقب خودم هستممن ... بود  یاتفاق زیچ هی یضیاون مر نیباور کن... خوبم بابا  -

:اشاره به در کرد و گفت ریجهانگ

باشه؟...زنگ به من بزن  هیبزن کنار و  ستیحالت خوب ن يفقط هر وقت حس کرد... خوب برو  یلیخ -

خودش رو  يکرد جلو یکه دوستش دارن ، سع نهیدونست همه اش به خاطر ا یپدر مادرش هم کالفه شده بود هم م یکه از نگران توسکا

:لبخند گفت هینکنه و با  يکه تند رهیبگ

...چشم  -

:چشمش گذاشت و گفت يبهش اشاره کرد سکوت کنه و در همون حالت دست رو ریدخالت کنه که جهارنگ یخواست با ناراحت حانهیر

...برو به سالمت ... دست ما  يریتو امانت آرشاو... چشمت سالمت بابا  -

... رونیبغضش رو فرو داد و رفت از خونه ب...  خواستیرو م رشیدلش آرشاو.. . ختیتوسکا فرو ر قلب

کم  شیاز دلتنگ يزیاش رو بهش برگردوند اما چ هیروح يهنرجوهاش تا حدود دنید... بازم دلش گرفته بود ... بازم بغض ... بارون  بازم

دو تا کوچه  یکیرو  نشیمجبور بود ماش شهیموسسه هم يجلو کیارب ابونیبه خاطر خ...  نشیسست راه افتاد سمت ماش يبا قدما... نکرد 

 ياحساس کرد فلبش تو ییصدا دنیبا شن دیسر کوچه که رس... و قدماش رو تند تر کرد  دیشالش رو جلوتر کش...  کنهتر پارك  نییپا
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 دیترس یبدتر از اون م... باشه  ایرو دیترس یم. .. تشیبر نگشت که ببن یحت... از جا تکون نخورد ...  دیبدجور هم لرز...  دیاش لرز نهیس

:دیبازم صداش رو شن... بشه  یهمه چ الیخیاراده اش در هم بشکنه و ب

...دلم  زیعز -

... بم و گرفته مردونه  يصدا نیا يزد برا یله له م...  اوردیطاقت ن گهید...  دیقطره اشک از گوشه چشماش چک هی... چشماشو بست  توسکا

... دیباز شن... شد  یم یخودش کار کرده بود چ يکه رو یهمه مدت نیبزنه کنار همسرش اما پس ا رجهیچرخش ش هیاشت با دوست د

!؟ینیمجنونتو بب يخوا ینم گهینکنه د... من  يتوسکا -

:خنده گرفت و گفت نیبغض آلودش طن يصدا بعد

؟یبذارم برات خانوم ابونیسر به ب -

گونه ها ... قلبش فشرده شد  رشیصورت آرشاو يچند روزه رو شیصورت گرفته و ر دنیبا د...  دیطاقت چرخ یهم لبخند زد و ب توسکا

و با  ستادهیجلوش ا يسورمه ا نیشلوار ج هیو  يسورمه ا وریپل هیبا ... دادن  یبرجسته که انگار الغر تر شده و برجسته تر نشون م ي

... کرد بغض نکنه  یسع... بود  یاگه هم جدا بودن فعال تفاهم! با هم جنگ که نداشتن... لو قدم رفت ج هیتوسکا ... کرد  یلبخند نگاش م

...جهت بوده  یب شیحرف زد متوجه شد همه سع یوقت یول... کرد صداش نشون نده چقدر دلتنگه  یسع... کرد صداش نلرزه  یسع

؟یکن یکار م یچ نجایتو ا -

:و دنبالش گفت» هه« هیدر اومد از گلوش شب ییصدا هی... کرد بخنده  یداد سع یکه گلوشو فشار م یوسط بغض ریآرشاو

 یم یو ک ير یگه کجا م یاون بهم م. کردم یرو نداشتم دق م حانهیاگه مامان ر یول! ایدعوا کن ينر... دنبالتم  هیوقته مثل سا یلیمن خ -

...باهاتم که ال اقل کمتر دلتنگت بشم  هیمنم مثل سا...  ير

:بهت زده گفت سکاتو

!!چرا؟ یول!! ؟يتو دائم دنبالم بود -

:با دستاش صورت توسکا رو قاب گرفت و گفت... خلوت بود  یو کوچه به خاطر بارندگ ابونیخ... رو پر کرد  نشونیفاصله ب ریآرشاو

!!چرا؟ یدون ینم -

:شو با لذت بست و زمزمه کردچشما... گرفت  شیسوزانش حس کرد آت ياز کف دستا...  رینگاه گرم آرشاو از

...دونم  یم -

:دیبلندش حس کرد و شن يمژه ها يرو رو ریبسته نوازش انگشت شست آرشاو يهمون چشما با

... یدون یخوبه که م -

کا توس... شدت گرفت  دیبار یکه تا اون لحظه به صورت نم نم م یرعد و برق پر سر و صدا بارون هیو بعد از  دیدفعه آسمون غر هی

 ياراده از شالق دونه ها یخودش هم خنده اش گرفت و ب... گره خورد  ریو خندون آرشاو اهیس يچشما ينگاش تو... چشماشو باز کرد 

:و گفت دیکش غیبارون ج

... یچه بارون!  يوا -
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:دستشو گرفت و گفت ریآرشاو

...خانوم کوچولو  يتا سرما نخورد نیماش يتو میبدو بر -

که  ریرنگ آرشاو یمشک BMW X6شد و رفت سمت  دهیکش ریبکنه دستش توسط آرشاو يخودش اشاره ا نیبتونه به ماش نکهیاز ا قبل

 هیاصال حوصله ... نشه  سیاز اون خ شتریانداخت که ب نیماش يخودش رو تو عیدر که باز شد سر. پارك شده بود ابونیخ يکنا قایدق

:شده بود گفت نیکه تازه سوار ماش ریافتاد و رو به آرشاو گشیدسرماخور ادی... رو نداشت  گهید یسرماخوردگ

!!گفت؟یتو م يرو برا یمامان همه چ -

:رو زد و گفت يبخار عیرو روشن کرد و بعد از اون هم سر نیماش ریآرشاو

... زمیآره عز -

:هم تاب داد و گفت يانگشتاشو تو توسکا

!؟یدونست یمنو هم م یسرماخوردگ انیجر یعنی -

:سمت توسکا و گفت دیپارك خارج بشه با تعجب چرخ يکه فرمون رو چرخونده بود و راهنما زده بود که از جا ریآرشاو

!؟یک -

... شیهفته پ هیحدوداً  -

:گفت یبا نگران ریآرشاو

!!!آره توسکا؟!!! بارون؟ ریز یلباس رفت یب!! ؟يچرا سر ما خورد... به من نگفت  يزیچ -

:و گفت زد يلبخند توسکا

... دهیکار باباست که به گوشت نرس -

:اضافه کرد یبا دلتنگ بعد

...خواستم  یاون روزا تو رو م...  شمیپ يایدوست داشتم ب یلیخ -

:شد و گفت رهیبا بهت به توسکا خ... صاف نشست ... فرمون رو به حالت قبل برگردوند  فتادهیراه ن ریآرشاو

... عالوه بر اون . خواستم به خواسته تو بها بدم... نباش تا آروم باشم  یگفت...  يدیتو خودت ازم بر... اشم ب یتو خودت نخواست...  زمیعز -

...بودم  دهیاگه فهم...  یبگ کیآخ کوچ هیکه طاقت ندارم  یدون یم....  يمن خبر نداشتم تو سر ما خورد... من 

تاب  یب...  ستیهم مشخص ن نیمشخص نبود و توسکا مطمئن بود داخل ماش رونیب. ها کامل بارون خورده بودن و بخار گرفته بودن شهیش

دستش رو به ...خواست که بخواد  یخواست هم نم یهم م...  ارهیخواست کم ب یاما نم!!! مگه اون چقدر توان داشت؟. ... قرار بود  یب... بود 

...امن زد خواننده به حال خرابش د يصدا... کرد و روشنش کرد  ازسمت ضبط در

يکمتر اگه بود کمی -

کردم یعادت نم بهت

نجایکه من ا! ؟یرفت کجا

گردم یِ تو م یپ دارم
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...دتسش رو به سمت دست توسکا دراز کرد ... مونده بود  رهی، توسکا بهش خ رینگاه آرشاو...  دیآه کش توسکا

ندازهیم هیمنو به گر یِ بارون يهنوز روزا -

باش یکه هست ییهرجا تو

خونه روت بازه نیِ ا در

باش یکه هست ییهرجا تو

:عالوه بر قلب همه بدنش رو لرزوند ریلرزون آرشاو يصدا... خونه روت بازه نیِ ا در

.. . هیجات همه جا خال.. االن  یدلتنگتم حت... شه  یمتوقف م ایدن یستین یوقت... شم  یم یدارم روان... کارارو توسکا  نینکن با من ا... نکن  -

...تونم توسکا  یتو نم یب گهید

دلم اونجاست ییهرجا تو

بدجور وابسته ــَم بهت

شمیمنتظر م يجور هی

هستم یتو باور کن که

که خودش هم داشت باهاش دست و پنجه  یحس... کرد  یحس همسرش رو درك م... لبخند زد  ریآرشاو... ... انگار  دیلرز یدستاش م... 

:زمه کردآروم زم... کرد  ینرم م

!!برم خونه نفسم؟ -

:دینال توسکا

...نـــــه  -

رهیگ یو م امیحس ِ دلشوره همه دن نیا داره

يبرگرد يترسم روز یم

رهید یواسه عاشق که

توسکا نفسش رو فوت کرد...  دیکش یقینفس عم ریآرشاو

بود ازمیکه ن یاحساست وفا دارم به حس به

فقط عشقت ایدن نیا تو

بود.ازمیامت تنها

يکمتر اگه بود کمی

کردم یعادت نم بهت

يکمتر اگه بود کمی

کردم یعادت نم بهت

:که گفت ییجا تا
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... ریبرو خونه آرشاو -

گردم یدارم تموم ِ شهر و م دنتیِ د يبرا

رهیگ یو م امیحس ِ دلشوره همه دن نیا داره

يبرگرد يترسم روز یم

رهید یواسه عاشق که

)هلن -عادت (

***

... يبر گهیذارم د ینم -

...کنم برو کنار  یخواهش م... من  ریآرشاو...  زمیعز -

:توسکا و گفت يقلبش بود زل زد به چشما يکه تو یبا همه ناراحت ریآرشاو

 یهزار بار گفتم نماز  شتریب!!! د تو چته دختر؟!! ؟یکن اهیروزگارمو س يخوا یچرا باز م!! ؟يبر يخوا یکجا م... رم  ینم... رم توسکا  ینم -

!!؟یفهم یچرا نم!!!! خوام یبچه نم... خوام 

:باز بغض کرد و گفت توسکا

!دمتید یم دیاصال نبا... اوردم  یجلوت کم م دینبا... کار دستم داد  یلعنت یدلتنگ نیا...  ریبرام سختش نکن آرشاو -

:کنار در و گفت واریتوسکا رو چسبوند به د یحرص ریآرشاو

...فقط خودتو ! خوام یم... تو رو ... فقط ... من !! باهات حرف بزنم هان؟ دیبا یا چه زبوندختر ب -

:کنه و گفت يریاشکاش جلوگ زشیسرش رو باال گرفت تا از ر توسکا

...م د یقول م... گردم  یکنه بر م دوارمیدرصد هم ام کی يدکتر آخر نیاگه ا...  ریمهلت بده آرشاو... نداره  دهیاصرارت فا -

:گفت دیشد یبا اخم ریآرشاو

!!و اگه نکنه؟ -

با من من ... تونست خالص بشه  یهم نم ریاما از دست آرشاو... مورد نبود  نیاالن وقت حرف زدن در ا... انداخت  ریسرش رو ز توسکا

:گفت

 یم تیاما از زندگ... اما ... شناسنامه م باشه  يتو ...تا آخر عمر اسم تو  خوامیم.. چون طاقتش رو ندارم ... چون .... ازت  رمیگ یطالق نم -

...رو  گهینفر د هی... راحت ... رم که بدون عذاب وجدان  یم...  هیبرام کاف...  یبار هم که به من سر بزن هیچند وقت ... رم کنار 

... شد  رهیخ ریخشن آرشاو يبه چشماترسون  يبا چشما... مشت شد  ریدست آرشاو يحرف توسکا تموم نشده بود که چونه اش تو هنوز

: دیاش غر دهیبه هم چسب يدندونا ياز ال ریآرشاو
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....وقت تا حاال نکردم  چیکنم که ه یرو م يجمله ت رو کار يادامه بد -

:دیبا بغض نال توسکا

... ریآرشاو -

:به در خونه اشاره کرد و گفت...  دیبا خشونت دستش رو کش ریآرشاو

 میتا به هم برس میدیکه کش يبه زجر... خوب فکر کن  زایچ يسر هیبه  تییفقط برو و تو تنها...  یبه کجا برس يخوا یم نمیبببرو ... برو  -

...برو ... برو توسکا... به خودم و خودت خوب فکر کن ... به حست ... به حسم ...  ستیکم ن یدون یبه عالقه من که م... 

...و هق هق کنون به سرعت از خونه خارج شد  رهیبگاشکاشو  ينتونست جلو گهید توسکا

***

... نیآتر...  شیه...  نیآتر -

:آروم پچ پچ کرد يسمت ترسا و با صدا دیبرق افتاده بود چرخ جانیکه از زور ه ییبا چشما نیآتر

!بله؟ -

:با خنده گفت ترسا

... ادی یبابات االن م...  نمیمن بب شیپ ایب -

بغل ترسا جا  يخودش رو تو دیخند یم يکه نخود ینوك پنجه خودش رو به ترسا رسوند و در حال يرو یپلنگ صورت هیدرست شب نیآتر

:ترسا با خنده چلوندش به خودش و گفت... کرد 

!!گفتم؟ یحواست هست که بهت چ -

...آره مامان  -

... مایکن یم يباز شینما میدار -

!شه؟یدونه همه اش نما یبابا م -

:و گفت دیندخ ترسا

...نگو  یچیاما تو ه! دونه یمعلومه که م -

...باز سر تکون داد  نیآتر

...بهش همونجا گوشه آشپزخونه ولو شد  یرو ول کرد و بعد از زدن چشمک نیآتر عیکه بلند شد ترسا سر دیقفل و کل يصدا

 دیبد بر یلیخواست جمعش کنه دستش رو خ یم یاون وقتبعد از ... شد  کهیبود که پارچ از دستش افتاد و هزار ت شیساعت پ کی درست

نقشه رو  نیاز رفتار آرتان ،دلخور بود ا یترسا که حساب... خون آلود کرد  یرو حساب نینبود که خطر داشته باشه اما زم قیالبته اونقد عم... 

...اجراش کنه  نیخواست به کمک آتر یم االو ح دیکش

:به سمتش و گفت دیکه دو دیو در نیکه وارد خونه شد آتر آرتان

...بابا، مامان ... بابا  -
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...  نیرفت بگه مامان خورد زم ادشی. داده بود از ذهنش رفته بودن ادشیکه ترسا  ییها الوگید هینصف بق... بگه  نویتونست هم فقط

... بود  یآرتان همون دو کلمه کاف يبگه و برافقط تونست همون دو کلمه رو ...  رهیم یداره م... خون ازش رفته  یکل... دستش زخم شده 

ترسا با  دنیبا د... بود  نیخودش رو انداخت وسط آشپزخونه که انتهاس انگشت آتر عیشد و با سه چهار قدم بلند و سر لواز دستش و فیک

 یصداش که م... زد  به سمتش و کنارش زانو دیدو عیسر... سرش  يبسته حس کرد کل آشپزخونه آوار شد رو يو چشما یدست خون

:کرده اش و صداش کرد خی يدستا نیب تصورت ترسا رو گرف... شد  یم یعصب دیلرز

!!!؟يشنو یترسا صدامو م... ترسا ...  يتر -

که اون  یلحن نیتر میکرد با مال یسع ستادیدر آشپزخونه ا يکه جلو نیبغلش و رو به آتر يتو دیبا ترس ترسا رو کش دینشن یجواب یوقت

:ظه در توانش بود بگهلح

... اریمامان رو ب يبدو مانتو نیآتر -

... سمت اتاق ترسا و آرتان  دیورجه وورجه کنون دو شهیو نما يباز هیکرد وسط  یفکر م يجد يکه خنده اش گرفته بود و جد نیآتر

:آرتان با ترس بازم ترسا رو صدا کرد

... زمیعز... ترسا  -

:دیرفته نال لیحلت يبا صدا دینشن یجواب یوقت

!!!دختر؟ يچه به روز خودت آورد -

تنها ... باشه  دهیرس رید نکهیازا دیترس یم..  دیترس یم... بود  يادیخون ز... نگاه کرد  نیزم يخشک شده رو يو به خون ها برگشت

 يو انداخت رو دیو رو از دستش کشمانت رونیاز اتاق اومد ب نیکه آتر نیهم... قلبش بود  دیبدن داغ ترسا و حس ضربان شد شیدلخوش

که آرتان از  یسوال... ارزش داشت  ایکرد براش به اندازه دن یلمس م شویکه نگران نیهم... . مرد از خنده  یم داشتترسا ... بدن ترسا 

...باشه  یعیکرد بازم طب یترسوندش اما سع دیپرس نیآتر

!!!شد؟ ينجوریا یمامان ک نیآرت -

:بلند گفت نیهم يسوال آماده نبود و برا نیا يبرا نیآتر... شد  یم دیشد اونچه که نبا و

... ينداد ادیرو بهم  نجایا!! بگم؟ یمامان چ!!! ؟يشد نجوریا یمامان ک -

 دیآرتان که تازه فهم... و به قهقهه افتاد  رهیخودش رو بگ يدر اومد ترسا با وجود ترسش نتونست جلو نیجمله از زبون آتر نیکه ا نیهم

:دیشد و غر رهیترسا خ يچشما يخورده با خشم تو يباز

!!!؟يکرد یم يباز لمیبازم ف -

 غیج نیآتر... سمت اتاق خوابشون  دیو دستش رو کش نیزم يحرکت گذاشتش رو هیبا ... شد  رهیبه ترسا خ نهیک یبا خشم و اندک آرتان

:دیکش

... میبخور تزایپ میمگه قرار نبود بر... ا مامان  -

:از ترسا آرتان جواب داد  قبل

... رونیب يایتا صدات نزدم ن. اتاقت  يتو يکه فعال بر یبه شرط میریم -
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:سمت اتاقش و گفت دیدو جانیبا ه نیآتر

...باشه  -

رش زد و به س یدست عیترسا که حس کرد هوا پسه سر.. قدم اومد سمت ترسا  هیدر اتاق رو بست و ... اتاق  يتو دیترسا رو کش آرتان

:گفت

...شه  یتکرار نم گهید...  گهید دیببخش... آرتان جونم غلط کردم ... آرتان  -

نمس تونست به ... و نگران شده بود  دهیتا سر حد مرگ ترس... قابل کنترل  ریبود و غ یواقعا عصب یآرتان ول...  دیخند یگفت م یرو م نایا

:نزنه گفت رونیداشت ولومش از اتاق ب یکه به شدت سع ییبا صدا منیهم يبرا... از گناه ترسا بگذره  یراحت نیا

آرتان جبهه  تیمواقع خشمو عصبان يتجربه بهش ثابت کرده بود اگه تو!!! ... ؟یکن یم يمن باز يها تیکه با حساس يدار یتو چه حق -

 نیآرتان رو گرفت ب یو مشک يکروات خاکستر... رفت سمت آرتان  نیهم يبرا... و جواب بده و کل کل راه بندازه به ضررشه  رهیبگ

:کرد گفت یم يباز اشکه باه نطوریدستش و هم

تصور کن اگه من . کنم يادآوریخواستم عالقه ات رو بهت  یم...  يازم بگذر یتون یخواستم بهت نشون بدم که نم یفقط م...  زمیعز -

...اگه نباشم ...  رمیبم

:دیکش ادیفر آرتان

!!!خفه شو -

:با خنده گفت اترس

...از فکرشم  نیبب -

:رفت وسط حرفش و گفت آرتان

... یشه تو حرف از مرگ بزن ینم لیکه بخوام طالقت بدم دل نیا -

:و زمزمه کرد... شد  ثیخب ترسا

..ال عالج  يماریب هی ای...  رمیبم فتمیفردا ب نیاصال فکر کن هم... خوام بزنم  یم -

:دینال... شد  ریارتان اس يدستا نیکه بازوهاش بحرفش تموم نشده بود  هنوز

...منو هم خودتو خالص کن هم منو  يبازوها نیبکن ا... آرتان  يآ -

:دیدندوناش غر ياز ال آرتان

!!نه؟ ای یکن یتمومش م -

:بازم از رو نرفت و سرتقانه گفت دیکش یداشت درد م نکهیبا ا ترسا

!!!!يآ... نبودم چقدر  نیبب... تصور کن ! زرت سکته کردم و من میاومد...  زمیعز تهیقیخوب ح -

دست در  هیبا  ارهی یترسا کم نم دیدست آخر که د... داد  یترسا رو فشار م يمتوجگه باشه داشت بازو نکهیبا همه قدرتش بدون ا آرتان

:گفت طونشیش يچشما يتو رهیدهنش رو گرفت و خ

!!!!يندار حق...  یحرف از مردن بزن يتو حق ندار -
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:به زور دست آرتان رو پس زد و گفت ترسا

... یجون خودمه آقا به تو چه ربط -

:دهنش رو گرفت و گفت يباز جلو آرتان

- شهیهم...  یچه نباش یچه زن من باش... وقته متعلق به منه  یلیخ یزن یکه ازش حرف م یجون نیا....  زینه عز!!! جون تو ؟!!! گفته؟ یک! ا 

....تا ابد ... مال منه 

رو هم از خونه شون  لیعزرائ يتونست با قلدر یاون اگه م... برد  یلذت م تینها یعالقه اش بود ب ریآرتان که تحت تاث یمنطق یاز ب ترسا

:شد و گفت کیذره به صورت آرتان نزد هی...  رونیانداخت ب یم

... مریتو بم يخوام برا یم...  رمیپس اگه مال توئه بذار برات بم -

خواد انجام  یرو که م يتونست اون کار یاورد نم یاگه بازم کم م... شد  یم ينطوریا دینبا.... .  طونشیش يچشما يشده بود تو رهیخ آرتان

که از خودش سراغ داشت از اتاق و بعد هم از  یسرعت نیو با باال تر دیبده رو درست انجام بده پس با همه قدرتش خودش رو کنار کش

...  درار کرخونه ف

آراد ... آراد خشک شده بود  ينبود، چشماش رو ایدن نیا يانگار تو. کرد یها رو حلقه حلقه م جینگاه خشک شده به روبرو داشت هو با

 گهیعالم د هی يهر دو تو. ستیحال خودش ن يدوخته بود اما مشخص بود که اون هم تو ونیزینشسته بود و چشم به تلو ونیزیتلو يجلو

...کردن  یسر م

خراش، همونطور که انگشتش رو  هیبود در حد  دهینبر یلیخ. دیدرهم انگشتش رو چسب يسوزش انگشتش چاقو رو رها کرد و با اخما با

رفت . کرد ینم ولتیحرف زدن با و يهم برا یتالش چیبود که ه بیعج... فکر بود  يهنوز تو... شد  رهیبه آراد خ یگرفته بود با نگران

:همون حالت غر غر کرد يانگشتش و تو يبرداشت، بعد از شستن دستش چسب رو چسبوند رو زخمچسب  هیو  خچالیسمت 

!؟یعنیچشه ... شده قوز باال قوز  نمیا! دارم الیمن خودم کم فکر و خ -

حد عذاب آور  نیه تا ابهش وابسته بش یکس یدوران متاهل يکرد اگه تو یوقت فکر نم چیبود، ه دهیاز بابت اشکان امانش رو بر ینگران

باز  نکهیاز ا ولتیو. هم خاموش بود شیو گوش ومدی یکالس نم! شده بود بیاشکان غ... کرد  یاش م چارهیاحساس گناه داشت ب... باشه 

 ختیر ها رو جیهو. خونه يتو نهیکرد استعفا بده بش یاوقات هوس م یکه گاه دیترس یم نقدریا... بشه واهمه داشت  رتکرا نیرام انیجر

:قابلمه و زمزمه کرد يتو

... خدا  ترسمیم. سخت حواست به صبر بنده هات هم باشه يامتحانا نیا يتو اما تو يبه رضا میراض ایخدا...  ومدهیانگار آرامش به من ن -

...بشم  اهیو رو س ارمیترسم کم ب یم

بود  یچند وقت! هیمشکل اون چ نهیبره با آراد حرف بزنه ببداشت  میتصم... قابلمه رو گذاشت، دستاش رو شست و با حوله خشک کرد  در

که  شیبه دو قدم... از آشپزخونه خارج شد و رفت سمت آراد ... همه اش هم به خاطر فکر کردن به اشکان بود ... ازش غافل شده بود 

به آراد زد و  يلبخند ولتیو...  یسمت گوش دیهمزمان با خودش سر آراد هم چرخ. اپن يگذاشته بودش رو... زنگ زد  شیگوش دیرس

:اش متفکر شد و جواب داد افهیشماره ناشناس ق دنیبا د...  یرفت به سمت گوش

...الو  -
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:باز گفت... استرس داره  نقدریدونست چرا ا ینم ولتیو... لحظه سکوت اون طرف خط رو پر کرد  چند

... دییبفرما... الو  -

:دیشن یفیضع يصدا

!ان؟یاستاد آوانس -

...از دانشجوهاش بود  یکی...  دیکش ینفس راحت ولتیو

...خودم هستم  -

... قهیچند دق... استاد  -

:چند تا سرفه محکم کرد و ادامه داد... به سرفه افتاد  دیکه رس نجایا به

...استاد  نمتونیبب دیبا -

:و گفتبزنه  يکرد لبخند یسع دید یخودش م يکه نگاه متعجب آراد رو رو ولتیو

!!شما؟ -

...شد و  دهیسرفه شن يصدا باز

... يخسرو... اشکانم استاد  -

 دنیآراد با د...  نهیگردان کنار اپن بش يها یاز صندل یکی يبود که رو نیکه تونست بکنه ا يپاهاش سست شد و تنها کار دیلرز زانوهاش

:دیو پرس دیاز جا پر عیسر ولتیو تیوضع

ولت؟یو هیک -

...گرفته اشکان  يهمزمان شد با صدا آراد سوال

!ن؟یشنو یمنو م يصدا... استاد  -

:بعد زمزمه کرد...  ستین يزیکه خوبم و چ یعنیبا دست به آراد اشاره کرد  دیکش قیچند بار نفس عم ولتیو

!!!؟يای یچرا دانشگاه نم...  يخسرو يشده آقا یچ -

...شده بود  رهیشده به اون خگرد  يحواسش به آراد هم بود که با چشما همزمان

...حتماً ...  نمتونیبب دیبا یول... کم کسالت دارم  هیاستاد  -

...صحبت کنم  یانیجر هیو باهاتون در مورد  نمیشما رو بب دیاتفاقاً من هم با -

:کرد زمزمه یگوش يتو... آورد  یسر از خشم آراد در نم ولتیو و رهیرو بگ یآورد که گوش شیدستش رو پ آراد

...لحظه  هی یگوش -

:و گفت دیرو محکم چسب یگوش یدهن بعد

!!!آراد؟ هیچ -

:دیبا خشم غر آراد

... دارشمیمشتاق د یحساب... نمیرو بب یبده من گوش! ارو؟ی نیگه ا یم یچ -
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:با بهت گفت ولتیو

!!!شده؟ یچ -

:دیداد کش آراد

...گم  یرو م یبده به من گوش -

...باال  دیپر ولتیگفت الو که و یگوش يچنان تو...  رونیب دیرو از دستش کش یبکنه گوش يبتونه کار ولتیو نکهیقبل از ا و

...الو ... الو  -

:و گفت ولتیرو گرفت سمت و یگوش بعد

!که قطع کرده نیا -

 یآراد گوش... کرد  یم ينجوریچرا ا!! !دونست؟ یرو م انینکنه آراد هم جر... نکنه ... گرد شده فقط شونه باال انداخت  يبا چشما ولتیو

:گفت یبه نرم ولتیو...  دیاز مبل ها و سرش رو چسب گهید یکی ياز مبل ها و خودش هم ولو شد رو یکیرو پرت کرد سمت 

...آراد  -

خشن بشه  نقدریآراد ا که ومدی یم شیکم پ یلیخ... نه  ایرفت که دوباره صداش کنه  یداشت با خودش کلنجار م...  دیاز آراد نشن ییصدا

و خواست دوباره صداش بکنه که آراد سرش رو باال آورد و در  دیکش یقینفس عم... حالتشه  نیپشت ا یمحکم لیدونست حتما دل یم... 

:در هم رفته گفت يکرد با اخما یاشاره م ولتیو یگوش بهکه با دست  یحال

!!؟به تو زنگ بزنه دیبا یچ يبرا... پسره  نیا...  نیا -

:با تعجب گفت ولتیو

...دانشجو ها  هیمثل بق... خوب  -

:موهاش و گفت يجفت دستاشو فرو کرد تو... از جا بلند شد  آراد

 یاورژانس شونیحاال مورد ا!!! مگه نه؟...  میبد هیشماره مون رو به بق یموارد اورژانس يبود که فقط تو نیقرارمون ا!!! آره؟!!! ه؟یمثل بق -

!!بود؟

:آب دهنش رو قورت داد و گفت لتویو

از کجا شماره م رو آورده  نیدونم ا ینم... از دانشجوها ندادم  گهیکدوم د چیچته؟ باور کن من شماره م رو جز مرجان به ه...  زمیآراد عز -

...کارم  یو اصال چ

نفسش رو فوت  ولتیو...  شیسمت گوش دینگاه هر دوشون چرخ... بلند شد  شیاس ام اس گوش يحرفش تموم نشده بود که صدا هنوز

:کرد و گفت

...لطفا  هیک نیبب -

:دیغر... شد  وونهیبه اس ام اس کرد و باز دوباره د یرو از گوشه مبل چنگ زد ، نگاه یگوش آراد

...همون پسره است  -

:باال انداخت و گفت يشونه ا ولتیو
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!گفته یچ نیخوب باز کن بب... فهمم  یتو رو نم یختگیهمه به هم ر نیا لیمن دل -

:نوشته بود رشیآدرس بود و ز هی... اس ام اس رو باز کرد  عیسر آراد

کنم به دادم  یاستاد خواهش م...  هیمهمون هی... آدرس  نیبه ا نیایآخر هفته ساعت هشت ب... شماست  يدستا يتو میاستاد زندگ -

!نیبرس

:در اومد و گفت ولتیداد و...  نیزم يرو دیرو محکم کوب یشد و گوش وونهید دیه رسبه آخرش ک... خوند  یاس ام اس رو بلند م آراد

!!!آراد چته؟ -

اما ...  ارهین ولتیبه و يکرد فشار یم ینگران بود و سع یلیهنوزم خ یاز جراح یطوالن یبا وجود گذشت مدت...  ولتیاومد سمت و آراد

:دیرو گرفت و نال ولتیو يونه هاش... بود  دیشد یلیخودش بود هم خ يکه رو يفشار

!!هان؟!! ؟یاز ناموس من بخواد باهاش بره مهمون دیچرا با!! ولت؟یگه و یم یچ نیا -

خواست  یتر بشه اما نم وونهیدونست که ممکنه آراد د یم. دونست  ینم زیجا نیاز ا شتریسکوت رو ب... نفسش رو فوت کرد  ولتیو

رو بگه  زیخواست همه چ یم..  هیهمه خشم و عتاب آراد چ نیا لیرو بگه تا بلکه بفهمه دل قتیحقخواست  یم. وسط خراب بشه نیخودش ا

 یکردن نه احساس یحلش م یمنطق دیاما با...  ادیاز پسش بر ب یینبود که به تنها يزیموضوع چ نیا. و بعد با کمک آراد مشکل رو حل کنه

:کرد و گفت شیبغل یپس اشاره به صندل... 

...کنم  فیتا برات تعر نیبش...  نیبش -

 بیکه با مرجان حرف زده بود و غ يرو از روز زیهمه چ... گفت  ولتیو و...  ولتینداشت و زل زد به دهن و یوونگیتا د يکه مرز آراد

تا ... رفت فرو  قیهپروت عم هی يآراد تو ولتیکه حرفاش تموم شد برعکس تصور و نیهم... کرد  فیشدن اشکان و همه و همه رو تعر

...تکونش بده  شدمجبور  ولتیکه و ییجا

...باور کن  زمیعز... آراد  -

:به سمتش و گفت دیچرخ يدفعه ا هید آرا

... هیبفهمم چ دیمن با... لنگه  یوسط م نیا يزیچ هی..  يزیچ هی -

 شیزیفرش افتاده بود چ ير چون روخدا رو شک... برداشت  نیزم يرو از رو ولتیو یخم شد گوش ولتیمتعجب و يچشما يجلو بعد

:که اشکان باهاش تماس گرفته بود رو آورد و گفت يشماره ا عیسر... نشده بود 

... هیچ هیبفهمم اصل قض دیبا...  نجایا ادیامشب ب دیپسره با نیا -

...اتاق خواب شد تا با اشکان حرف بزنه  یراه ولتیمتعجب و يچشما يهم جلو بعد

***

:و گفتزد  يا قهقهه

...خدا خفه ات نکنه تارا  -

اما همه حواسش سمت طناز و . خورد  یکاناپه و انگور م يلم داده بود رو ظیاحسان با غ...  دیکش یهمون حال ناخناشو هم سوهان م در

...بود  شیمکالمه تلفن
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!!م؟یقراره بر یک!! تارا؟ یگ یم يجد -

خواست بره ؟ یکجا م... سمت طناز و نگاش کرد  دیچرخ احسان

...رو راه بندازم دنبالم  یحوصله ندارم کس...  امی ینه تنها م -

:زد و گفت يا قهقهه

... میعشق و حال کن يروز دور هم مجرد هیبرو بابا بذار  -

ازشون  یچیه اما... کردن کانال ها شد  نییخودش رو مشغول نشون بده مشغول باال پا نکهیا يرو برداشت و برا ونیزیکنترل تلو احسان

:و ادامه داد اوردیخودش ن يشناخت خنده اش گرفت اما به رو یطناز که حاالت احسان رو خوب م... آورد  یسر در نم

!؟یتو چ! ... اد؟یخواد با شوهرش ب یشهال م... آره بابا ... امروز رفتم پانسمانمو باز کردم ...  گهیزخمام خوب شدن د -

:طناز ادامه داد...  دیپوست لبش رو جو احسان

... ارهیب ونشویبه شهال بگو قل!! هست حاال؟ یقرار ک... گذره  یبهم خوش م شتریب ییمن تنها...  نیاریخوب شما ب -

...رفت  یکم کم داشت از کوره در م احسان

!همه جا دنبال ما باشه؟ دیپسره چسب با نیا! تارا یکن یچاخان م! اوه اوه -

:قهقهه زد و گفت باز

...از خودم  کهیاون مرت يتونم جلو یخودم م!! مگه احسان نگهبان منه ؟!! ریبم! ... نکبت . دادم یخوب کردم بهش جواب منف! هرمارز -

غضب آلود  افهیاحسان با ق! بهت زده سرش رو باال گرفت... و قطع شد  رونیشد ب دهیاز دستش کش یحرفش تموم نشده بود که گوش هنوز

:تلفن و گفت زیم يدستش رو پرت کرد رو يسوهان تو دیاز جا پر... شده  یچ دیتازه فهم. کرد یبود و نگاش م ستادهیسرش ا يباال

!!!معلومه تو چته؟ چیه!! ؟یکن یتلفن رو چرا قطع م -

:دیداد کش احسان

!!هان؟!! ؟يذار یقرار م يدار یبا ک!! خودت معلومه چته؟ -

بودن ، البته  یرفتن، بچه ها خوب یم ادیشناخت، باهاشون گردش ز یرو خوب م پیاک نیا. زد یحرف م یدونست طناز با ک یخوب م البته

 دیداد اما احسان شد یاز خودش نشون نم يکه پسره رفتار بد يطناز بود و با وجود یمیجمع که خواستگار قد ياز پسرا یکیاز  ریبه غ

:طناز رفت سمت اتاق خواب و گفت! روش حساس بود

آدم رو  یشخص یتونه زندگ یباشه، ازدواج نم ادتی شهیهم نیا! یمن دخالت کن یشخص یزندگ يتو يتو حق ندار...  ستیوط نبه تو مرب -

!!؟يدیفهم...  رهیازش بگ

:هم راه افتاد دنبالش و با پوزخند گفت احسان

!!ده؟یجد يفتوا -

:بود گفتاحسان هم کالفه شده بود هم خنده اش گرفته  زیو گر بیکه از تعق طناز

!کشه تا بفهمنش یطول م...  رینخ -

:و گفت دیخند یعصب احسان
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!دمیخند... جالب بود  -

:نشست لب تخت و گفت طناز

!!؟يذار یچرا منو به حال خودم نم!! احسان؟ هیدرد تو چ -

:هم نشست کنارش و گفت احسان

... یچون زنم -

...خوام باشم  ینم -

... یکن یم جایب -

!!خودم؟ یبه چه دردت م يندار يمن اعتماد به یوقت -

:کرد و گفت یکالفه پوف احسان

!!!؟يدار یمن بگم غلط کردم دست از سرم بر م... آقا جان  -

:زد و گفت يپوزخند طناز

... یکن یکه منو ول نم ییتو... وقته دست از سرت برداشتم  یلیخ!! من دست از سرت بردارم؟ -

:دیاد کشاز کوره در رفته د احسان

!!ه؟یبچه باز یمگه زندگ!! واسه خودت؟ یگ یم یچ -

:احسان و گفت نهیس يانگشت اشاره اش رو فرو کرد تو طناز

! زیعز رومندین يآقا...  يکرد یفکر م نجاشیبه ا دیبه حال خودم با ياون موقع که ولم کرد -

:گفت یدست طناز رو گرفت و عصب احسان

... یلعنت نویبفهم ا! دمولت نکر... من ولت نکردم  -

:به در اشاره کرد و داد زد بعد

شدم  چارهیاز همون شب ب!!! ؟یفهم یم!!! و من گمت کردم یتو رفت...  دمیاما بهت نرس!  دمیپا شدم دنبالت دو رونیاز خونه ب يزد یوقت -

...کردم  داتیلحظه هم نتونستم بخوابم تا پ هی... 

!!باور کنم؟ -

...از سروش بپرس  -

:داد به دستاش و گفت هیاز پشت تک طناز

!که یفهم یم... ره  ینم ادمیبشم حرف اون شبت رو  الیخیهم که ب نویا...  ستمیمن مثل تو شکاك ن...  یگ یباشه تو راست م -

:و گفت دیکش یآه یبا ناراحت احسان

اما درکم کن ... کنم بابتش  یم یعذر خواه يهر چقدر هم که بخوا... من زر مفت زدم ... حق با توئه ! یگ یتو درست م... من  زیطناز عز -

...دعوا که حلوا  يتو... گفتم  یچ دمیاصال نفهم!!! با اون اعصاب داغون طیاون شرا يمن تو... 

:دیوسط حرفش و داد کش دیپر طناز
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فقط من !! همه کاره من بودم؟!!! ؟ينکرد يکار چیتو ه !!!؟يتو نبود!!! فقط من بودم؟ یاون غار لعنت يمگه تو!!! دم ینم! دم بهت یحق نم -

...اگه خراب بودم !! آره؟! من خراب بودم؟!! خواستم؟

گلوش ، کنار  يبغض تو هیشب يزیاما نتونست خودشو آزاد کنه و احسان با چ... دست و پا زد  غیطناز با ج... طناز گرفت  عیسر احسان

:گوشش گفت

... کم آوردم  تیتو و خانوم يمن جلو. مقصر ترم یاز هر کس انیاون جر يمن تو... خانومم  یگ یو راست مت... طناز  یگ یتو راست م -

...ببخش و تمومش کن ...  زمیببخش عز... اما با عشق تو پاك شدم . اصال من خراب بودم... جنبه بودم  یمن ب... من سست عنصر بودم 

:دیاش نال نهیاحسان جمع کرده بود تا در صورت لزوم بکوبه به تخته س نهیس يرو رو شیعصب يکه مشتا نطوریهم طناز

!هان؟! ؟یتو قبل از ازدواج با من چند تا دوست دختر داشت... تو  -

:و گفت دیمتعجب کنار کش احسان

!!؟یچ -

...خوام بدونم  یم...  يدیکه شن نیهم -

:آب دهنش رو قورت داد و گفت احسان

...بودن  يچند نفر هی... بهت گفتم  خوب قبال هم... خوب  -

:دیغر طناز

!!گم چند نفر؟ یم -

:پاش و گفت يشد به فرش جلو رهیخ... زانوش  يرو دیبا مشت کوب احسان

...بودن  يپنج شش نفر... دونم  یچه م -

:سمت طناز و گفت دیچرخ عیسر بعد

اما ... چسب بودن  یلیهاشون هم خ یخوب بعض... کردن  یم کینزدخودشون رو بهم  يادیز يمن به خاطر شغلم دخترا... طناز جان  -

...که  يبود یکس نیباور کن تو اول

:زده احسان و گفت جانیصورت ه يدستش رو باال آورد ، گرفت جلو طناز

خدا ! باشه دهیاب ندانتظار داشته باشه که زنش آفتاب مهت دیباشه ، اصال و ابداً نبا طنتیاهل ش شیمجرد یزندگ يکه خودش تو يمرد -

دختر  هی يبره دست بذاره رو يمرد بد، بعد از عمر هیاگه ... ده  یخودش تو قرآن گفته که جفت هر کس رو متناسب با خودش بهش م

...قانونه  هی نیاما ا...  يا گهید زیهرچ ای...  ای... رفته  ادیز یآب ریدختره ز ای... لنگه  یکار م يجا هیمطمئن باش ...  بینج

:از جا بلند شد و گفت بعد

... فکر هم نکنم بتونم ببخشمت ... اصال انصاف نبود  نینقطه ضعف من و ا يرو یتو دست گذاشت... شدم از تو حرکتت  نیمن دل چرک -

...کنم  یخواهش م... پس منو به حال خودم بذار احسان 

:زمزمه کرد... تشک  يشد رو دهیدست احسان مشت شد و کوب... حرف از اتاق خارج شد و احسان رو مبهوت تنها گذاشت  نیاز ا بعد

...کاش ... شدم  یکاش الل م... خودم کردم که لعنت بر خودم  -
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... لبش  يلبخند اومد رو دیرو که شن اوشیزده ن جانیه غیج يصدا... در رو باز کرد  دیرو به اون دستش داد و با کل ینیریجعبه ش جانیه با

باز شاد شده بود و خودش احساس  اوشین... و پر از عشق  جانیپر از ه... پر از گرما .. ه خونه اش مثل قبل شده بود بود ک یچند وقت

:دیکش غیو ج ستادیا دنیزده وسط دو جانیه اوشین... اومد تو و در رو با پاش به هم زد ... کرد  یم یجوون

!!؟يدیخر تزایپ...  ییسالم بابا -

:الن خنده اش گرفته بود گفتطر دنیکه از د ماین

...تو رگ  میگرفتم بزن ینیریش... من  طونینه ش -

:با خنده اشاره به طرالن کرد و گفت بعد

... يکرد یختیر نیمامان رو چرا ا -

:گفت دیخند یکه هنوز داشت م طرالن

... یخسته نباش... جان  مایسالم ن -

:که محکم بسته شده بود به چشماش رو باز کنه و گفت يسردستش رو جلو برد تا رو... رفت به سمتش  ماین

!!؟یچرا چشماتو بست... دلم  زیماهت عز يسالم به رو -

:و گفت دیچشماش باال کش يرو از جلو يخودش کمک کرد و روسر طرالن

!کنم داشیهوس کرد من با چشم بسته پ میکرد یم يگرگم به هوا باز... وروجک  نیاز دست ا -

 اوشین... گرفت و بلندش کرد  نیزم يرو برداشت ، انداخت اون طرف و دست طرالن رو که دو زانو نشسته بود رو يبخند روسربا ل ماین

:گفت ماین... گرفته بود و افتاده بود به جونش که بازش کنه  مایرو از دست ن ینیریجعبه ش

!!زم؟یعز یخوب -

:تکون داد و گفت يبا لبخند سر طرالن

!خوب خوب...  مزیخوبم عز -

:به سقف کرد و گفت ینگاه ماین

... زمیخدا رو شکر عز -

:آروم کنار گوش طرالن گفت بعد

... میهست ایتالیانشاهللا ا گهیماه د کیتا ... درست شد خانومم  زامونیو -

:و گفت دیبهت زده خودش رو کنار کش طرالن

!!؟یگفتیم يجد یتو داشت... تو ...  ماین -

:اش گرفت و گفتخنده  ماین

.دانشگاه استعفامو دادم يامروز هم تو نیهم!!! سر به سرت گذاشتم؟ يگفتم فکر کرد یمعلومه که راست م -

:با تته پته گفت... ناراحت بشه  ایدونست بخنده  ینم طرالن

!!سرعت؟ نیچطور با ا یول...  یول -
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:با خنده گونه طرالن رو نوازش کرد و گفت ماین

هم . میهست یصاحب اون شرکت هم من و مان. میکرد يگذار هیاونجا سرما...  میدار ایتالیا يشرکت تو هیرفته که ما  ادتیار انگ زمیعز -

ماه  کی نیا. کردم یرو اوک زایراحت و یلیاالن هم خ... دادن  یم زایبهمون و میبر میخواست یخودمون هم خونواده هامون هر موقع که م

... رانیا میایب میبار بتون هی یاز سال شتریدم ب ی، چون بهت قول نم میکن یو با اقوام خداحافظ میرو جمع کن مونلیکه وسا میهم فرصت دار

:با بغض گفت طرالن

کنم  یمن همه تالشم رو م... من  ماین الیخیب!! ؟ياز کشورت بگذر... از شغلت ... از خونواده ت  یتونیتو چطور م... تو ...  زمیعز...  ماین -

...و  يبگذر زتیاز همه چ... خوام به خاطر من  ینم. حساس نشم گهیکه د

:صورت طرالن رو قاب گرفت و گفت عیسر ماین

و  یمن تو هست زیهمه چ... رو بذارم و برم  زمیهمه چ ستیمن قرار ن!! ؟یاسترس گرفت نقدریچرا ا... آروم ..  یخانوم ششششیه ششیه -

 میر یم گهید يپس جا میاوردیبه دستش ن نجایا. میبه آرامش دار ازین مونیزندگ يطرالن ما تو... تون برم یدارم با خودم م...  اوشین

...شه  یدرست م ینباش گلم همه چ اننگر... سراغش 

:و گفت ماین يچشما يزل زد تو طرالن

...تو کشورت رو  ماین...  یرو دوست داشت سیتو تدر..  ماین یول -

:با خنده گفت ماین

 شیآسا يتو اوشیکه حس کنم تو و ن نیتازه هم... کار ها رو کرد  نیشه همه ا یاون طرف هم م! میریکه بم میر ینم! دختر خوب -

...مطمئن باش رفتن به نفع هر سه مونه ...  شتریب يها تیتالش و موفق يکنم برا یم دایپ يشتریمن قدرت ب نیهست

: زمزمه کرد... صورتش  يرو دیاشک چک يا قطره

!!عاشقتم؟ شتریب یلیخ داًیکنم جد یچرا حس م -

:دلش گفت يبا لبخند تو ماین

... نطوریمنم هم -

:به ساعتش کرد و غر زد ینگاه ترسا

!!ومدن؟یپس چرا ن! اه -

:خسته شده بود گفت ستادنیجا ا هیهم که از  نیآتر

...خسته شدم ...  میسیوا نجایخوام ا ینم.. . میبر ایب... سوار بشم  يریخوام برم تاب زنج یمن م... مامان  -

:بود گفت ستادهیا نهیکنارشون دست به س گاردهایباد هیکه درست شب آرتان

... انیعمو و خاله هم ب دیبا... صبر کن بابا  -

 دیرو کش نیحرکت آتر هی ترسا خم شد با... شدن  دایو آتوسا و درسا پ یکردن شد که از دور مان هیو آماده گر دیکوب نیزم يپا رو نیآتر

:بغلش و گفت يتو

... يباز نیر یحاال با درسا با هم م... اومدن  نیآتر نیبب -
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...زدن  غیدرسا و ج يهمون باال شروع کرد به دست تکون داد برا نیآتر

...درســــــــــــا ... درســــــآ  -

سمت  دیهم دو نیو آتر نیزم يرو گذاشت رو نیترسا آتر...  دیون دورو رها کرد و به سرعت به سمتش یدست مان نیآتر دنیبا د درسا

به  يسر سر کیسالم عل هیو بعد از  دنیهم رس یآتوسا و مان... ها  يسمت باز دنیتوجه به بزرگترا دو یب دنیکه به هم رس نیهم... درسا 

کرد و ترسا هم  یرفتار م یعال یلیجمع با ترسا خ يجلوآرتان هنوزم مثل گذشته ها ... بچه ها رسوندن که گم نشن  بهسرعت خودشون رو 

... زود بچه ها رو سوار کردن  یلیو چون صف کوتاه بود خ ستادنیکودکان ا يریصف تاب زنج يتو... شد  یدلش آب م يقند تو میمثل قد

با چند قدم فاصله  یاما آرتان و مان... کردن  یو داد م غیدادن و هم پاشون ج یبچه ها دست تکون م يازده بر جانیترسا و آتوسا با هم ه

 یداشت از حال خراب مادرشون م یمان... رفتن  يبرا مشیو تصم دیچرخ یم مایبحث حول ن شتریاون روز ها هم ب... مشغول صحبت بودن 

...اوضاع بهتر بشه  مایبا رفتن ن دبو دواریکه ام ایتالیگفت و اوضاع داغون شرکت ا

ترسا و آتوسا حوصله شون سر رفته بود و داشتن ...  گهید يشدن و بعد از اون هم چند باز یبرق نیها سوار ماشبچه  يریاز تاب زنج بعد

:زده گفت جانیترسا ه دنیرس یب زیریکه به دستگاه ف نیهم... کردن  یغر غر م

...خورم  یتکون نم نجایاز ا نینکن یب زیریتا منو سوار ف... بچه ترم  يآقا من از هر بچه ا -

:کرد و گفت یاخم آرتان

!به خاطر بچه ها  يشهرباز میفکر کنم اومد -

:هم دخالت کرد و گفت آتوسا

 یحرف نیترس یشماها اگه م...  یب زیریف نیمثل هم... مخصوص بزرگساالنه  يشهرباز يبعدش هم نصف دستگاه ها!! وا مگه ما چمونه؟ -

... میسوار بش میخوا یمن و ترسا م یول! ستین

:به بچه ها کرد و گفت ياشاره ا یانم

!!م؟یکار کن یوروجک ها چ نیبا ا -

:دستش و گفت يدست درسا رو گرفت تو یمان... بشن  گهید يباز هیکه برن سوار  دنیکش یرو م یها داشتن به شدت دست مان بچه

....کنن  يبرم باز یمن بچه ها رو م...  نیسوار بش نیشما بر -

:گفتن عیو آتوسا سر ترسا

!!!!هـــــو ترســـــــو -

:خنده اش گرفت و گفت یمان

...من که رفتم ...  دییفرما یبله شما درست م -

:زده گفت جانیترسا ه... به آرتان کرد و رفت  ياشاره ا بعد

... ایب ریبگ طیتو صف تو بل میر یآرتان من و آتوسا م -

:اخم کرد و گفت آرتان

... میش یبعد سوار م میریگ یم طیبل میر یهر سه م... الزم نکرده  -
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...ا آرتان خوب  -

:به ترسا رفت و گفت يچشم غره ا آرتان

... نیتنها بمون نجایشما ا ستیهمه پسر مجرد و الوات درست ن نیبا ا... افته  ینم یاتفاق یسوار بش رترید قهیحاال چند دق -

:آتوسا با خنده دم گوشش گفت... د دنبال آرتان راه افتا زونیبا لب و لوچه آو ترسا

!حفظ کرده ها شویخرک رتیشوور تو هنوز غ نیا -

:و گفت دیآتوسا کوب يپهلو يتو یبا خنده مشت ترسا

!عشق منه... خفه شو  -

:و گفت دیهم خند آتوسا

...بدبخت  لیشوهر ذل! خوب بابا یلیخ -

:گرفت و گفت طیاونا داشته باشه بل يبه حرفا یتوجه نکهیبدون ا آرتان

... میبر -

:با ذوق گفت ترسا

...کاش زود نوبتمون بشه  يوا -

کدوم تا به حال سوار نشده بودن و حاال  چیه... دستگاه شدن  یابیمشغول ارز جانیآتوسا و ترسا با ه.  ستادنیصف ا يسه رفتن تو هر

... اطراف بود  يصوت مشغول تماشا يرو یفیبا اخم ظر نهیبه ستوجه و دست  یآرتان بود که ب نشونیخونسرد تر... داشتن  جانیه یحساب

از پسرا عوض  یکیاز خانوما با  یکی يلحظه متوجه شد که جا هی يآرتان تو... بودن  ستادهیدو تا خانوم با سه تا پسر ا اترسا و آتوس يجلو

پسره ... به جاش  ستادیعقب و خودش ا دشیکش لحظه رفت سمت ترسا به شدت هی يتو... شد و پسره بدجور خودش رو کنار ترسا کشید

بده با  حیرفتارش رو توض نکهیخودش و آتوسا و بدون ا نیآرتان ترسا رو نگه داشت ب... جلو تر  فتقدم ر هیاراده  یآرتان ب دنیبا د

!شده بود انیاما ترسا متوجه جر... شد  رهیاخمش به آسمون خ

با ... محو نگاه هم شدن که متوجه نشدن صف حرکت کرده  نقدریچشماش ترسا و ا يزل زد تو اخمش رو از کنه يذره ا نکهیبدون ا آرتان

نوبت اونا بود که سوار بشن مسئول دستگاه در رو بست و گفت دستگاه  یوقت قایدق... رفتن جلو  عیسقلمه آتوسا به خودشون اومدن و سر

... يبعدپر شده شما نوبت 

:کرد و گفت یپوف ترسا

...شکه شانس بخ! اه -

:کرد و گفت شیبه گوش ینگاه آتوسا

!!کجا موند؟ یمان -

:گفت آرتان

...کنن  یحاال حاال ها ولش نم... بچه هاست  ریگ یاون که حساب -
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 نییاولش پاندول وار باال و پا... داشت  یبزرگ بود که دور تا دورش صندل رهیدا هی... ربه دستگاه شروع به حرکت کرد  هیاز گذشت  بعد

هم  دیچرخ یهم م یعنی...  دنیکرد به سرعت چرخ یبعد از اون شروع م... صبا  یکشت هیساخت درست شب ینود درجه م هیرفت و زاو یم

... شدن به دستگاه  رهیزده خ جانیترسا و آتوسا ه... سمت  نیا ومدی یرفت اون سمت و از اون سمت م یسمت م نیا زاز پاندول وار ا

:آتوسا رو چنگ زد و گفت ياش نود درجه شد ترسا بازو هیوکه کم کم زا نیهم

...ره باال  یم یلیخ یآت...  يوو -

:کرد گفت یطرف اونطرف رفتن دستگاه رو نگاه م نیکه بدون تکون دادن سرش با حرکت مردك چشماش ا نطوریهم هم آتوسا

!رن تو آسمون یاوناکه اون نوك نشستن قشنگ م... آره  -

:کرد و با وحشت گفت یطرف اون طرف م نیسرش رو ا یآتوسا هبر عکس  ترسا

!ره؟ یکنده بشه تا کجا م نیبه نظرت ا -

:گفت تیهم تو همون وضع آتوسا

...برج شما  يباال میفتیفکر کنم ب -

آرتان ... بلند شد  اراده ترسا یب غیمردم همزمان با ج غیج يصدا...  دنیدفعه شروع کرد به چرخ هیزل زده بودن به دشتگاه که  جفت

:ترسا رو چرخوند سمت خودش و گفت يبازو عیسر

... میر ینم یترس یاگه م ؟یترسیم -

:بشه و گفت يکرد عاد یسع عیسر ترسا

...باالست فقط  جانشیه... خوبم ... نه نه  -

:بود با ترس گفت ستادهیشدت چرخش و باال رفتن دستگاه راست ا دنیکه چشماش از د آتوسا

!بده ها یلیخ!! م؟ینر يخوایم... سا تر -

:آب دهنش رو قورت داد و گفت  ارهیخواست کم ب یعنوان نم چیکه به ه ترسا

... میش یم یخال میزن یم غیچهار تا ج میر یم...  ستیکه ن يزینه بابا چ -

 يزیچ... شدن  ادهیتگاه متوقف شد و همه پباالخره دس... و ترسش کمتر بشه  نهیدستگاه رو نب گهیانداخت که د ریاز اون سرش رو ز بعد

همون جا شلنگ آماده . بود دهیدستگاه حالش بد شده بود و همه جا رو به گند کش ينفر تو هیبود که  نیکه به استرسش اضافه کرد ا

:گفتن یکردن و با خنده به هم م زیتند تند همه جا رو تم ستگاهد نیداشتن و مسئول

!بد نشه نفر حالش هیبار  هینشد  -

 یهاشون رو م طیکه بل یباالخره درها رو باز کردن و مسئول... اما باز مصر بود که سوار بشه ... از زور استرس حالت تهوع گرفته بود  ترسا

 یکی يدست آرتان رو تیبا هدا... نخورده بود اما حالت تهوع داشت  يزیچ... خوردن سوار نشن  يزیداد که اگه قبلش چ یگرفت اخطار م

 هیو همزمان داشت آ نییپا دیسرش رو کش يآتوسا اهرم باال... سمت راستش آتوسا بود و سمت چپش آرتان ... ها نشست  یاز صندل

و داره  دهیکش نییآرتان اهرم رو براش پا دیلحظه به خودش اومد د هی... ترسا که کال ذهنش قفل شده بود ... خوند  یهم م یالکرس

:حالت آروم گفت ونهم يتو.. .کنه  یکمربندش رو سفت م
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... میش یم ادهیپ یترس یسرتق نباش دختر اگه م...  دهیترسا رنگت پر -

به افسوس تکون داد نشست کنارش اهرم  يآرتان هم سر...  دیاهرم رو چسب یکه واقعا الل شده بود فقط ابرو باال انداخت و دو دست ترسا

اول ... رفت و دستگاه رو روشن کرد  رونیل دستگاه همه اهرم و کمربندها رو چک کرد بمسئو نکهیبعد زا ا... خودش رو هم محکم کرد 

زده بود  خیبود و همه بدنش  دهیترسا که از همون لحظه به شدت ترس... پاندول وار شروع به عقب جلو رفتن کرد  رتآروم به صو یلیخ

:گفت یآتوسا کنارش عصب...  دیکش غیبلند ج

...ته؟ هنوز که باال نرفته چه مرگ... زهرمار  -

...داد  یبود چشماشم بسته و با قدرت فشار م دهیمحکم اهرم رو چسب ترسا

:با خودش زمزمه کرد... شناخت  یآرتان رو خوب م يدستا یگرم... سمت خودش  دیدستش قرار گرفت و دستش رو کش يرو یدست

...نترس .. نترس ! شتهیآرتان پ...  شتهیآرتان پ -

کرد هر بار  یحس م... زد  یم غیبشنوه فق ج يزیچ نکهیا یب گهید. شد یم شتریرفت و ترس ترسا لحظه به لحظه ب یباال تر م یه دستگاه

:ترس ترسا هم دوبرابر شد و با همه وجودش گفت دنیکه دستگاه شروع کرد به چرخ نیهم... گرده  یدل آسمون و بر م يره تو یم

...مامان غلط کردم  يوا! غلط کردم ... آرتـــــــان  -

ترس از ارتفاع  یآرزو کم انیاما ترسا که بعد زا جر...  دیخند یزد و م یم غیبود و با همه وجودش ج ختهیبرعکس ترسا ترسش ر آتوسا

سمت ترسا و شروع  دیکرد خودش رو کش یحس م یشدن دست ترسا و لرزشش رو به خوب خیآرتان که ...  دیلرز یداشت همه بدنش م

...عالقه هر دو نفرشون  ردردن به زمزمه کردن آهنگ موک

شد ينجوریشد که ا یدونم چ ینم -

شمیپ یستیدونم چند روزه ن ینم

یگم که فقط بدون یم نارویا

شم یم وونهید واشی واشی دارم

 کی يو برا دیبود شن کیان نزدترسا که سرش به آرت... بلند شعر رو بخونه  يصداش به گوش ترسا برسه مجبور بود با صدا نکهیا يبرا

:دیو نال دیدستش محکم چسب یکیدست آرتان رو با اون ... برد  ادیلحظه همه ترسش رو از 

...آرتان  -

:که بتونه بشنوه گفت يباز کنار گوشش طور آرتان

...شه  یاالن تموم م... خوب فکر کن  يزایبه چ... چشماتو ببند  شششیه -

:گفت ارهین ممکنه باال بکرد هر ا یکه حس م ترسا

...خوره  یاالن حالم به هم م... شه آرتان  ینم -

... يتر کیفکر کن که چقدر به خدا نزد نیبه ا... شه  یم... شه  یم -

:دیکش غیترسا با همه وجودش ج و

!خــــــــــــــــــدا -
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از دست آرتان و  نقدریا... کرد و آرتان رو  یفقط خودش رو حس م... برده بود  ادیآتوسا رو از  یشد، به طور کل شتریدست آرتان ب فشار

باالخره ... شد  ینم ادیرفتنش ز نییبه خاطر چرخش دستگاه متوجه باال پا... و چشماشو باز کرد  ختیگرفت که ترسش ر يقدرت اون انرژ

 دیکه دستگاه توقف کرد آرتان چرخ نیهم... ن بود دست ترسا هنوزم تو دست آرتا...  ستادیا نکهیتا ا... کم و کمتر ... سرعتش کم شد 

:سمت ترسا و گفت

!!؟یخوب -

نبود که چرا  مونیاصال پش نیهم يتر شده و برا کیکرد به آرتان نزد یحس م... بود  دهیچقدر اون ترس بهش چسب... لبخند زد  ترسا

:گشاد شد و گفت ششین... دستگاه شده  نیسوار ا

...خوبم  یلیخ -

:دست ترسا رو ول کرد اهرم خودش رو باز کرد و گفت ... لبخند بسنده کرد  هیاما فقط به ... خنده اش گرفت  آرتان

...آره مشخص بود  -

:و گفت ستادیاهرم خودش رو کنار زد بلند شد ا عیهم سر ترسا

...خودم رو بدونم  فیاز االن بگو تا من تکل يریبرام دست بگ يخوا میاگه  نیبب -

:زد و گفت یثیلبخند خب آرتان

...قصد رو هم دارم  نیهم قایدق -

:دیکش غیج ترسا

...کشمت  یآرتان م -

:آتوسا متوقفش کرد يدنبالش که صدا فتهیب خاست

...شوهرم منو سپرده به شما دو تا ! ستایبد ن نیذره به منم توجه کن هیبابا  -

:ترسا با خنده گفت... دو نفر بگشتن سمت آتوسا  هر

...ده  یآرتان منو حرص م نیا...  یببخش آت يوا -

:سه راه افتادن و آتوسا گفت هر

!دوست دارم بازم برم... بهم خوش گذشت  یلیمن که خ...  يشده بود تیم نیع!! چت بود؟! حقته -

:نازك کرد و گفت یپشت چشم ترسا

..چه غلطا  -

 یترسا ول... تکون داد و رفت به سمتشون  یبود دست ستادهیفاصله کنار بچه ها ا یکه با ک یمان يتوجه به کل کل اون دوتا برا یب آرتان

اونو  يسرد دیباز هم با ای؟ !بخششش بذاره يآرتان رو پا يها رتیو محبت ها و غ تایحما نیا تونستیم ایآ... به فکر فرو رفته بود  قایعم

رو خراب کرده بو  زیقبول داشت که خودش همه چ... خواست  ین رو مسابقشو یزندگ یدلش گرم... خسته شده بود  یلیخ! کرد؟یتحمل م

 یم تزایپ شهیبچه ها طبق معمول هم.. خارج شدن  يشام از شهرباز يآرتان همه برا شنهادیبه پ.... اما راه آباد کردنش رو هم بلد نبود 

نگاه کردن به خودش گرفت و  نیرسا مچ آرتان و رو در حاون شب چند بار ت... رفتن  یفروش تزایپ هیهمه با هم به  نیهم يخواستن و برا
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بده و ترسا حاضر بود تا هر وقت که دل آرتان  شیکم گوشمال هیفقط قصد داره ...  دهیمطمئن بود آرتان اونو بخش... گرم شد  یدلش حساب

...ه به حالت اول برگرد یباالخره همه چ يروز هیکه  یشرط هب...بده  هیتنب نیبشه تن به ا یراض

!!ن؟یاستاد استرس دار -

:دستش فشرد و گفت يرو تو شیو پولک دار نقره ا کیکوچ یدست فیک.... به اشکان کرد  یبا خشم نگاه ولتیو

...هم خوبم  یلیشما خ ياز صدقه سر! رینخ -

:انداخت و گفت ولتیبه و یشرمنده نگاه اشکان

...کردم  یهمه تالشم رو م دیمن با... استاد  نیبهم حق بد -

:هم فشرد و گفت يکنه با خشم دندوناشو رو اطیقدم گذاشتن احت يشد تو یپاشنه بلندش باعث م يفشاک.شد کیقدم بهش نزد هی ولتیو

!شه؟ یم یمن چ یزندگ فیبله اما تکل -

:گفت یبا ناراحت اشکان

... نیهست انیخودتون که در جر...  فتهیشما ب يبرا ستیقرار ن یاتفاق چیاستاد ه -

:با اعصاب داغون راه افتاد سمت در خونه و گفت ولتیو

:ساختمون اشاره کرد و گفت يا شهیاشکان با دست به در ش... کنم ذهنم قفل شده  یحس م... دونم  ینم یچیفعال ه -

...استاد  دییبفرما -

هر دو با ... رو باز کرد و همراه هم وارد شدن  يا شهیشاشکان در ... لباس بلند و ساده اش رو جمع کرد و از پله ها رفت باال  نییپا ولتیو

کوتاه کرم رنگش رو در آورد و  يصورتش پالتو يبا اخم رو ولتیو... گرفتن پالتوهاشون جلو اومد  يبرا یزن. رو شکافتن تیجمع نینگاه ب

و بلند خوش دوختش  یمشک يان هم پالتواشک... بود شالش رو هم برنداشت  دهیپوش یلباسش به اندازه کاف. خدمتکار گذاشت دست يرو

:گفت ولتیرو به خدمتکار داد و رو به و

...اون جا  مینیبش... استاد  دییبفرما -

:زرق و برق دار دور و برش شده بود گفت يکه محو آدما ولتیو

!هنوز؟ ومدهین -

... نمشیب ینم... نه  -

در  فشیاز داخل ک شویگوش. نتشیبا اشکان بب یمدام نگران بود که کس... شست به آدما دور و برش نگاه کنه ن یلیخ نکهیبدون ا ولتیو

حالش بد شه  یوضعت نیهمچ يخواست تو ینم... حالش بد بشه و باز خوابش ببره  دیترس یم. از آراد هم نبود يخبر. آورد و چکش کرد

سکوت کناش نشسته بود باالخره دهن باز کرد و  يلحظه تو اشکان که تا اون... داشت خودش رو آروم نگه داره  یسعمدام  نیهم يبرا... 

:گفت

... یول... اومد ... استاد  -

:رفته اشکان بلند شد لیتحل يصدا... مرجان و آراد کنار هم وارد شدن ... شد  رهیاز جا بلند شد و به سمت در خ ولتیو

!!؟مرجان چرا با استاده!! کنن؟ یکار م یچ نجایا ارادیاستاد ک یول -
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:و گفت ولتیسمت و دیاشکان چرخ... شده بود  رهیبا لبخند به آراد خ ولتیو

!!اومدن؟ یچ يبرا ارادیاستاد ک نیدون یشما م! استاد -

:مضطرب اشکان انداخت و گفت افهیبه ق ینگاه ولتیو

!خودته یهمه اش به خاطر سادگ یول...  يخورد يتو بدجور باز... متاسفم اشکان  -

 دهیکت بلند همراه شلوار پوش هی رشیز... پالتوشو داد به خدمتکار ... هم زل زد به مرجان  ولتیو... شد  رهیخ ولتیزده به و بهت اشکان

نگاهش ... و اشکان  ولتیبه و دیتا رس دینگاه مرجان دور سالن چرخ...  ولتیو يلبا يپوزخند نشست رو... شالش رو هم برنداشت ... بود 

مرجان ... به آراد گفت  يزیاشاره کرد و چ نایا ولتیبا دست به سمت و... سمت آراد  دیدش رو ناراحت نشون داد و چرخاما خو... برق زد 

زد که  یمرجان هنوزم داشت حرف م... مونده بود  رهیکننده به هم خ رهیبرق خ هیو آراد با  ولتیاما نگاه و... زد  یداشت تند تند حرف م

 یچیه ولتیاما و هیچ انیداشت هر ور شده بفهمه جر یاشکان هم سع...  نایا ولتیوت باال آورد و اومد سمت وآراد دستش رو به نشونه سک

بس بود هر چقدر که باهاشون ... توش دخالت داشته باشه  يا گهیبشر د یبن چیداد ه یاجازه نم... نقشه اون و عشقش بود  نیا... گفت  ینم

:دیغر...  نینگاهش رو ترسان کرد و آراد خشمگ ولتیبه هم و دنیرس که نیهم... کرده بودن  يباز

!!؟یکن یکار م یچ نجایتو ا -

:تته پته کرد ولتیو

... زمیدم عز یم حیبرات توض... برات ... آراد  -

:سمت اشکان و با خشم گفت دیچرخ ولتیتوجه به و یب آراد

!!!گه یکردم مرجان دروغ م یمن فکر م... من ...  یعوض يتو -

:بهت زده گفت اشکان

...شما که !! ن؟یگ یم یچ... استاد  -

فاصله ازشون قرار  یکه با کم ییبه سمت راهرو دیخواست اشکان حرفش رو ادامه بده دستش رو گرفت و به سرعت کش یکه نم آراد

راهرو رو باز کرد  يتو ياز اتاق ها یکی آراد در... شدن  دهیدنبالشون کش یساختگ یعجز و البه کنون و مرجان هم با بهت ولتیو... داشت 

آراد رفت به سمت در و با ... و بعد هم مرجان وارد شدن  ولتیبه دنبالش و... اتاق و خودش هم وارد شد  خلاشکان رو شوت کرد دا

 دیآراد کل... ا انداخت پ ياتاق بود و پا رو يکه تو یتنها صندل يمرجان خونسردتر از همه نشست رو... در بود قفلش کرد  يکه رو يدیکل

هم با لبخند و  ولتیو... رو گذاشت کف دستش  دیمهربون کل يجلو رفت و با لبخند... ولت یسمت و دیدر برداشت و چرخ يرو از رو

 ینگهم با ر چارهیاشکان ب... بود  رهیاونا و حرکاتشون خ يمرجان بهت زده به لبخند ها...  فشیرو گرفت و انداختش داخل ک دیچشمک کل

:و گفت ستادیآراد وسط اتاق ا...  واونجا بودنش ر لیدل یحت! دونه ینم یچیکرد ه یحس م دهیپر

...قصه بگم  هیخوام براتون  یم نیراحت باش...  زمیعز يخوب دانشجوها -

رو  واریرفت کنار د نداشت ستادنیقدرت ا گهیاشکان که د... بود اشاره کرد  ستادهیحرکت وسط اتاق ا یبا دست به اشکان که ب بعد

 یبود و هر کس م يشش متر چهیقال هیکف اتاق موکت و ... بود  یصندل هیو  شیآرا زیم هیاون اتاق فقط  لیوسا...  نیزم ينشست رو

 رهیداد و خونسرد به مرجان و اشکان خ هیتک واریاشکان و مرجان به د يهم روبرو ولتیو...  نیزم يرو نهیبشمجبور بود  نهیخواست بش
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 ولتیآراد و اشکان و بعد هم آراد و و نیب نیخون یدعوا جنگ نیا يمسلما اون انتظار داشت تو... کرد  یاسترس مرجان رو حس م... شد 

آراد همونجا سر ....  یاون صندل يهم گرفته بود رو یبنده خدا چه ژست... فرق داشت  یلیخ ورشبا تص دید یکه م يزیاما چ...  رهیدر بگ

:شکمش و گفت يتو دیو زانوهاش رو کش نیزم يجاش نشست رو

و از قضا داره دنبال  ستادهیتابلو اعالنات ا يکه جلو نهیب یرو م يقبل از وارد شدن به کالس دختر ياشکان خسرو يآقا... روز اول مهر  -

 یم دایدانشگاه پ يکه جفتش رو تو تصور نیبا ا گهید يمثل همه دختر پسرا... و خوب  نهیب یرخ دختر رو م میفقط ن... گرده  یکالسش م

کردن  دایو دوست دختر پ طنتیکم ش هیالبته اول هدفش فقط ... خوام  یهمونه که من م! گه خودشه یبازه و م یدختر دل م نیکنه به ا

کنه توجه اون دختر  یم یهاش سع کهیدوبار با ت یکی... شکسته  یبا دمش گردو م گهید... دختر هم کالسه  نیفهمه با ا یبعدش م... بوده 

ره سمت اون دختر ، اون دختر  یم شتریهرچه اون ب... ده  یسخت در اشتباهه و اون دختر دم به تله نم نهیب یم مارو به خودش جلب بکنه ا

پره  یوز مر هیو  رهیگ یحرصش م! دهیند یدرست و حساب یاون دختر اصال اونو تا حاال حت نهیب یکه م ییتا جا... شه  یازش دور م شتریب

!!!کنه؟ یم افتیدر یچ... کنه  یم یدوست تسر راه دختره و علنا ازش درخواس

:زل زد به مرجان و گفت دیکه رس نجایا به

با  یمزاحمم بش گهیبار د هیاگه ! جمله محکم تر هیو ... محکم  یلیخ یلیس هی...کنه  یم افتیدر یچ نیدون یشما خوب م... مرجان خانوم  -

... یحراست طرف

دختر رو  نیگه اال و بال ا یشه و م یروح سرکش آقا اشکان سرکش تر م یلیس نیبا ا... تازه اولشه ... نوچ !! تموم شد؟ نیکن یفکر م خوب

...کشه کنار  یمدت اشکان م هی... خوام  یم

:داد اشکان بلند شد دیکه رس نجایا به

!میدون یرو م انی؟ همه مون ا نیگ یم نیدار یچ يرو برا نایاستاد ا -

:دستش رو باال آورد و گفت آراد

...اش گوش کن  هیبه بق...  یدون یتو فقط نصفش رو م... ساکت باش اشکان ! شششیه -

:مرجان از جا بلند شد و گفت نباریا

!!!کنن ریخوان من و تور و تحق یم نایا... اشکان  -

:شد و گفت رهیخ ولتیبا نفرت به و بعدش

دم من و اشکان  یاما اجازه نم...  نیهست یخانومتون عصب يدونم بابت کارا یکه براتون قائلم و خوب م یبا همه احترام! زیعز ارادیاستاد ک -

...االن  نیهم... اتاق برم  نیخوام از ا یمن م...  نیکن ریرو تحق

:و گفت دیغش غش خند ولتیو

... حاال مرجان جان  يبود -

:با نفرت گفت مرجان

!حرف نزن گهیتو د! يکاره ا یمعلومه چ تو که -

:اشکان بهت زده گفت ولتیاز آراد و و قبل
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!!!چه وضع حرف زدن با استاده؟ نیا.. مرجان  -

:فقط تونست بگه... کار کنه  یچ دیدونست با یواقعا نم... کم اورده بود  مرجان

...دم  یم حیبعدا برات توض! فعال دخالت نکن...  یدون ینم یچیاشکان تو ه -

:و گفت دیخند آراد

!!؟یکس دخالت نکنه تا تو راحت باش چیه يخوا یم -

:دیکش ادیدفعه فر هی بعد

...حرف نزن  نیبش ریبگ -

:ادامه داد قیچند نفس عم دنیاراده دوباره نشست و آراد بعد از کش یکرده بود ب یآراد غالب ته ادیکه از فر مرجان

آقا  نکهیتا ا... از اون اصرار و هر بار از مرجان خانوم انکار ... کرد  لهیمدت سکوت باز دوباره پ هیبعد از آقا اشکان  نیا... گفتم  یم -

!کار کرد؟ یخانوم چ نیا يکرد يخواستگار یوقت ادتهی! اشکان؟ ادتهی... کرد  ياخر و ازش خواستگار میاشکان زد به س

:د گفتآراد مونده بو قیکه بهت زده از اطالعات دق اشکان

...جواب رفت  یبعد هم ب... سکوت کرد و چند لحظه نگام کرد  -

!!و بعد؟ -

:چند قدم راه رفت و بعدش گفت... از جا بلند شد  یعصب اشکان

...بکنم  يکار هیخواست ... ازم خواست  -

!!!؟يچه کار -

:گفت ولتیو نباریا... انداخت  ریسکوت کرد و سرش رو ز اشکان

!نه؟... تا مسلمون بشم  یبعد مخمو بزن... شاپ  یکاف میبا هم بر یکن میراض. یازت خواست با من حرف بزن... کنم اشکان  یمن کمکت م -

:و گفت دیکش یآه اشکان

 پام ياندازه جلو یهم فکر کردم که داره سنگ م نیهم يبرا... مسخره بود به نظرم  یلیخ! جا خوردم دمیشن نویا یخودمم وقت نیباور کن -

...خواستم هر طور که شده خواسته اش رو انجام بدم ... 

و؟ -

خواستم به مرجان بگم نشد،  یبا شرمندگ یوقت ادمهیالبته من موفق نشدم اما خوب . نیشما هم اومد.من از شما دعوت کردم.خوب یچیه -

!مموفق شد یچ يتو دمیوقت نفهم چیومن ه وبعد هم رفت يگفت تو موفق شد يو شاد جانیبکنه اون باه گهیدرخواست د هیوازش بخوام 

:گرفت سمت اشکان و گفت...  دیکش رونیب فشیکه همراهش آورده بود و بسته عکسا رو از ک یفیرفت به سمت ک آراد

...پسر  يموفق شد نیا يبرا -

چند تا از عکسا رو !! ثابت کنن؟ ویچ خواستنیعکسا م نیا! شد یباورش نم... شد  رهیعکسا رو گرفت و بهت زده به تک تکشون خ اشکان

:سمت مرجان و گفت دیبهت زده چرخ دیکه د

!!مرجان ؟ هیچ نایا...  نایا -
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:بغض آلود گفت... کرد  یم يباز لمیهنوزم داشت ف مرجان

...دونم اشکان  یبه خدا نم!! مگه؟ هیچ -

:کف اتاق و گفت دیعکسا رو کوب تیبا عصبان اشکان

!!!؟یچ یعنی نایا -

:سر شونه اشکان زد و گفت یدست... از جا بلند شد  ادآر

...گم  یمن برات م نیبش -

:و گفت دیکش یقیآراد نفس عم... شد به دهن آراد  رهینشست و منتظر خ اشکان

 هیدونستم  یم...  دمیداشتم فقط خند مانیا ولتیبه و شتریاما من که از چشمام ب... من  ينفر فرستاد گالر هیعکسا رو  نیهمون روز ا -

 شهیاما هم...  رمیدنبالش رو بگ گهیاومد و نشد د شیپ ولتیو يماریب انیکه بعدش جر ارمیداشتم ازش سر در ب میتصم... در کاره  ينقشه ا

من کار اونو از چشم  نیبا ا يخوا یو م يکرد دایمن عالقه پ ولتیکردم تو به و یحس م. رمتینظر بگ ریخواستم ز یداشتم و م کبه تو ش

 انیجر نیا... داشت شک داشتم  یهم که از گذشته با ما دشمن گهید يبنده خدا هیالبته ناگفته نمونه که ... نداشت  يا گهید لیدل...  يبنداز

که  يدختر چهیباز...  يشد چهیباز يدیوقت نفهم چیاشکان ؟ تو ه یدون یم... افتاد  گهیاتفاق د هیباز دوباره  نکهیا اگذشت و گذشت ت

!مرد زن دار شده بود هیشق عا

:دیداد کش اشکان

!!!ممکنه؟ ری؟ غ یگ یم یچ -

:دیسمت مرجان و داد کش دیچرخ بعد

!!گن مرجان؟ یراست م نایا -

:شده بود گفت یمرجان عصب یآراد که از سفت... کنه  یرفت و فقط تونست با حرکت سرش نف یداشت از حال م بایتقر مرجان

 ولتیگفتم تو عاشق و... جمع کنم  ولتیبه و شتریگفت حواسمو ب!! گفت؟ یبهم چ یدون یم... نوم اومد سراغ من خا نیا شیچند وقت پ -

البته ناگفته نماند ... گفتم محاله باور کنم ! دمیمن خند...  يکه توجه اونو هم به خودت جلب کرد یپلک یدور و برش م يدار نقدریو ا يشد

ذهنم مغشوش ... هرگز شک نداشتم  ولتیاما به و... اثبات حرفش  يبود برا یلیاون عکسا هنوزم دل !مورد تو باور کردم رحرفش رو د

عمل کنم  یخواستم احساس یاگه م... عمل نکنم  یباشه و احساس استیکنم که همراه با س دایپ یراه هیخواستم هر طور شده  یشده بود و م

واقعا دور و بر  نمیبود که چند نفر رو مامور کنم بب نیتونستم ا یکه م يکار نیاول! دمکر یکردم و لهت م یم داتیسنگم شده بود پ ریاز ز

 يومدی یو نه دانشگاه م يداد یکه ازت داشتم رو جواب م ینه خط...  نیزم ریز يرفته بود...  يشده بود بیاما تو غ! نه ای یپلک یزن من م

رو  ولتیمن و...  یرو گفت یمهمون انیجر یو بعدم اس ام اس ولتیبه و يدت زنگ زدخو نکهیتا ا دمیچیپیممن داشتم مثل مار به خودم ... 

 ییحرفا نیهم رفته بود و ع ولتیمرجان خانوم سراغ و نیا!! بود؟ یچ هیقض یدون یم... رو برام گفت  یهمه چ نکهیتحت فشار گذاشتم تا ا

...اما ... که به من زده بود رو به اونم زده بود 

:با لبخند ادامه داد ولتیو نجایا
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 هیخواست  یمن و آراد رو به هم بزن نیتا ب یبکن يهر کار يبه من تذکر داد که تو حاضر! نزن یحرف چیبه من گفتن به آراد ه شونیاما ا -

...کنم  تیبا تو حرف بزنم و راض يجور

... بپرسه  يزیخواست از مرجان چ ینم یضح بود که حتوا نقدریا زیهمه چ...  دیدو زانو و سرش رو چسب ينشست رو... له شده بود  اشکان

:آراد ادامه داد! بهیمرجان عج يخودش حس کرده بود درخواست ها

از ...  يخودت رسوند عیسر ولتیمن و و نیاومده ب شیپ یتصور که سو تفاهم نیخونه مون تو با ا ایاون شب که بهت زنگ زدم و گفتم ب -

ترفند  نیو با ا یاز جانب ما نداشته باش ینگران گهیو تو د میکه راحت تر بهت کمک بکن میاتفاقات باش انیما هم رد جر یخواست یم یطرف

 ينقشه ا دیکه مرجان با دمیرس جهینت نیبه تناقضش بردم و تو ذهنم به ا یپ ولتیو يحرفا دنیمن با شن...  یکن یمرجان رو راض یبتون

 یبش یمهمون نیو باهاش وارد ا یدعوت کن یمهمون نیرو به ا ولتین وادارت کرده که ومرجا یو گفت يتو اومد یوقت... باشه  دهیکش

گول اشکان رو خورده و باهاش قرار  ولتیشب قبل از تماس تو مرجان به من خبر داد که و همونچون درست ...  هیچ هیقض دمیفهم

رو نسبت  ولتیو نقدریمطمئن بود و ا ولتیاز اومدن و نقدریجان امر! شدم یم وونهیکردم داشتم د یمن باور نم...  یمهمون ادیگذاشته که ب

و مچتون  میایب یمهمون نیو بعد از من خواهش کرد همراه هم به ا يای یم یمهمون نیبه ا ولتیبه تو بد کرده بود که حتم داشت تو همراه و

رو  زایچ نیهمه ا... الن هم واقعا بهت کمک کردم اشکان ا.. کنم  یبهت گفتم کمکت م دمیتو رو شن يحرفا یمن اون شب وقت...  میریرو بگ

...شخص سوم هم بود  هی يوسط کمک ها نیاما ا...  میبه اصل ماجرا برد یتا پ میهم بازگو کرد يبرا ولتیبا و

:سمت مرجان که سرخ شده و آماده انفجار بود و گفت دیچرخ دیکه رس نجایا به

اون بنده خدا هم با  دمیخفتش کردم و تازه فهم يگالر يتو... حدس زدم ممکنه اونم بدونه  دمیفهم رو اناتیجر یوقت... برادرت ! ثمیم -

 يشد يعاشق مرد! که تو... کرد  فیرو برام تعر زیبدون زور خودش همه چ هیچ انیکه بهش گفتم جر نیهم... تو مخالف بوده  يهمه کارا

 انیبرام کل جر ثمیم...  یخودت صاحبش بش نکهیا يبود برا میبود کردن من و زندگقصدت نا! عاشقه یدونست یم! زن داره یدونست یکه م

کردنت و گرفتن مچت وادارت  بیبار بهت شک کرد و با تعق هیگفت که ... کرد  فیتو رو تعر يدادن ها يو باز ياشکان و خواستگار

اون قدر !  ستین یاون عوض...  ستیچشم و رو ن یحداقل اون ب !خواسته تو رو منصرف بکنه یاونم م ردر به د...  یبراش بگ ویکرده همه چ

!!!!هان؟!!! کم به تو محبت کرد؟ ولتیو!! ؟یاما تو چ... که براش کردم رو دونست  ییکارا

:دیکش غیمرجان ج دیکه رس نجایا به

...تمومش کن !!!! گهیبسه د! بسه -

:دیداد کش...  دیلرز یداشت م... از جا بلند شد  ولتیو

اشکان بدبخت رو ... اصال من به درك !! ؟يکرد زیشوهرم ت يبه تو فروخته بودم که دندون طمع برا يتر زمیمن چه ه! خوب حرف بزن -

...اون که باهات روراست بود !!! ؟يکرد يبا احساس اون چرا باز!! ؟يچه طعمه کرد

:گوشش و گفت يدست گذاشت رو مرجان

!دونستم ینم... دونستم  یمن نم...  نیهمه تون خفه بش...  نیخفه ش -

:و با هق هق گفت نیزم يدو زانوش رو ينشست رو...  دیدفعه بغضش ترک هی
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از ... عالوه بر اون پولدار بود ...  دمشیتا د دیدلم لرز... تنها بود ...  يتو نبود... شد  یم ادهیپ نشیداشت از ماش دمیروز اول که آراد رو د -

مرد رو مال خودم  نیاون لحظه با خودم عهد کردم ا... خوردم  یپولدار رو م پیشوهر خوش ت هیحسرت  یاز بچگ من. دمیفهم نشیماش

که کل  یحیاستاد مس دمیبعد فهم... استادمونه  دمیبعد فهم... همه فکر و ذکرم شده بود اون ! حلقه تو دستشه دمیند...  دمیند...  مبکن

که  دمیروز شن هی. فحش دادم به شانس گند خودم.. بشم  الیخیگرفتم ب میتصم...  دمیقه ش رو دبعد تازه حل... کالس عاشقشن زنشه 

 دمیفهم... حرصم گرفت ... بزرگ  یلیخونه درندشت و خ هیبه  دمیکردم رس بشیتعق...  نایره خونه مامانش ا یم رهبهت گفت دا ولتیو

که ازش کم نبودم  افهیاز ق!! کم داشتم؟ یمن چ!!! گفتم چرا من نه؟...  یتو متاهل نه ينه تو مجرد... کم نداشته  یچیه یدختر تو زندگ نیا

اما ... شد  یصد تا بهتر قسمتش م... شد  یازش کم نم یچیداد ه یاون اگه تو رو از دست م. گرفتم مویتصم...  نطوریاز سر و زبونم هم... 

 یمن... کردن  ینگاه م کلمیرفتم سر کار اول به ه یکه هر جا م یمن! م بکشهپول در آوردن حاضر بود آد يکه داداشم برا یمن!!! ؟یمن چ

خواستم  ینم... هاف هافو بشم که چند تا هم بچه داشته باشه  رمردیپ هیزن  دیشوهر پولدار بخوام با هدونستم اگ یم! جا جام نبود چیکه ه

اما ... بشم و بگذرم  الیخیب...  رمیخودم رو بگ يکردم جلو یسع یلیخ. ..خواستم برم دنبال دلم  یدلمو باخته بودم و م. خودمو حروم کنم

...کردم  وپس همه تالشم ر... پس نگذشتم ... نشد 

:هقش شدت گرفت و گفت هق

حق  ...چون حقم بود  دمیترس یهم نم یچیاز ه!!! خواستم یم...  ولتیتو بنا کنم و یزندگ يخرابه ها يرو اهامویخواستم کاخ رو یآره م -

... رمیخواستم حقمو پس بگ یم...  نیمن و امثال منو تو و امثال تو خورد

:دیوسط حرفش و داد کش دیپر آراد

 یبعد از اون م یکن رونیب میاگه اونو از زندگ يکرد یمن چقدر عاشق زنمم؟ فکر م يدیفهم یتو نم! احمق به تمام معنا هی! یاحمق هیتو  -

!!هان؟!! ؟یمن بش ولتیو نیگزیجا یتون یکه م دیبه ذهنت رس يفکر احمقانه ا نیننگاه کنم؟ چطور چ یتونم به کس

:دیکش غیباز ج مرجان

...تونستم  یرفت من م یاگه اون م! داشتم مانیمن به خودم ا... تونستم  یم... تونستم  یم -

:زد و گفت يپوزخند ولتیو

هر ... کرد  یم یخونه کنار خونه من زندگ هی يسال تو کیاون ...  یناختکه همسر منو خوب نش نجاستیا! اشتباهت کجاست؟ یدون یم -

االن که مسلمون شدم شر و شورم فقط مخصوص همسرم شده ...  نینب ينجوریمنو ا...  بهیکشور غر يتنها همزبون هم تو...  میدو تنها بود

انگشتش رو  یبه وجود اومد حت نمونیکه ب يو بعدا عالقه ا يود آزاداما اون با وج. کردم یها م يدلبر یلیخ... کردم  یم اراک یلیقبالً خ... 

...شه مرجان جان  یمکر زنونه نم ریشوهر من اس!!! ؟یفهم یم! هم به من نزد

:دیغر... از جا بلند شد و با خشم رفت سمت در  مرجان

...خوام برم  یم -

:رو گرفت و آروم گفت ولتیبا لبخند دست و آراد

...شده  هیتنب یبه اندازه کاف...  زمیباز کن عز در رو براش -
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اشکان که تا اون لحظه سکوت کرده بود و  رهیرو بگ دیمرجان بتونه کل نکهیقبل از ا....  دیکش رونیرو ب دیرو باز کرد و کل فشیدر ک ولتیو

:بم شده گفت يصداو با بغض و  ستادیدر ا يبعد جلو...  دیرو قاپ دیحال داغون خودش بود رفت سمتش و کل يتو

!!کم داشتم برات؟ یچ!! چرا من نه؟... خوام بدونم  یرو م يزیچ هیفقط  -

:زد و گفت يپوزخند مرجان

...بسازم  مویتازه زندگ یخواستم با بدبخت ینم... مامانم  هیشد شب یم میآس و پاس تر از خودم بشم زندگ یکیخواستم زن  یمن اگه م -

:تزد و گف یلبخند تلخ اشکان

!!؟یکن یبا من ازدواج م... پرسم  یبار آخر ازت م يمن برا یول... باشه  -

:زد و گفت يمرجان هم پوزخند!! بود؟ وانهیاشکان د... گرد شد  ولتیآراد و و يچشما

...بسازه  يکه حاضر باشه با ندار یبرو با کس... رو دارم  دهیمن هنوزم همون عق... نه بچه جون  -

!!بدم خوشبختت کنم؟اگه قول  یحت -

!ارهی یم نیپوله که تضم نیا یول... گن  یم نایاالن همه پسرا هم... قولتو بذار در کوزه آبشو بخوره  -

:باز پوزخند زد و گفت اشکان

!!من آس و پاسم؟ یدون یاز کجا م -

:و تمسخر گفت يپوزخندمرجان هم با ... شد  رهیبه منظور اشکان برد و پوزخند زد و منتظر به مرجان خ یپ آراد

 پیدست لباس و ت هیکه از اول تا آخر با  يپسر... ارزه  یکه سر تا پاش دوزار نم يپسر... ره  یدانشگاه و م ادی یکه با موتور م يپسر -

منو احمق فرض کرد؟... دانشگاه معلومه آس و پاسه  ادی یم

:دستش چرخوند و گفت يو تو دیکل... باز هم پوزخند زد  اشکان

استاد  دنیتو با د...  یرو بدون ییزایچ هیفقط قبل از رفتن بهتره ... تموم شد  گهیاما د... فرصت رو هم بهت دادم  نیمن آخر...  یاوک -

کارخونه دار  ي، پسر احمدرضا خسرو يمن اشکان خسرو... خانوم  یبست گهید يها یلیخ يکه چشمت رو رو يکور شد يبه قدر ارادیک

 چیه يدیاگه د... دانشگاه  امی یم ياون جور يدیاگه د! هیخودش غول يبابام چهار تا کارخونه داره و برا... هستم  یاشتهدمعروف لوازم ب

...خواستم امثال تو  یبود که نم نیواسه ا دمیوقت مثل بچه پولدار ها نچرخ

:مرجان چشم دوخت و گفت يبه سر تا پا ریبا تحق دیکه رس نجایا به

خواد واسه خاطر خودم بخواد نه شهرت و  یخواستم هر کس منو م...  نطوریکه پسرا هم هم! نه تنها دخترا... طرفم  انیب به خاطر پول -

دست لباس رو  هیهرگز ... کنم  یدانشگاه ازش استفاده م ریپوشه است که مواقعغ هیخودم  نیمحض اطالعاتت ماش... ثروت و اعتبار بابام 

از  یکیو در ضمن ... رو رفتم  یکه بگ يهر کشور... پا گذاشتم  ریتهران رو ز يتمام رستورانا... دانشگاه جز واسه  پوشم یدو بار نم

...چون تک فرزندم !! چرا؟... شه  یو کم کم همه اش مال من م... شه  یبه نام من م يپدرم به زود يکارخونه ها

:کردن بود با خنده گفت یکه در حال قالب ته مرجان افهیقفل چرخوند و به ق يرو تو دیکل دیکه رس نجایا به

...کن  دایبرو شاهزاده تو پ...  ينبود قشیاما ال... بار بهت مهلت دادم  نیآخر يمن برا! خانوم پول پرست يحاال هر -
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 قیدختر ال نیت ادونس یم گهیاما حاال د... حال اشکان هم بهتر از اون نبود ... چرخه  یداره دور سرش م ایکرد کل دن یحس م مرجان

که قلبشو بهش  يو علنا به پسر گهیزن د هی یخراب کردن زندگ ينقشه بکشه برا یراحت نیکه به ا يدختر...  ستیواکس زدن کفشاشم ن

... ستین یزندگ قیال یچون آس و پاس خوامت یکرده بگه نم میتقد

کنارش زانو زد و  عیدر رو گرفت که ولو نشه ، آراد سر رهیدستگدو زانو و با دستش  يکه مرجان از اتاق خارج شد اشکان افتاد رو نیهم

:گفت

!؟یاشکان جان خوب -

:جلو اومد و گفت یبا ناراحت ولتیو...  ومدی یزد، انگار که نفسش باال نم یاش رو چنگ م نهیبدون جواب قفسه س اشکان

... رهیگ یم ینفس تنگ شهیناراحت م یآراد فکر کنم مثل من وقت -

:همون حالت گفت ياشکان رو صاف کرد و مشغول ماساژ دادن کمرش شد و تو عیرس آراد

... يدیزود فهم نقدریبود که ا اریخدا با تو ... نشده که  يطور... اشکان آروم باش پسر  -

:دیشد نال یکه به زور از حنجره اش خارج م ییبا صدا...  دیلرز یچونه اش بدجور م... بغض کرده بود  اشکان

چرا من آخه؟!! چرا من؟... را چ -

 یسوال نیبدتر... تونست کم کم خودش رو نابود کنه  یسوال م نیبا هم ومدی یکه سرش م ییهر کس هر بال... سوال آشنا بود  نیبا ا آرد

:هم با آرامش گفت نیهم يبرا... گرفت  یافراد رو م بانیکه گر

... شد  یمدل نیمال تو ا... غم و غصه داره  یبه نوع شیهر کس تو زندگ... اشکان  یخوب بدون دیتو که با! ؟ییفقط تو یدون یاز کجا م -

فکر  نطوریاون بال فقط سر اون اومده؟ چرا ا یکن یفکر م! ناله چرا من؟ یده و م یرو از دست م زشینفر عز هی...  ستیدرد ن یکس ب چیه

... بحران رو  نیهم پشت سر گذاشتن ا گهید يها یلیخ... براشون افتاده  که واسه تو افتاده یاتفاق نیهم ا گهید يها یلیخ هک یکن ینم

همه ...  يپا گذاشته اما توام با چند تا جمله نابودش کرد ریدرسته که اون ازت سو استفاده کرد و احساسش رو ز! پاشو پسر... پاشو اشکان 

!شک نکن...  یتغرورت رو پس گرف

:با لبخند گفت دیآرامش رو د یاشکان کم که تو نگاه نیجلو اومد و هم ولتیو

...به خاطرش غصه نخور ... نداشت اشکان  اقتیل! یچیه گهیاون که د... شد  خیلحظه مو به تنم س هیتو  يباور کن منم با حرفا -

:و گفت دیکش یآه اشکان

اون دانشگاه؟ يتونم پا بذارم تو یچطور م گهید -

:گفت ولتیو

...با رفتار خودت شرمنده اش کن اشکان ...  فتادهین یاتفاق چیرفتار کن که انگار ه يطور ایب... ده که نش يطور!! ؟یچرا نتون -

:زد و گفت یلبخند تلخ... نفسش جا اومده بود ... از جا بلند شد  اشکان

...کنه  یافکارش نابودش م... سوزه  یبراش م یلیدلم خ -

:گفتبه نشونه افسوس تکون داد و  يهم سر ولتیو
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تونم بکنم تا به  یم يخوره قسم خوردم هر کار یمادرش غصه م يزنه و برا یدر و اون در م نیداداشش به ا يچطور برا دمید یم یوقت -

... ستیدر انتظارش ن یروشن ندهیبمونه قطعا آ ينجوریاگه بخواد ا... نبود  یاما اون به کم راض... آرامش برسه 

:لحظه آخر برگشت و گفت...  و رفت سمت در دیکش یآه اشکان

...که ناخواسته توشون سهم داشتم شرمنده م  یبابت همه اتفاقات... خوام  یاز هر دوتون معذرت م -

:به آراد انداخت و گفت ینگاه بعد

...شد  تیکه اذ یرتیبابت غ -

... ولتیسمت و دیچرخ نگاهش

...من شرمنده ... دلتون افتاد  يکه تو یبابت ترس -

:و گفت ولتیسمت و دیآراد با لبخند چرخ... نداد که اونا حرف بزنن و به سرعت از اتاق خارج شد  یهم مهلت بعد

...خوب  -

:هم با لبخند سرش رو کج کرد و گفت ولتیو

...خوب  -

:گوشش گفت ریز...  ولتیاومد سمت و آراد

...گذشت  ریهم به خ هیقض نیا -

:زد و گفت يلبخند ولتیو

تو بود با اون همه مدرك و شاهد  يجا يا گهیهر کس د! کنم یبا همه وجودم بهت افتخار م ه؟یچ یدون یم... شت و پناه ماست آراد خدا پ -

...اما تو ...  کردیشک م

:گفت آراد

وجودش به خدا  که با همه یاعتقاد دارم کس شهیعالوه بر اون هم...  ستیاصال تو وجودت ن انتیخ...  زمیمن تو رو بزرگت کردم عز -

خدا رو  دیاول ق دیبا یکن انتیخ يتو اگه بخوا... کنه  یداره نگاش م شهیدونه اون هم یچون م... اعتقاد داشته باشه محاله قدم کج بر داره 

...روز دلت رو بزنه  هیو ممکنه  هینیزم زیچ هیعشق من که ...  یبزن

:غر زد ولتیو

...چرت نگو  -

:و گفت دیرو بوس ولتیو يموها يرو... لبخند زد  آراد

...وقتا دوست دارم خودمو لوس کنم  یبعض... دوست دارم  -

:و گفت دیخند ولتیو

!!نازتو بکشم؟ دیبا یعنی -

...بله  -

... ستمیشرمنده بلد ن -
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...کشم ملوسک من  یخودم فقط نازتو م...  ستیهم ن يباشه طور! روزگار یه -

...آراد  -

جون دلم؟ -

!شه؟ یم یاونا چ انینظرت جر به -

!ا؟یک -

... گهیا اشکان و مرجان د -

:و گفت دیکش یآه آراد

البته ... بابام بود و بعد هم خودم  یمیمشتر قد... شناسم  یساله م یلیاشکان رو خ يمن بابا... مرجان پشت پا به بختش زد ... دونم  ینم -

که زد  ییاز حرفا... باباش بود ... زنگ زد  شیاون شب که اومد خونه مون گوش نکهیاتا ... باشه  يشک داشتم اشکان پسر همون خسرو

...همونه  نیا دمیفهم

وقت خواستگارت بوده  نهمهیکه ا يپسر یبفهم هوی... بده ها  یلیخ! چزم یچقدر م نمیب یذارم به جاش م یخودمو که م... مرجان  چارهیب -

... یپشت سرتو خراب کرده باش ياز پال یکیکردنش  ریاما هر بار با تحق یخواست یبوده که م يزیهمون چ قایدق

...خواد  یوقت خودمو نم چیچون معلومه ه... بخشمش  یوقت نم چیاشکان باشم ه يالبته من اگه جا... اوهوم  -

...پس نظر نده ...  یستیاشکان ن يحاال که جا... بگم واال  یچ -

:کم فشار داد و گفترو مح ولتیو... لبخند زد  آراد

... میندار يکار نجایا گه؟یخونه د میبر... من  يحسود کوچولو -

بود؟ یچ انشیاصال جر!! نجا؟یبود ا یک یمهمون دمیاصال نفهم...  میبر -

:گفت فشیرفت سمت ک یکه م نطوریجدا شد و هم ولتیاز و آراد

 ادهیواسه ما پ گهینقشه د هی نکهیا يمرجان هم برا...  ادیرو ب یمهمون نیاخواد باهاش  یاشکان از مرجان م... تولد دوست اشکان بود  -

 یکه اشکان راض نهیا... کنه  یحتما باهاش ازدواج م ادیرو با تو ب یمهمون نیگه اگه ا یبعدم بهش م...  ادیکنه که با تو ب یبکنه اونو وادار م

...شه  یم

!!بنده خدا اشکان -

:و گفت دیکش یآه آراد

...اقعا و -

...قابل گسستنه  ریو غ يمحکم و قو نقدریدلشون ممنون خدا شدن که عشقشون ا يبار تو نیهزارم يدو به هم لبخند زدن و برا هر

***

...جان  ماین -

جانم؟ -

!ها یرو دعوت کن نایآرتان و ترسا ا ينره دوستا ادتی -
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:اش انداخت و گفت ینیب يرو ینیچ ماین

؟ نه؟ گهید نهیهم...  ارادیآراد ک...  رومندیاحسان ن...  انیپارس ریآرشاو...  نیبب... نوشتم فکر کنم همه رو  -

:و گفت دیخند طرالن

 یهمه دعوت نیبا ا یمهمون نیاما واسه ا... بود  یها خودمون یحاال تا بود مهمون! مونیتو مهمون ادیچقدر آدم معروف قراره ب...  نانیآره هم -

...ورن خ یهمه جا م... 

:پاکت ها شد و گفت يمشغول جا دادن کارت ها تو ماین

...افته  یم یمشخص بود که چه اتفاقات گهیشد د گریباز لتونیطناز تو فام یوقت! نه بابا -

:زد و گفت يهم لبخند طرالن

...ازت تشکر کنم  دیبا يتونم چه جور یمن واقعا نم...  ماین -

:گفت...به گونه اش کرد  يو چشمک اشاره ا طنتیسمت طرالن و با ش دیچرخ... د هم قرار دا يکارت ها رو رو ماین

...قربون خانومم برم  -

نرفته بود و  شیبود که آرامش از زندگ یچند وقت... و چشماش رو بست  ماین نهیس يآرامش بخش سرش رو گذاشت رو يبا لبخند طرالن

...ه بش يآرامش ابد نیخواست ا یبا همه وجود از خدا م

***

 افهیق بهیچهره مرد غر دنیبا د...  فونیظرفشون و رفت سمت آ يکرد تو یدستش بود رو خال يکه تو ییزنگ تخمه ها يصدا دنیشن با

...رو برداشت  فونیاش متفکر شد و آ

!بله؟ -

رومند؟ین يمنزل آقا -

... دییبله بفرما -

... نیریبگ لیتحو نیایخواهشا ب...  نیبسته دار هیآقا  -

:باال انداخت و گفت ییابرو احسان

...االن ... بله  -

:زد ادیفر د،یرو چنگ زد پوش رهنشیپ... دم در  یسمت چوب لباس رفت

...گردم  یرم دم در و بر م یم قهیدق هیاومده من  یطناز پستچ -

اوقات  یکه طناز بعض ياما فقط در حد... ه بود کم بهتر شد هیرابطه شون . به سرعت رفت سمت در و از خونه خارج شد...  دینشن یجواب

غار و خاطره  هیهمون قض شهیطناز هم يها يدور لیدونست دل یاحسان االن خوب م!. نیهم... گرفتش  ینم دهیداد و ناد یجوابش رو م

اونم ... رفت  یبارش نم ریعمرا ز گهیرابطه رو بهتر بکنه بدتر بمب زده بود و سوطش و طناز االن د نیا نکهیا ياحسان به جا... بدش بوده 

...داشت با ساختن و دم نزدن اعتماد طناز رو دوباره جلب بکنه  میتصم
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بابت  یکیگرفتن بسته بود و اون  لیبابت تحو شیکیگرفت و بعد از دادن دو تا امضا که  لیبود تحو کیپاکت کوچ هیدر بسته رو که  يجلو

زد و در خونه رو  يلبخند اوشیو طرالن و ن ماین یپارت يکارت دعوت گودبا دنیبا د... د خونه و بسته رو باز کر يشهرتش برگشت تو

:گفت بلند يبا صدا... بست 

... میدعوت دار یمهمون هیپاشو که ...  یطناز خانوم -

:چارچوب در و گفت ياومد تو طناز

!؟یچه مهمون -

:هوا تکون داد و گفت يکارت رو تو احسان

...دختر خاله آرتان و شوهرش .. .یپارت يگودبا -

:زد و گفت يلبخند طناز

هست؟ یک... آره طرالن بهم گفته بود ... آهان  -

... میحاضر شو بر...  گهیسه روز د... سه شنبه  -

:اخم کرد و گفت طرالن

!!کجا؟ -

... گهید میلباس بخر میبر -

برگشت سمت اتاق ... کرد  یتر شدن به طناز چه کارها که نم کینزد يحاال برابود اما  يفرار دیاحسان اصوال از خر! خنده اش گرفت طناز

:و گفت

...خونم حوصله ندارم  یفعال دارم کتاب م -

:از پشت سر گرفتش و گفت... پشت سرش وارد اتاق شد  عیسر احسان

!!اون شب؟ یبپوش يخوا یم یچ...  گهید میبر ایب...  زمیا عز -

:گفت طنتیبا ش طناز

... مویلباس آلبالوئ -

...بود  دهیاحسان با انتخاب خودش براش خر ایبا هم رفته بودن آنتال یرنگش رو وقت یلباس آلبالوئ... احسان در هم شد  ياخما

...نبود  یجالب یشوخ -

:شونه باال انداخت و گت طناز

...گفتم  يجد -

!!!شد دیمن از دست تو سف يمدت موها نیتو ا... منو حرص نده  نقدریا میطناز برو لباس بپوش بر -

:و گفت نهیکه احسان لبخندشو نب دیچرخ عیسر ناز

!منو یکشت... تا آماده بشم  رونیخوب برو ب یلیخ -

...تو بپوش ...  گهینشستم د! بعدش هم کجا برم؟... من غلط بکنم  -
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:در هم به در اشاره کرد و گفت يبا اخما طناز

... رونیاحسان برو ب -

:هم اخم کرد و گفت احسان

!!رفته؟ ادتی!! آره؟...  یرفته زن من ادتیکنم  یوقتا حس م یطناز بعض -

:قدم رفت عقب و گفت هی عیبود سر دهیکه از جلو اومدن احسان ترس طناز

... زهیچ یول... نه ... نه  -

 دنیو مشغول پوش دیکش یطناز نفس راحت...  رونیفت بحرف از اتاق ر یو ب دیکش یآه... ترسه  یکه ناز هنوزم ازش م دیفهم احسان

دونست حق به جانب  یکه احسان رو مقصر م ییشه اما از اونجا یدونست باعث آزار م ی، م ستین يدونست رفتارش عاد یم... لباسش شد 

که اونم آماده شده بود از خونه و آماده از اتاق خارج شد و همراه احسان  دهیلباس پوش... وجدان نداشت  بشد و اصال احساس عذا یم

خواستم  یکرد که هر طور شده توجه طناز رو به خودش و عالقه اش جلب کنه ، م یم یاحسان سع دنشونیتمام ول لباس خر... خارج شدن 

 هیفراوون احسان آخر سر با وجود وسواس ... زد  یرو به سنگ م رشیتفاوت طناز هر بار ت یبازم اعتماد طناز رو داشته باشه اما رفتار ب

که روحش  ینه جسم... احسان خسته بود ... رفتن  رونیبعد هم شام ب... و کفش همرنگش  فیهمراه با ک دیرنگ خر یلباس بلند مشک

...شده بود  ریآروم و سر به ز بیعج روزا نیزنی اما ا يدلتنگ برا... خسته بود و دلتنگ ... خسته بود 

***

دکتر هنوزم  يصدا... دکتر برده بود  يرو انجام داده و جوابش رو برا یینها شیباالخره آزما... زد  رونیتر بزده از مطب دک جانیه توسکا

:گوشش بود يتو

 ياز آدما یلیمثل خ نیتون یو م...  یمشکل چیه! نیندار یمشکل چیشما ه!! ن؟یگفتم نگران نباش نیدید...  زیعز یخوب خانوم مشرق -

که  نطوریا...  نیبه زمان دار ازیفقط ن... ندارن  یهم مشکل شونیهمسرتون رو هم که چک کردم ا یقبل يها شیزماآ...  نیباردار بش گهید

که  يریزودتر از اونچ یلیدم خ یبهت قول م... پس صبور باش و هر ماه به من سر بزن ...  ياومد ایبه دن ریتوام با تاخ خودگفت  یمادرت م

...بدم  لیخودت تحو هیشب یمانما ین ین هیبهت  یفکرش رو بکن

:با ذوق سرش رو گرفت رو به آسمون و گفت توسکا

!شکرت ایخدا -

هم  ریشماره آرشاو دنیبا د.. آورد  رونیرو ب شیحس کرد و گوش بشیج يرو تو لشیموبا برهیبود که و اوردهین نییسرش رو پا هنوز

سراغش رو  گهیکه رفته بود خونه د يبعد از اون روز یحت... زد  یزنگ نم بهش ریوقت بود آرشاو یلیخ... زده شد هم تعجب کرد  جانیه

:کم نگران شد و جواب داد هی...  تگرف یاز مامانش هم نم

...الو  -

...همه تنش رو گرم کرد  ریگرم آرشاو يصدا

...دلم  زیسالم عز -

!!؟یخوب...  ریسالم آرشاو -



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٩٠

...هر چند که نبودت ... درصد  هیفک کن !! تو رو بشنوم و بد باشم؟ يصدا -

:و گفت دیکش یآه

...سخته  -

:و گفت دیآروم خند توسکا

!؟يوقت به من زنگ زد نهمهیشده بعد از ا یحاال چ -

:اخم کرد و گفت ریآرشاو

...ننداز  کهیت یکه مسببش خودت يزیچ يبرا -

... دییبفرما... چشم  -

...شاده  یخاص جور هیکنم صدات  یچرا حس م...  یخانوم -

:و گفت اوردیخودش ن ياما به رو... احسنت گفت  ریبه حس آرشاو توسکا

...کم حال و هوام عوض شده  هی رونیفقط اومدم ب... نه  -

!ن؟یهم -

... نیهم -

... میما هم در رکابت باش يافتخار بد...  یشاد باش شهیانشاهللا هم -

:و گفت دیخند توسکا

...رو بزن حرفت ...  ریآرشاو -

:زد و گفت يلبخند ریآرشاو

!؟یمهمون انیدن باهام ب یافتخار م زمیهمسر عز نمیخواستم بب یم -

:با تعجب گفت توسکا

!د؟یواسه ع! ؟یچه مهمون! ؟یمهمون -

...نمونده بود  شتریب دیتا ع شتریاسفند ماه بود و هفت هشت روز ب آخر

... ماستیبت رفتن طرالن و نبه مناس يشب چهارشنبه سور...  زمینه عز -

!!طرالن خودمون؟ -

... گهیآره د -

!!خوان برن؟ یکجا م -

... یدور هم نیآخر يبرا یپارت يفقط نوشته گودبا... واال ننوشته  -

...چه خبره  نمیزنگ بزن به ترسا بب دیبا!! ؟يجد -

!نه؟ ای يد یافتخار م ینگفت...  الیخیحاال اونو ب -

:گفت ییهویفکر  هیخواد برگرده خونه اما با  یرو بگه و بگه که م انیجر ریخودش قصد داشت به آرشاو... گرفت  خنده اش توسکا
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!گهیسه روز د...  امی یم یاوک -

!م؟یریلباس بگ میدنبالت بر امیب يخوا یم -

...رم  یبا مامان م...  زمینه عز -

:صداشو مظلوم کرد و گفت ریآرشاو

؟ شه منم باشم ینم -

:خنده اش گرفت و گفت توسکا

... نمتیب یسه شنبه م... برو بچه پرو  -

:و گفت دیهم خند ریآرشاو

... وی یس... باشه خانوم لجباز  -

...همسرش  شیتونست بازم برگرده پ یم... تموم شده بود  ییجدا... اش  نهیس يرو چسبوند رو یکرد و گوش یآروم خداحافظ توسکا

***

...ـــــــــــان آرتـــــــ -

:زد و گفت رونیاز اتاق کارش ب مهیسراس آرتان

!!شده؟ یچ!! ه؟یچ -

:دستش جلو اومد و گفت يپاکت تو هیدر خونه با  يترسا جلو دنید با

!ه؟یچ نیا -

:بغض آلود گفت ترسا

!شوعورن به خدایب یلیخ -

:باال انداخت و گفت ییو بعد از خوندنش ابرو رونیب دیترسا کش يانگشتا نیبپرسه پاکت رو از ب يا گهیسوال د نکهیبدون ا آرتان

!کردن؟ یرو اوک طیباالخره بل -

:گرد شده گفت يبا چشما ترسا

!؟یدونست یتو م -

...کرد  یاز اولش با من مشورت م ماین... آره  -

: دیکش غیج بایو تقر نیزم يرو دیپا کوب ترسا

زده به  يفکر احمقانه ا نیچن یچ يبرا نیا!!! ره؟ یداره م ییمایآخر از همه بفهمم ن دیمن با!! !کشه یتو منو م يراز دار نیآرتان ا -

؟یتو چرا جلوش رو نگرفت!!! سرش؟

:همزمان با ابروهاش شونه هاش رو باال انداخت و گفت آرتان

...کردم  قشونیمنم تشو... اونا بود  يانتخاب برا نیبهتر نیا -

...اتاق  کشون رفت سمت غیج ترسا
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...خوام بره  ینم... کشمش  یم!!! چرا به من نگفت؟ -

 یو هر چ مایزنه به ن یدونست االن ترسا زنگ م یم... االن وقت بحث کردن نبود ... نگه  یچیداد ه حیاما ترج... شد  یم یداشت عصب آرتان

اتاق  يتو یساعت کی...  ومدی یکنار م انیجر نیکرد و با ا یم یخودش رو خال دیترسا با... اما مهم نبود ... گه  یبهش م ادیاز دهنش در ب

فقط از ... کرد  ینم هیگر گهیآرومش کرده بود چون د مایخود ن ایاما گو... کرد  هیو گر دیکش غیج مایربع اول تا تونست سر ن هیو  دمون

رفت  یم دیموضع خودش رو حفظ کنه نبا نکهیا يبرا... شد  یآرتان دوست داشت همون موقع بره سر وقتش اما نم... شد  یاتاق خارج نم

آرتان از جا بلند شد بره ... زنگ خونه رو زدن ...  ییحرف رفت سمت دستشو یاومد و ب رونیساعت ترسا از اتاق ب کی زبعد ا... سراغش 

:و گفت رونیب دیپر سیبا دست و صورت خ ییدر رو باز کنه که ترسا مثل ترقه از دستشو

...دارن  با من کار -

:رو برداشت و گفت فونیترسا آ... با تعجب بهش نگاه کرد  آرتان

...باال لطفا  نیاریب...  یکاظم يبله آقا -

باال انداخت و  يترسا هم شونه ا ه؟یآرتان با سر اشاره کرد ک... زد  ییرو گذاشت برگشت سمت آرتان و لبخند دندون نما فونیکه آ نیهم

:گفت

... یفهم یاالن م -

 لیتحو یکاظم يبسته مورد نظرش رو از آقا...  ستادیدر منتظر ا يسر و تنش و جلو يرو دیدر بود کش يرو که جلو يهم شال بلند بعد

:ترسا اومد تو در رو بست و گفت...  کردیو منتظر و متعجب به ترسا نگاه م ستادهیآرتان هنوزم سر جا ا... گرفت و انعامش رو داد 

چته خو؟ -

!ه؟یچاون  -

 دیکنه آدم با یاحمق اصال فکر نم يماین نیا... کردم  یکار م یچ دیدونم با یجون رو نداشتم نم یلیمن اگه ن...  نیبش...  یفهم یاالن م -

 گهیبار د هی...  اطهیهمون دوستش که خ شیپ میجون که بر یلیلباس بدوزم زنگ زدم ن نباریا خواستیدلم م! داشته باشه یمهمون یآمادگ

با  میکن یجا انتخاب م نیهم... ژورنالش رو برام بفرسته  نیآخر اطهیزنه خ یزنگ م میبر ستیجون گفت الزم ن یلین...  میم رفته بوده

...بار برم پروش کنم  هی دیفقط با... دوزه  یخره و م یاون خودش پارچه م میفرست یرنگ مورد نظرمون براش م

:تنشست سر جاش و گف... کرد  یپوف آرتان

!؟يشد لباس آماده بخر ینم... شه  یم تونیزیچ هیشما زنا  -

:، اومد نشست کنار آرتان و گفت یچوب لباس يشال رو شوت کرد رو ترسا

... یکن یتو انتخاب کمکم م یکن یشما هم لطف م... بدوزم  لمیباب م يزیچ هیخواستم  یم نباریا... شد  ینه نم -

... کرد  یبزرگ گذاشته بود و داشت تماشا م ياز روانشناسا یکی یمستند از زندگ لمیف هی...  ونیزیلوتوجه زل زد به صفحه ت یب آرتان

:آرتان و گفت يپا يرو دیکوب يهم زمان ضربه ا... مبل و ژورنال رو باز کرد  يترسا چهار زانو نشست رو

... گهید ایب... آقاهه  یه -

... نمیب یم لمیدارم ف! ترسا حرف نزن -
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:و گفت دیکنترل رو از دست آرتان قاپ ساتر

...خوب  نوریا ایب قهیدق هی! و مرض لمیف -

:نگاش کرد و گفت دهیباال پر يبا ابروها آرتان

حق داشت از شناختن کل  دیفرو!! ؟يلباست رو دار جانیاالن ه! خواد بره یم مایکه ن يزد یزار م یاالن داشت نیتو تا هم!! مهمه؟ نقدریا -

... نیشماها واقعا ناشناخته ا! ز بمونه هازنا عاج

:حوصله گفت یچشماشو تو کاسه سرش چرخوند و ب ترسا

فعال آبروم مهم تر ...  میبا هم انتخاب کن میخوا یلباس م هی... من نکن  يهم برا دیمرو دیفرو! به رخ نکشا یرو ه تیاطالعات روانشناس -

...از آبغوره گرفتنه 

:خودش رو گرفت و گفت ياما جلو.. .خنده اش گرفت  آرتان

...که  نمیبب ینذاشت! رو پاز کن لمیف نیحداقل ا -

 چیه... گذروندن  یحرف صفحات ژورنال رو از نظر م یهر دو ب... ولو شد آرتان و ژورنال رو باز کرد  يور هی... رو پاز کرد  لمیف ترسا

:زده گفت جانیلباسی ه دنیژورنال ترسا با د يوسطا... گرفت  یچشمشون رو نم یلباس

... کهیچه ش... نگاه  نویآرتان ا -

:آب دهنش رو قورت داد و گفت دیخشن آرتان رو که د نگاه

نه؟... که همه خانوم هستن  ییها یمهمون ياما مثال برا... گم که قشنگه  یم یعنی -

:و گفتترسا سرش رو به نشونه نه باال انداخت ... بازم سرزنشگر نگاش کرد  آرتان

!ختیر یب...  ستیاصال قشنگ ن نمیب یکنم م ینگاه م هیزاو نیاصال االن که از ا...  گهیخوب نه د!! نه؟ -

جرئت نکرد نشونش  گهیاما د... خوشش اومد  يا گهیچند صفحه بعد ترسا از لباس د.... آرتان خنده اش گرفت ... هم زد صفحه بعد  بعد

 یپارچه براق مشک هیتا دو وجب باالتر از زانو ... هم کمرش محفوظ بود ... اش بسته بود  قهیهم ... داشت  يا دهیلباسه باال تنه پوش... بده 

 یلیمدلش خ... نداشت  یرنگ بود که بود و نبودش فرق یتور مشک هیاش  هیزانو تا دم مچ پا بق ياز دو وجب باال..! پز از پولک  ودرنگ ب

خواست ... ، وسط کوچه  نییطبقه پا ستیکنه از ب یلباس آرتان شوتش م نیا يکه دست بذاره رو نیدونست هم یخاص و قشنگ بود اما م

:همون صفحه گذاشت و گفت يآرتان انگشت رو هلباس رد بشه ک ياز رو

...صبر کن  -

:دهن باز کرد و گفت آرتان بعد از چند لحظه سکوت باالخره... ذوق زده به آرتان که متفکر زل زده بود به لباس نگاه کرد  ترسا

!!بدوزتش؟ ينجوریتونه ا یم.... زانو  ينه از دو وجب باال...  نییکه تور از لب زانو کار بشه به پا یبه شرط... قشنگه  نیا -

:ذوق زده گفت! هم بد نبود يزل زد به لباس اونجور ترسا

...زنم بهش  یچرا که نه؟ االن زنگ م... تونه  یآره م -
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... بده  لیقرار شد لباس رو دو روزه بهش تحو... زنگ زد که ژورنال رو پس بفرسته  يموتور کیاون ، به پ دییو تا اطیا خاز تماس ب بعد

صداش پشت در اتاق مکث  دنیبا شن... راه افتاد سمت اتاق ...  ستیهال ن يتو دیکنه که د فیآرتان تعر يرو برا هیقض جانیخواست با ه

...زد  یفن حرف مداشت با تل انآرت... کرد 

بکن که روند طالق  یتون یم يبهت گفتم هر کار... حوصله ندارم  گهیمن د! ؟يدیبرسه به دستش فهم عیسر یلیخ دیبا هیاحضار نیا -

...خداحافظ ...  یمرس...  ندهیهفته آ نیهم يتو حایترج...  یکن یکار م یچ نمیبب... تر انجام بشه  عیسر

بغض به گلوش ... حرف خودش بود  يپس آرتان هنوز هم رو... که برده بود باال تا در اتاق رو باز کنه  یدست ...شل شد کنار بدنش  دستش

!!!چرا ؟!! ومد؟ی یچرا آرتان کوتاه نم!! نبود؟ یکاف یچند ماه کم محل... هم بود بسش بود  هیاگه تنب... طاقت نداشت  گهید... چنگ زد 

***

دست در دست  ماین...  دیدرخش یدرخت ها چون روز م يشده رو دهیکش يها سهیاطراف باغ و ر يچراغ هانور  ریز نایا مایبزرگ ن باغ

 یشب مهمون مهیپرواشون ساعت شش صبح بود و قرار بود بود تا ن.. زد  یبا هر کدوم گپ م يشد و چند لحظه ا یمهمونا رد م نیطرالن از ب

جمله هاش  نیبا بچه ها بود و مدام ب يمشغول باز جانیبا ه اوشین... بدرقه اونا  يه برن براادامه داشته باشه و بعدش همه با هم به فرودگا

کرد بارها با پدرش رفته و اونجا  یبود ادعا م دهیتا به حال اونجا رو ند نکهیبا ا... زد  یحرف م ایتالیداد و از ا یپز سفر خارجشون رو م

 یکردن و به حرفاش گوش م یبچه ها هم همه با حسرت نگاش م...  شیزد و بزرگ یدم م دونست یازش نم یچیکه ه يا نهاز خو... گشته 

:به سمت در و گفت دیطرالن چرخ... کردن 

...آرتان و ترسا اومدن  زمیعز... جان  ماین -

اونم لبخند زد ... زد  یخند مبه طرالن انداخت هنوز شاد بود و لب یچشم ریز یترسا و آرتان نگاه دنیبعد از د... سمت در  دیهم چرخ ماین

کل موهاش رو باال جمع کرده ...  دیچرخ یترسا مثل ستاره م... هر دو دست در دست هم رفتن به سمتشون ... طرالن حساس نشده بود ... 

 رهنیرنگ و پ يه اآرتان هم با کت شلوار سورم... به چشم اومده بود  یرنگ حساب يو لباس فوق العاده سورمه ا تیال شیآرا اونبود و با 

شونه اش کار شده بود  يکه رنگ کرواتش رو با تک گل لباس ترسا که رو یبه خصوص... و کروات بنفش فوق العاده شده بود  يسورمه ا

:سر شونه آرتان زد و گفت یدست ماین... ست کرده بود 

... نیخوش اومد یلیخ -

:گوش آرتان و با خنده گفت ریسرش رو خم کرد ز بعد

...کن  يدلبر ایبزن ب پیت يجور نینگاه کن بعد ا هیبه سنت ! شه ها یاره چهل سالت مد -

:زد و گفت يلبخند محو آرتان

...حرف بزن  ایبعد ب یبزن لیباغچه خودت رو ب یهر وقت تونست -

:و طرالن گفت دیغش غش خند ماین

... میکنارتون باش دیو شا دیاونجور که با مینتون دیو شا ادهیامشب مهمون ز...  نیکن ییرایتو رو خدا از خودتون پذ -

:با لبخند گفت ترسا

... نیراحت باش... کنم طرالن جون  یخواهش م -
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:زد و گفت ایشده بود دل به در نیکه دو سه روز بود با آرتان سر و سنگ ياز رفتن اونا با وجود بعد

... اصال نگامم نکرد شه؟یزیچ هیبا من  ماین يتوام حس کرد -

:باال انداخت و گفت يپس شونه ا... شد  یدونست اما گفتنش به ترسا فقط باعث آزارش م یرو م لشیدل آرتان

...حساس نشو ... حق داره  طیشرا نیتو ا -

...عوض شده بود  یلیخ ماین... گفت  یاما حسش بهش دروغ نم... نگفت  یچیباال انداخت و ه يهم شونه ا ترسا

که  انیدادن با هم ب حیترج. بود شونیاجتماع تیموقع لیبا هم اومدنشون به دل... و توسکا و احسان و طناز بودن  ریشاوآر يبعد يمهمونا

 يادیز جانیزدن چون وارد شدنشون به جمع ه یدرست هم حدس م... نشه  یدچار آشفتگ یزده بشن و مهمون جانیبار ه هیجمع فقط 

رو به اون سمت  رشیترسا و آرتان مس دنیتوسکا با د... مه تونستن کنارشون برن و خوش آمد بگن آخر از ه! بایقرو طرالن ت ماین. داشت

:کج کرد و گفت

...طرف  نیا نیایبچه ب -

و طرالن توسکا هم رفت به سمتشون  مایوارد شدن عالوه بر ن ولتیآراد و و یوقت... کردن و نشستن کنار هم  یبا هم دست و روبوس همه

...تشون سمت خودشون که بعدش ببر

 یو نم دیلرز یتلفن آرتان دلش م يادآوریهمه شاد بودن به جز ترسا که هنوزم از ... گرد بزرگ حلقه زده بودن  زیم هیبا هم دور  همه

تکون  با...  یبش يجد یشوخ یشوخ یهمه چ دیترس یم...  دیترس یم... طالق به دستش برسه  هیمنتظر باشه که احضار دیبا یدونست تا ک

:اومد ودشدست توسکا به خ

!!خوشگل خانوم؟ ییکجا -

:لبخند زد و گفت ترسا

؟یگفت یچ...  دیجام ببخش نیهم -

؟يدیخر...  کهیگفتم لباست چقدر ش یداشتم م -

:و گفت دیبه لباس پر از پولک و منجقش کش یدست ترسا

...قابل نداره خانوم سوپر استار ... دوختم ... نه  -

:و گفت دیدخن توسکا

...رفتم  ادهایاز  گهیمن که د!! سوپر استار کجا بود؟... بابا  يا -

!من بود البد يبرا نیوارد شد یوقت جانیاونقدر ه...  نیدار اریاخت -

...گرفتن دلم نسوزه  لیذره تحو هیمنم ... و احسان و طناز بود  ریآرشاو يبرا... نه بابا  -

:بود گفتاونا  يکه حواسش به حرفا طناز

! يتو غلط کرد -

:سمت ترسا و گفت دیچرخ بعد
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! ؟یکن ینم يباز گهیپرسن چرا د یم یدورش ه انی یم...  شترهیاون از من ب يهنوزم طرفدارا رونیب میر یبا هم م یترسا باور کن وقت -

...بله  میبله ج ...چهره ات اله ...  هیحست عال... دلمون برات تنگ شده ...  گهید لمیف هیتو رو خدا فقط 

:و اعتراض کرد دیخند توسکا

!!!طناز -

...تو اخر من  يد یدق م... مرض  -

:گوشش گفت ریآروم دست طناز رو فشار داد و ز زیم ریاز ز احسان

!شه فقط؟ یم طونیش نهیب یمن دوستاشو که م طونیش -

 ياحسان باز سر تو... زد  دنیهم خودش رو به نشن نیهم يبرا... ست تون ینم هیبق ياما جلو... خواست دلخور به احسان نگاه کنه  یم طناز

:گوشش فرو برد و گفت

سوزه برام؟ یدق کنم خوبه؟ دلت نم!! ؟یبا احسانت آتش کن يخوا ینم...  یخانوم -

:و گفت دیاحسان خند... احسان گرفت  ياز پا ینشگون محکم ریاز ز طناز

!کنم؟ یجمع ازت عذر خواه يجا جلو نیهمیت داردوس...  کوستیاز دوست رسد ن یهر چ -

:سمت احسان و گفت دیاراده چرخ یب طناز

!وونهید... ا احسان  -

عشق  يتونست جلو ینم...  دیطناز هم خنده اش گرفت و خند... اراده چشمک زد  یشد و ب یاز عکس العمل طناز غرق خوش احسان

دونست به خاطر دلش چاره  یم...  نطوریخودش هم هم يبرا... بود  یبراش کاف یکم محلمدت  نیهم... تونست  ینم... احسان سرد باشه 

... دینگاه همه شون به اون سمت چرخ زشونیم کینزد يزده پسر جانیه يبا صدا... به احسان دوباره اعتماد کنه  نکهینداره جز ا يا

... نیمون بخونبرا نیافتخار بد دیحرفا امشب با نیبدون ناز و ا انیپارس يآقا -

:گرد به پسره نگاه کرد و گفت ریآرشاو

!!وسط؟ نیا -

:و گفت دیخند پسره

 دتونیآلبوم جد ياز آهنگا یکی... موجوده  نیهم که بخوا يهر ساز... جاشون رو به شما بدن  يا قهیچند دق هیبه ارکستر گفتم ...  رینخ -

... نیبخون دیرو با

:د و توسکا آروم گفتمردد به توسکا نگاه کر ریآرشاو

...بخون برامون ... رو بشنوم  دتیآلبوم جد يمنم مشتاقم آهنگا...  زمیعز -

:و گفت دیدستش بود باال آورد ، نرم بوس يدست توسکا رو که تو ریآرشاو

...چشم  يبه رو يا -

که  يتاریگ... مخصوص ارکستر  يسمت سکورفت به  ریاطرافشون بلند شد و آرشاو يها زیدست و سوت م يصدا... از جا بلند شد  بعد

:شب خوب براشون گفت هی يبعد از سالم کردن به همه و آرزو کروفونیم يقرار داشت رو در آغوش گرفت و تو نیزم ياونجا رو
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کم  هی...  دای یبه بازار م يکه به زود دمهیآلبوم جد ياز ترك ها یکی... خونم اسمش هست بارون گرفته حالمو  یکه براتون م یآهنگ -

... نیکن یخواهشاً با دستاتون با من همراه... کنم به همسرم  مشیخوام تقد یم... شاده  تمشیر

...  ریتوسکا با همه وجود چشم شده بود و زل زده بود به آرشاو... شروع کرد به زدن  ریدست و سوت بلند شد و آرشاو يدوباره صدا باز

:به توسکا شروع به خوندن کرد رهیهم خ ریآرشاو!! چطور؟!! مرد بگذره؟ نیتونست از ا یچطور م

قفس شکسته بالمو... بارون گرفته حالمو  -

المویخ ریازم نگ... هنوز  التمیاز خ پر

مهربون تره شهیمهربونت از هم نگاه

بهم که فکرت از سرم نره يزل زد يجور هی

...بار بست و باز کرد  هیلبخند زد چشماشو  توسکا

... یهامو حل کن هیچشات گال یسیتو خخوام  یم

... یو شبو پر از عسل کن يها بخند یتلخ به

اگه دلت نخواد یحت يمنو جا بذار دیبا

:احسان آروم زمزمه کرد. منو بده به دست باد تیگندم يموها مثل

... گهیببخش د -

...نشست  نهیو دست به س ریبا لبخند سرشو انداخت ز طناز

قفس شکسته بالمو... و گرفته حالم بارون

المویخ ریازم نگ... هنوز  التمیاز خ پر

مهربون تره شهیمهربونت از هم نگاه

بهم که فکرت از سرم نره يزل زد يجور هی

به  يفکر چیه گهیجبرانش د يو برا... اشتباه ... اشتباه کرده بود ... خودش بود  ياما تو حال و هوا...  دیکوب یآروم دستاشو به هم م ترسا

...  دیرس یذهنش نم

...بودن  شیآت ياونطرف تر جوون تر ها به کمک خدمتکارها مشغول درست کردن تپه ها یکم

يتو مسافر شهیهم... ام  یمن موندن شهیهم

يبر يخوا یموندن تو دلخوشم توام فقط م به

 یاما م... آهنگش در حد رقص شاد نبود ... خوردن  یمکردن آروم سر جا تکون  ینگاه م ریزده به آرشاو جانیکه ه نطوریو طرالن هم ماین

 یالک... کردن  یم قیو تشو ریزده آرشاو جانیزدن و ه یاز افراد هم سر جاشون در جا م گهید یلیعالوه بر اونا ، خ... شد باهاش در جا زد 

خواننده  نیاز محبوب تر یکی انیپارس ریواونم کنسرت آرشا... زده شون کرده بود  جانیه نیاومده بودن و هم یه کنسرت مجانینبود 

...کشور  يها

اگه دلت نخواد یحت يمنو جا بذار دیبا
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منو بده به دست باد تیگندم يموها مث

یهامو حل کن هیچشات گال یسیخوام تو خ یم

یو شبو پر از عسل کن يها بخند یتلخ به

...اگه دلت نخواد  یحت يمنو جا بذار دیبا

...نو بده به دست باد م تیگندم يموها مثل

:رو برداشت و ضمن تشکر گفت کروفونیم...  ستادیبا لبخند ا ریآرشاو... کر کننده بلند شد  غیج يکه تموم شد صدا آهنگ

 ياون روزا میچه خوبه همه بتون...  یو گاهاً بارون يهم گرفته و ابر ییروزا هیو گرمه و  یآفتاب يروزا يروزا هیهمه ما ها  یتو زندگ -

... میاریچه خوبه کم ن...  میپشت سر بذار یگرم و آفتاب يبه روزا دنیرس دیرو به ام یبارون

 ياز آهنگا گهید یکیجوون کرد و به افتخارشون شروع به خوندن  ياشاره به زوج ها ریآرشاو... و دست باال رفت  غیسوت و ج يصدا باز

...آلبومش کرد  دیجد

زارم تو خونه یچترم و جا م...  يروزا از سر لجباز یلیخ -

حالم تــــورو برگردونه دیشا... بشم تو بارون  ضیدارم مر دوست

رهیدلگ میوقته زندگ یلیخ... وقته تو خودم کز کردم  یلیخ

ره یکم کم داره از دست م گهید... کنم احساسم  یروزا حس م نیا

دهیعذابم م ییحس تنها...  یبارون يوقته روزا یلیخ

دهیمنو تنها د ابونیخ نیا...  زییتــــو چند تا پا یبدونم  ینم

رنگم یژاکت آب بیتو ج... بار دستکشت جا موندش  نیآخر

چقدر دلتنگم یدون یآخ نم...  دهیدستاتــــو هنوزم م عطر

دهیعذابم م ییحس تنها...  یبارون يوقته روزا یلیخ

دهیتنها دمنو  ابونیخ نیا...  زییتــــو چند تا پا یدونم ب ینم

:آروم کنار گوش طرالن زمزمه کرد ماین

!مگه نه؟... تموم شدن طرالن  مونیزندگ یبارون يروزا -

:و گفت ماین نهیداد به س هیتک نیریش يبا لبخند طرالن

!ه؟مگه ن...  میکن یردش م نباریبا کمک هم مثل ا میداشته باش یاما اگه بازم روز بارون... تموم شدن ...  زمیآره عز -

:و گفت دیطرالن رو بوس یشونیپ ماین

...حتما ...  زمیآره عز -

:دستش محکم فشرد و گفت يرو تو ولتیدست و آراد

!!نه؟...  میبارونا چتر داشت نیا ریفکر کنم من و تو ز -

:و گفت دیخند ولتیو
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!مگه نه؟... سرمون  يم خود خدا چتر گرفت رواش ه هیبق يبرا...  مشیپشت سر گذاشت... ما بود  یزندگ یبارون يمن روزا يماریب -

:بودن و گفت يو درسا کرد که در حال باز نیو آتر اوشیبه ن ياشاره ا ولتیو... با لبخند سر تکون داد  آراد

!؟یباشم که بچه دوست داشته باش دواریتونم ام یم... آراد  -

:و گفت دیخند آراد

؟یدرم کن از راه به يخوا یم... نه به اندازه تو  -

:و گفت دیهم خند ولتیو

...خوام بابات کنم  یم... نه  -

...جمع گم شد  ياهویه نیخنده شون ب يصدا

من از تو  يتو از من زرد یسرخ خوندنیصدا م کیاکثرا داشتن ... راه افتادن  شیآت يهمه از جا بلند شدن و به سمت کومه ها ماین يصدا با

 ياز رو يگریپس از د یکیدخترونه  يآوردن و با هل هله و اداها یپسر ها کت هاشون رو در م...  دنیکش یزده کل م جانیبزرگترها ه... 

:احسان دست طناز رو گرفت و گفت... کردن  یها رو بلند م يسوت پشت سر يو صدا دنیرپ یم شیآت

!زم؟یعز میبپرس -

:به لباس بلندش کرد گفت ینگاه طناز

!!ا؟کفش نیبا ا! لباس؟ نیبا ا -

:و گفت رهیگ ینم لمیف لشیاون جمع با موبا يتو یکه خاطرش جمع بود کس احسان

... میبزن بر -

:دیکش غیزده ، ج جانیه طناز

!نه احسان تو رو خدا -

ت اون دو نفر حال دنیاز د نقدریاحسان راه رو باز کردن و ا دنیهمه با د... افتاده بودن و ارتفاعشون کم شده بود  هیاول جانیها از ه شیآت

:احسان آروم گفت... زده شدن که کم مونده بود حنجره هاشون رو پاره کنن  جانیه

...منو محکم بچسب  -

 زمیو اجازه داد دوباره ه دیکنار کش دیپر شیآت نیهفتم ياز رو یوقت...  شایآت ياز رو دنیدو سه جمع شروع کرد به پر کیبعدش با  و

 دیکش رونیاحسان ب نهیس يطناز سرش رو از تو.. کردن  یم قشونیزده داشتن تشو جانیهمه ه... کنن ها و بزرگشون  شیآت يرو زنیبر

:و گفت

!م؟یسالم -

:و گفت دیخند احسان

...من  يکوچولو يترسو...  زمیآره عز -

:و گفت دیاحسان کوب نهیبه س یمشت طناز

... مایستین يره ما عاد یم ادتیوقتا  یبعض! وونهید -
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:و گفت دیکش یآه احسان

...بودن  يعاد يشه برا یوقتا دلم تنگ م یاما بعض... ره  ینم ادمی -

!هوا چه خوبه... نگار نه نگار که زمستونه : تکیه داد به ارادو گفت  ولتسرشویو

...وگرنه هوا که سرده ...  زمیباالست عز جانیه -

...بپرم  شیآت يچقدر دوست دارم از رو -

:و گفتنگاش کرد  آراد

... زمیخوب بپر عز -

:و گفت دیلب ورچ ولتیو

آخه؟ ينجوریا -

:بعد گفت... لباسش کرد  تیبه وضع ياشاره ا و

...انداختم  یراه م یبپر بپر حساب هیگرفتم باال و  یآوردم ، لباسامم تا زانو م یاگه مثل گذشته ها بودم کفشامو در م -

:سرشو کج کرد و گفت آراد

!؟یمونیپش -

:چشماشو گرد کرد و گفت ولتیو

...ارزه  یم نایداشتن تو به همه ا ه؟یچ مونیپش! وونهینه د -

:زد و گفت يلبخند آراد

... امی یلحظه من االن م هی سایوا -

:و گفت دیرو کش ولتیو يبعد برگشت بازو قهیپنج دق... بپرسه آراد رفت  يزیبتونه چ ولتیو نکهیاز ا قبل

...من  يکوچولو ایب -

:با تعجب گفت ولتیو

... نجانیهمه ا! م؟یکجا بر -

... میبر ایگم ب یم نیهم يبرا قایدق -

که  یکیکوچ شیآت دنیبا د ولتیو... بود  یآبشار مصنوع هیو  کیبرکه کوچ هی الیپشت و... به دست هم ساختمون باغ رو دور زدن  دست

:زده گفت جانیکردن دور و برش بود هاز خدمتکارا درستش کرده بود و مشغول جمع و جور  یکی

...آراد ! يوا -

:با خنده گفت آراد

!به دل عشقم بمونه؟ يزیذارم حسرت چ یمگه من م -

:و گفت دیکش یآه ولتیو

!!!بگم یمحبتت چ نهمهیمونم در جواب ا یوقتا واقعا م یبعض -
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:و گفت دیدستش رو کش آراد

... میبپر شیتآ ياز رو ییدوتا ایفقط ب... نگو  یچیه -

:جلو اومد و رو به آراد گفت خدمتکار

!!خوبه آقا؟ -

:بهش داد و گفت یانعام قابل توجه آراد

... يبر یتون یحاال م...  هیعال -

 يها زهیسنگ ر يپاهاش رو... کفشاشو در آورد ... وقت رو تلف نکرد  ولتیو... انعامش رو گرفت و به سرعت رفت  یبا خوشحال پسر

آراد رو گرفت و هر دو با  يهم بازو گهیدست باال گرفت، با دست د هیرنگش رو با  ییتوجه لباس بلند طال یاما ب... مور مور شدن کف باغ 

:ادیفر

...تو از من  یمن از تو سرخ يزرد -

...رو به گوش خدا رسوندن  شونیخوشبخت يو صدا دنیداد کش...  دنیپر...  دنیپر شیآت يرو از

 یکیدست درسا رو گرفته بود و اون  شونیکیکه  یدر حال یدنبال اونا آتوسا و مان...  دنیپر شیآت ياز رو اوشیبه همراه ن و طرالن ماین

شد  ینم شیکار چیداشت و ه يبلند یلیدادن تماشا کنن چون لباس توسکا دنباله خ یم حیترج ریتوسکا و آرشاو...  دنیرو پر نیدست آتر

 دنیپر یم شیآت يبار هم که شده بود از رو هیاومدن و  یجلو م یکی یکیهمه ... لحظه تنهاش بذاره  هی ید حتهم حاضر نبو ریکرد، آرشاو

که  یاون وسط تنها کس... کردن  یرو با هم قسمت م شونیزده خوشحال جانیه دنیپر یم شیآت نیهفتم ياز رو یجوون وقت يزوج ها... 

 يباز شیبود و به آت ستادهیتر ازش ا نییپله و زل زده بود به آرتان که درست دو پله پا يد روبو ستادهیا اتنه... دلش خون بود ترسا بود 

 دنیترک یم... آسمون  يرفتن تو یم...  یرنگ يآبشار ها ياز پسره ها شروع کرد به روشن کردن ها یکیهمون موقع ... کرد  ینگاه م هیبق

 یبه رخ م شتریرو ب تشیشد و از نظر ترسا جذاب یم یرنگ هیورت آرتان هم هر بار ص... آوردن  یدر م یرنگ هیو هر بار آسمون رو به 

 شیآت يداشت که با آرتان از رو نویچقدر هوس ا... فشرده شده  یلیاون فک مستط... گره خورده  ياون اخما... در هم  افهیاون ق...  دیکش

 یغیج يبا صدا... .کشت  یداشت ترسا رو م نیبا اون باشه و ا خواستینم...  دیکش یم نارخودش رو ک... اما آرتانش عوض شده بود ... بپره 

...شدن دستش به خودش اومد  دهیکنار گوشش و کش

!گوشه  هی يسادیوا! رزنیخاله پ نمیبب ایب -

:نفسش رو فوت کرد و گفت ایتان دنیبا د ترسا

... ایول کن تان -

...شه  یازش بلند نم يآرتان که بخار...  میبپر شیآت ياز رو میبر میخوا یم! چشــــــــــم -

باز تو ... شده بود  یبود که خاک نیتوجه به ترسا مشغول تکوندن لباس آتر یآرتان ب یول... و به آرتان نگاه کرد  دیاراده چرخ یب ترسا

جون و  یلیداد کنار ن یم حیترج شتریت اما بهم از اول جشن حضور داش ایتان... همراه شد  ایبا تان يمجبور... ترسا بغض گره خورد  يگلو

پاشنه بلندش رو هم  يبه خصوص که کفشا... براش چندان سخت نبود  شیآت ياز رو دنیبا لباسی که تنش کرده بود پر... بمونه  نپدر جو

کم جمعشون کرد باال  هی ...لباسش کرد  نییپا يبه تورها یترسا نگاه... همرنگ لباسش عوض کرده بود یجفت کفش عروسک نارنج هیبا 



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٢

... باهاشون بپره  شیآت يراحت از رو یلیتونست خ میبا کفش پاشنه بلند راه رفته بود که حاال هم  نقدریا... با کفشاش نداشت  یمشکل... 

بغضش ! ستین بود ترسا دهیاصال نفهم دیشا... رو بغل کرده و مشغول حرف زدن باهاش بود  نیآرتان آتر... سمت آرتان  دیدوباره چرخ

 يدستا ایتان يدستا يچقدر دوست داشت جا... شد  دنیمشغول پر دیکش یم غیزده ج جانیهکه  ایدست تان يرو قورت داد و دست تو

 رهیکم مونده بود سرش رو بگ... خواست  یآرتانش رو م... اون هواشو داشت ... داشت  یکه اون نگهش م... شد  یآرتان دور مچش حلقه م

هم دستش  ایهمون لحظه تان... رفت  جیسرش گ هوی دیکه پر شیآت نیهفتم ياز رو! ن و داد بزنه خـــــــــدا آرتانمو پس بدهرو به آسمو

 يدفعه ولو شد رو هینتونست و  یول فتهیرو چنگ بزنه که ن ایکرد با دستش لباس تان یسع... شد  دنیپر نییرو ول کرد و مشغول باال پا

... دیرو شن ایتان غیج يصدا... هم فشار داد  يتوجه فقط چشماشو بست و رو یما بزانوش سوخت ا...  نیزم

... نمیپاشو بب!! ؟يشد یترسا جونم چ... ترسا  -

خواست بچرخه و آرتان رو  ایمتوجهشون نشده بود ، تان یکس... اما توانش رو نداشت ... داشتن ترسا رو بلند کنن  یسع ایتان فیظر يدستا

:زانو زد کنار ترسا و گفت عیسر ایتان... دوه به سمتشون  یمتوجه شد داره به سرعت مصدا کنه که 

...خوره  یدوست داره االن آرتان منو م یپاشو جون هر ک! ترسا يوو -

:داد آرتان بلند شد يهمونم شد چون صدا و

...خوبه بهت گفتم مراقبش باش !!! یدست و پا چلفت يایتان -

:و صداش کرد نیزم يکنار زد و کنار ترسا نشست رورو  ایمحکم تان بعد

...خورد  چیپات پ! ؟یچرا چشماتو بست! ؟یترسا خوب -

:کرد و گفت یفیاخم ظر... کم بهتر شده بود  هیاش  جهیسرگ... آرتان چشماشو باز کرد  يصدا دنیاز شن ترسا

!مگه برات مهمه؟ -

:بدتر از ترسا اخم کرد و گفت آرتان

!؟يشد افتاد یچ...  ستیحرفا ن نیااالن وقت  -

:و گفت دیسرش و چسب ترسا

...رفت  جیسرم گ -

:کرد و گفت ایبه تان ياشاره ا آرتان

...جا  هی نهیبش دیبا... بازوش رو  ریز ریبگ -

 يصدا یصندل يوکه نشست ر نیهم... حاله  یکرد بدنش ب یم یح... دست آرتان و از جا بلند شد  يوزنش رو انداخت رو شتریب ترسا

:آرتان بلند شد

!يبه حالت اگه جم بخور يوا... براش  ارمیکنارش تا من برم شربت قند ب نیبش یتان -

:غر زد ایتان و

.. گهیخوب د! بابا يا -

:نشست کنار ترسا و گفت جانیبا ه ایکه رفت تان نیهم... خنده اش گرفت و آرتان رفت  ترسا
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!ذاره خبرش؟ یه باال مهنوز داره واسه تو طاقچ نیا -

:کرد نشون نده چقدر داغونه و گفت یسع ترسا

!گهیآرتانه د -

:پا انداخت و گفت يبا حرص پا رو ایتان

اما هواشو داشته باش  نیبپر شیترسا رو ببر با هم از رو آت ایاالن به من اس ام اس زد ب... ره  ید اره واسه تو جونش در م نیا! غلط کرده -

...دونم و تو  یوگرنه من م

:و گفت ایسمت تان دیذوق زده چرخ ترسا

!؟یگ یراست م -

:کرد و گفت یپوف ایتان

...بلعه  یاالنم که ولش کنم منو زنده زنده م...  ارهی یکنه هم دلش طاقت نم یخواد بهت کم محل یهم م... واال  -

 ینشون م یعلن ریباز داشت محبتش رو غ ده؟یچه فا... در هم شد  آرتان اخماش میتصم ياداوریچند لحظه خوشحال بود اما بازم با  ترسا

نتونست  ادیز... کرد  یکار م یچ دیاون وقت با! ؟یچ رهیرو هم ازش بگ نیکرد ترسا رو طالق بده و آتر یهوس م يجد يداد اما اگه جد

:با اخم گفت ایتان... ره رو بخو وانیشربت قند برگشت و وداراش کرد کل ل وانیآرتان با ل چونتو فکر فرو بره 

...خوام برم برقصم  یمن م... زنت دستت سپرده  -

:نگاش کرد و گفت یچپ چپ آرتان

... دییبفرما -

:آرتان نشست کنار ترسا و گفت ایاز رفتن تان بعد

!؟یخوب -

...بهترم  -

هست؟...  ستیشدنت ن ضیاالن که وقت مر! رفت؟ جیچرا سرت گ -

:دستش محکم شد و گفت يتو وانیانگشتاش دور ل... شد  رهیبه روبرو خ ترسا

...نه  -

!ه؟یپس مشکل چ -

:و گفت دیکش یآه ترسا

..شم  یخوب م یچیه -

که وسط در حال رقص  يبه افراد ینگاه... کرد  یحال همسرش رو درك م ییجورا هی... مظلوم گفت که قلب آرتان فشرده شد  نقدریا

:بودن انداخت و گفت

آره؟... قبل از شام ... آخره رقص  -

:هم بهشون نگاه کرد و گفت ترسا
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...فکر کنم ... آره  -

:گذاشت و گفت زیم يرو... رو از دست ترسا گرفت  وانیل آرتان

!!؟یکه برقص یاونقدر خوب هست -

خواست بگه  یدلش م... ذاشت دستش گ يزد و دستش رو تو يلبخند دیچشماش ند يتو یشوخ یذوق زده به آرتان نگاه کرد و وقت ترسا

خواست همه تالشش رو  یم... کنه  يتونست از آرتان دور ینم گهید... تونست  یاما نم... رقصم و غرور خورد شده اش رو جمع کنه  ینم

:گفت  یبه آتوسا م شهیهم... زد  یگوشش زنگ م يمامانش تو يصدا... بکنه که از دستش نده 

من  میدو تاتون هم که ن... سنگ بند بشه  يمن باشه تا سنگ رو مین دیشوهرت با یاگه تو من... کنن  یندگتونن ز یدو تا من با هم نم -

از خودت و غرورت بگذر ...  یمن باش میکن ن یروز شوهرت من بود تو سع هیاگه ... خورن  یو حقتون رو م نیش یخور م يتو سر نیباش

... یکن یزندگ یتا بتون

 شهیترسا هم یاما تو زندگ... من شد  مین چارهیب یمان... آتوسا من موند ... گفت  یبهش م نوید و لجباز بود مامانش اغ شهیبس آتوسا هم از

 یکوتاه م دیاون لحظه هم با... اوقات هم اون  یو گاه ومدیاوقات آرتان کوتاه م  یگاه... من بودن با آرتان مشکل داشت  میسر من و ن

... ومدی

 یلحظات با هم بودنشون بود م نیآخر نیاگه ا...  دنیرقص یجوون کنارهم م يخوندن و همه زوج ها یم میآهنگ مال هیداشتن  ارکستر

...خواست از همه اش استفاده کنه 

***

کرده بودن و  يرو کنار هم سپر یشب خوب... خودش رفت  نیکردن و هر کس به سمت ماش یهمه از هم خداحافظ مایاوج گرفتن هواپ با

...آماده بشن  دیع التیتعط يخواستن برن برا ی محاال

:رو روشن کرد و با اخم گفت نیماش ریآرشاو

خوام ببرمت  ینم...  یخوام تو خونه خودم باش یم یالناس تو زن من هایبابا ا! کار کنم توسکا؟ یچ دیمن اگه نخوام تو رو ببرم خونه تون با -

!!؟یهمف یم... خوام  یمن زنمو م... خونه بابات 

دستش رو برد سمت ... توسکا  يخونه بابا يجلو دنیغر زد تا رس نقدریا... خواد غر بزنه  یدلش م یهر چ ریاجازه داد تا آرشاو توسکا

غرق در اشکش دلش  يچشما دنیبا د ریسمت آرشاو دیکه چرخ نیهم... مانعش شد  ریبشه که دست آرشاو ادهیدر و خواست پ رهیدستگ

:دیلنا...  ختیفرو ر

اصال بهت دست ... اصال ...  نیبب...  نیهم... تو خونه من  ایتو فقط ب!!! خوام حله؟ یبدم بچه نم يآقا من تعهد محضر... نرو خوب توسکا  -

.. .سخته  یلیبرام خ نیتوسکا به جان آرش... به کارت نداشته باشم  يدم کار یقول م... کن  یاونجا زندگ ایتو فقط ب!! زنم خوب؟ یهم نم

...سخته  یلیخ یلیخ

:رو نوازش کرد و گفت ریآروم صورت آرشاو... لبخند زد  توسکا

...گردم  یاالن بر م... لحظه بمون  هی -
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رو جمع کرده بود که  لشیهمه وسا یقبل از مهمون... خونه  يشد و رفت تو ادهیبگه به سرعت پ يزیبتونه چ ریآرشاو نکهیبعد قبل از ا و

آروم و آهسته چمدونش رو ... کرده بود و حاال هر دو خواب بودن  یبا بابا و مامانش هم خداحافظ یحت... نه شون آخر شب برگرده خو

زده  جانیشد و ه ادهیپ نیلحظه سر جا خشک شد اما بعدش به سرعت از ماش هیتوسکا  دنیبا د ریآرشاو...  رونیب خونهبرداشت و زد از 

گذاشتش  ریآرشاو...  دینکشه و فقط خند غیدهنش رو گرفت که ج يتوسکا جلو... بود  زیهمه چ يایاون چمدون گو... رفت سمت توسکا 

:با گفت نیزم يرو

...نوکرتم ... به خدا نوکرتم توسکا  -

:با خنده گفت توسکا

... میکن یها رو زابراه م هیکه االن همسا میبر ایو ب اریفعال چمدونم رو ب... داره  ییفدا -

:زده چمدون رو برداشت و گفت انجیه ریآرشاو

...شما جون بخواه ... به چشم  يا -

:به سرعت راه افتاد و گفت ریکه هر دو سوار شدن آرشاو نیهم

؟يرو به عرش رسوند ریبنده حق نیدفعه ا هیشد  یحقو دارم که بدونم چ نیا... دلم  زیخوب عز -

:و با لبخند گفت ریآرشاو دست يدستش رو دراز کرد گذاشت رو... لبخند زد  توسکا

ادته؟ی يرو بد یخبر مهمون ياون روز که بهم زنگ زد -

:لبش و گفت کیبرد نزد... دست توسکا رو گرفت  ریآرشاو

... زمیآره عز -

میوم و زمان داربه درمان مدا ازیفقط ن...  ریآرشاو میبچه دار بش میتون یگفت ما م... اون گفت ...  رونیهمون روز از مطب دکترم اومدم ب -

:زده گفت جانیه ریآرشاو

!!؟یگ یم يجد -

... میش یاما باالخره م...  یک ستیالبته معلوم ن...  زمیآره عز -

:آروم دست توسکا رو فشرد و گفت ریآرشاو

و  یتو خوشحال نکهیبه خاطر ا ...خونه  يگرد یبر م يتو دار نکهیبه خاطر ا... اما نه به خاطر بچه ...  ادیز یلیخ... دلم  زیخوحشالم عز -

... يبازم توسکا خودم شد نکهیبه خاطر ا...  دواریام

 ریسمت آرشاو دیخودش رو کش دیکش یم ازهیکه خم نطوریهم نمیهم يبرا... محضه  قتیگه حق یکه م یهر چ ریمطمئن بود آرشاو توسکا

:شونه اش و گفت يسرش رو گذاشت رو... 

... ادیز یلیخ.. دوستت دارم  یلیخ -

:دیشن يداریخواب و ب نیرو ب ریجواب آرشاو و

... شتریب یلیخ...  شتریمن ب -

:کرد گفت یرو پارك م نیکه ماش نطوریهم آراد



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٦

...خبر برات دارم  هی ولتیو یراست -

!شده؟ یچ -

... نیدر مورد رام.. . دمیفهم يزیچ هی نیرام ایبودم که عکسا کار اشکانه  نیدر مورد ا قیتحق ریاون موقع که درگ -

:سمت آراد و گفت  دیزده چرخ جانیه ولتیو

شده؟ یچ -

خدا جا حق نشسته؟ يدید...  دیعملش رس يهم به سزا نیرام -

شده مگه؟ یخوب چ -

بره ده که دختره  یم شنهادیبعدش بهش پ... شه  یدخترش دوست م ياز هنرجوها یکیبا  ایگو... زده بود  يگریبهت گفتم کالس باز -

کشونه تو خونه شون و  یدختره رو م یقول الک هیهم با  نیرام..  يازم نخوا يزیکه چ یبه شرط یول امی یگه م یدختره هم م.. خونه شون 

رو  نیزنه رام یچاقو برده بوده م هیبا خودش  اطیاحت ياما دختره که برا...  ارهیکه سر تو آورد رو سر دختره ب ییبال ونهم رهیگ یم میتصم

...کنه  یم یهم زخم شویبد يو متاسفانه جا... کنه  یم یخمز

:و گفت دیغش غش خند دیکه رس نجایا به

!در به در اخته شده  -

:آراد با خنده به در اشاره کرد و گفت... مونده بود  رهیگرد شده به آراد خ يبا چشما یحرف چیبدون ه ولتیو

...کرد رو ازش گرفت  یم تشونیکه اذ ییدخترا يسزا يخدا خوب جور... حقشه  -

:شد و گفت ادهیکرد پ یپوف ولتیو

...ترسم  یهمه عدالت خدا م نیوقتا از ا یبعض -

:و گفت ولتیدست انداخت دور کمر و... رو قفل کرد  نیدر ماش آراد

...اندازه نداره  شیمهربون... اش رو بسپر به خدا  هیبق...  يوقت حق بنده خدا رو نخور چیکن ه یسع! زم؟یعز یهست ینگران چ -

... گهیتو رو دارم د نمیهم يبرا... دونم  یم -

:زد و گفت يآراد لبخند... نگاه هم غرق شدن  يدو چند لحظه تو هر

...به استراحت داره  ازیمن ن يکه کوچولو میبر! چشمات غرق خوابه ها -

:بار پلک زد و گفت هیبا خنده  ولتیو

...اوهوم  -

:و گفت دیرو بوس ولتیو یشونیپ آراد

...من  يایدن میبر -

***

 یسرش جمع کرده بود و حاال داشت بازشون م يهمه شون رو باال رهیبا چند گ... کرد  یبود و موهاش رو باز م ستادهیا نهیآ يجلو طناز

:توشون فرو کرد و گفت یموهاش دست بعد از باز کردن... نشسته بود لب تخت و زل زده بود به طناز  یاحسان هم با لباس راحت... کرد 
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...احسان  یخواب یچرا نم -

:شد و گفت نهیدست به س احسان

...خوام تو رو نگاه کنم  یاالن م...  ادهیخواب ز يوقت برا -

:کشو و گفت يمو رو انداخت تو يها رهیگ...  دیخند طناز

... يدیانگار تا به حال منو ند -

:هم با لذت گفت احسان

...بازم کمه  نمیو هر چقدر هم ببتو ر -

با ... لشیهر دو با تعجب چند لحظه به هم نگاه کردن و بعد احسان رفت سمت موبا... احسان بلند شد  لیزنگ موبا يلحظه صدا همون

:باال انداخت و گفت ییشماره عسل ابرو دنید

!عسله -

:از جانب طناز باشه جواب داد یمنتظر حرف نکهیبدون ا بعد

 هیخودت ...  امیتونم ب یخسته ام طناز هم خونه تنهاست نم یلیشرمنده عسل جان خ...  یخسته نباش!!! ... ؟یچ! ... شده؟ یچ... و عسل ال -

...خداحافظ ... قربونت ... حلش کن  يجور

:خنده اش گرفت و گفت ... مونده  رهیکه با دهن باز بهش خ دیقطع کرد طناز رو د یوقت

!!چته؟ -

احسان  لیاوا! ششیزد به احسان که بره پ یزنگ م دید یعسل عادت داشت نصف شب اگه خواب بد هم م... دونست چشه  یکه م یحال در

... طناز تعجب کرده بود  نیهم يحاال برا! اگه نصف شب بود یحت... رسوند  یافتاد خودش رو م یکه م یتوجه بود ، اما کم کم هر اتفاق یب

:گفت لباسش رو باز کرد و پیز

!گفت؟ یچ -

... ریپس بگ مویگوش ایگفت ب... گرفته ازش  شویشده گوش داریتو نت بوده مامان ب شیبا گوش -

!به تو زنگ زد؟ یپس با چ -

...با اون خطش  -

!؟یچرا نرفت.. خوب  -

 یکه بهش م ستیلطف ن نیا دمیفهم داًیجد...  ادی یکاراش هم بر نم نیتر کیاز پس کوچ... به من وابسته باشه  نقدرینداره ا لیچون دل -

...ظلمه . کنم

:زد و گفت يپوزخند طناز

!؟يدیرو فهم نیشد که ا یو چ -

:زد و گفت يلبخند احسان



ربر انجمن نودهشتیاکاهما پوراصفهانی –  یروزاي بارون               کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٨

به زن خودم ... خودم  یبچسبم به زندگ دیمن با... شم  یاما در هر صورت حس کردم دارم از تو دور م... ذره شعار دادم  هی دیشا... خوب  -

!گه نه؟م... 

:گرد شده گفت ياحسان با چشما... لباسش شد  ضیمتعجب احسان مشغول تعو يچشما ينکرد و با لبخند جلو یبرعکس قبل مخالفت طناز

...طناز  -

:احسان دوباره گفت...  اوردیخودش ن ياما به رو... خنده اش گفت  طناز

... زهیچ... طناز  -

:و گفت دیاحسان از جا پر... و قهقهه زد  هریخودش رو بگ ينتونست جلو نباریا طناز

...حاج خانوم  -

:با غش غش خنده برگشت و گفت طناز

...جانم حاج آقا  -

:زد و گفت یچشمک احسان

!!آره؟ -

:داد و گفت لیتحو یهم در جوابش چشمک طناز

...آره  -

آروم با کف دستش صورتشو نوازش کرد و ...  ستادیناز اط يجلو... چشماش شده بود  طنتیش نیلبخند جانشن... اومد به سمتش  احسان

:گفت

!؟يکه باز بهم اعتماد کرد! ؟يدیمنو بخش گهیباور کنم که د یعنی -

:با لبخند چشماش رو باز و بسته کرد و گفت طناز

... ارمی ینمطاقت  گهید ياریرو به روم ب یاون غار لعنت هیقض يبخوا گهیبار د هیاگه ... اما بار آخره ... آره  -

:گفت عیسر احسان

... هیهفتاد پشتم کاف يازم در اومد که برا يدفعه پدر هی نیهم! من غلط بکنم -

:و گفت دیخند طناز

:گفت...  دیهاش کش هیر يبا همه وجودش عطر موهاشو تو... ...  نیدر مورد خودتون درست صحبت کن... حاج آقا  -

!باشه؟. ..نکن احسان  نکارویبا من ا گهید -

:و گفت دیکش یقینفس عم احسان

... ادیز یلیخ... دوستت دارم طناز  یلیخ -

:زد و گفت يلبخند طناز

... زمیعز نطوریمنم هم -
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با ...  دیو با تعجب به احسان نگاه کرد و نگاه پر از خنده اونو د دیاز جانب اون ند یحرکت چیاز اون منتظر بود احسان ببوستش اما ه بعد

:و گفت دیاحسان کنار کش... بهش نگاه کرد  یسوال چشماش

دونم همه اش به خاطر  یو م يکه من دارم رو تو ندار یاون کشش...  يدار ياحساس بد هینسبه به رابطه هامون  دمیوقته فهم یلیخ -

...دم اول تو رو ببرم دکتر  یم حیترج نمیهم يبرا... غاره  انهیجر

:چشماشو گرد کرد و گفت طناز

!!!نه احسان -

:و گفت دیطناز رو بوس یشونیاحسان با لذت پ... داره  قتیحق انیجر نیدونست ا یکه خودش هم م یحال در

 یو با هم م رمیگ یبرات نوبت م... کنن  یرو حل م ينجوریا يهمه مشکال يروزا جلسه ها نیا..  ستین یمشکل خاص... نگرانش نباش  -

...رابطه  یپس تا اون موقع رابطه ب...  يبه اندازه من لذت ببرتوام  یتون یزود م یلیخ...  میر

که  يتنها کار... شرمنده اش شده بود  ییجورا هیبرده و  هیقض نیبه ا یبود که احسان پ بیبراش عج... شد  یچشماش پر از قدردان طناز

اراده  یب... شه  یپر از آرامش م شیو زندگ... شه  یم خالص یزود از اون درد لعنت یلیخ دونستیم... بود چشماشو ببنده  نیتونست بکنه ا

...لبش  يرو تلبخند نشس

***

:خوند  یدر همون حالت بلند بلند با خواننده م... بود  يتخته ا يتزاهایپ ریحرص مشغول رنده کردن پن با

گذرم که تنها شم یجلب اعتماد تو از همه م يبرا

تر باشم ریبه ز ارزه که به خاطرت تو جمع از قبل سر یم

:زد یلب غر م ریز... دادن  یحرصش م کدنیچ یکه از چشماش فرو م ییاشکا

... تزاستیپ ریپن! احمق ستیکه ن ازیپ -

رمیم یبه من م یباورم کردن تو شک کن شهیهم همه

ترسم یاز افتادن م یول دمیوقت از ارتفاع نترس چیه

هر کار به ... کار کنه  یچ دیبا گهیدونست د ینم...  دیترس یهم م یلیخ...  دیترس یم دیشد هفتیاز چشم آرتان ب نکهیاز ا...  دیترس یم آره

...نکرده بود  یفرق چیاما ه...  نطوریعالقه خودش رو هم... به آرتان عالقه ش رو نشون داده بود ... کرده بود  دیرس یذهنش م

:تگف یلب ریتصور که آرتانه ز نیزنگ در با ا يصدا دنیشن با

...داره  دیآرتان که کل! وا -

:و گفت دیخودش رو کنار کش عیپشت در سر یکاظم يآقا دنیبا د... رفت سمت در و در رو باز کرد  اما

...لحظه  هی نیا صبر کن -

:ترسا گفت دنیبا د... بود  یکاظم يدست آقا يبسته ا... در  يسرش و برگشت جلو يرو دشیرفت سمت شالش کش عیسر

...گرفتم آوردمش باال  رونیب نیاز خونه بر دمیچون ند...  نیجواب نداد یزنگتون رو زدم ول... آورد  یپستچ نویا... خانوم دکتر  سالم -

:بسته رو گرفت و گفت يبا کنجکاو ترسا
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... نیلطف کرد...  دمیضبط بلند بوده نشن يصدا یکاظم يآقا یمرس -

... باالخره اومد ... چرخه  یدور سرش م ایپاکت حس کرد دن يرو يدو ترازو دنیبا د...  در رو بست يا گهیحرف د چیهم بدون ه بعد

... تونست پاکت رو باز کنه  ینم یحت...  نیزم يو سر خورد رو واریاش رو داد به د هیهمون جا پشت در تک... باالخره اومد  یلعنت هیاحضار

...خوند  یخواننده هنوز م... زانو گذاشت و هق هق کرد  يرو رو سرش... اش گرفت  هیباز دوباره گر... د یلرز یتنش م

ينجوریقانون خودمو واسه تو حاضر شدم بشکنم ا من

يازم دور یلیکه خ ییوقتا یستیبدونه ن یشکیه نذاشتم

رمیم یروز قهر تو م هیمعتادم که با  نقدریبه صدات ا من

... رمیگ یآروم م یهم باشم صدام کن طیشرا نیبدتر تو

...پاش برداره  يسرش رو از رو یاما ترسا نتونست حت... باز شد  یکیت يبا صدا در

کمیاتاق تار يتو یفهمم حت یهر نگاتو م یمعن

کمینرفته اسم کوچ ادتیبزن تا مطمئن باشم  صدام

.. يلحظه برگرد هیخواست  یدلم م میپله ها بود يشب که رو اون

يکرد یفاده ماز فرصت است دیبغل کردن من با واسه

:دیمضطرب آرتان رو شن يصدا

!!زم؟یشده عز یچ... شده  یترسا چ... ترسا  -

ينجوریقانون خودمو واسه تو حاضر شدم بشکنم ا من

يازم دور یلیکه خ ییوقتا یستیبدونه ن یشکیه نذاشتم

رمیم یروز قهر تو م هیمعتادم که با  نقدریبه صدات ا من

رمیگ یآروم م یکن باشم صدام طمیشرا نیبدتر تو

:دیپاش برداشت و غر يسرش رو از رو... شد  وونهید زمیلفظ عز دنیشن با

!!!!نگو...  زمیبه من نگو عز -

:آرتان و گفت نهیس يتو دیرو کوب هیاحضار بعد

تا طالق  هتیتنب...  يدیمنو نبخش...  يحق رو به من نداد...  يباالخره کار خودت رو کرد...  يتو فرستاد...  يبرام فرستاد نویا!!! نیبب نویا -

!!!کار؟ یچ!!! کردم؟ یکار م یچ دیبا گهید!!! رفت آره؟ شیپ

:و خونسردانه گفت نیزم ينشست کنار ترسا رو...  نیزم يگذاشت رو... بدون حرف پاکت رو از دست ترسا گرفت  آرتان

... میبذار حرف بزن... آروم باش  -

:د بشه و گفتبا خشم خواست از جا بلن ترسا

... يکرد دیمنو به کل از خودت نا ام... نمونده  یحرف چیه گهید ينشون داد هیاحضار نیبا ا! مونده؟ میحرف گهیمگه د -

:و گفت دیدست ترسا رو کش آرتان
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...  یگوش کن دیبا...  نیبش -

 دیکش یقیآرتان نفس عم... روبرو  واریل زد به دپر اشکش ز يحرف نشست و با چشما یدر برابر تحکم آرتان موش بود ب شهیکه هم ترسا

:و گفت

 یدونست یدونستم و م یم... من  ای يومدی یتو کوتاه م ایکه  میداشت ییجر و بحثا هیاوقات  یبعض...  مینداشت یمشکل چیمن و تو با هم ه -

که منو تا مرز  یبعد از تصادف قایدق...  يعه تو سرد شددف هیاما ... کنه  یسردمون نم کیکوچ يبحثا نیکه ا ادهیز يعالقه مون به هم به قدر

دادم و  یهر اختمال...  یاختالل شده باش هیبعد از تصادف دچار  دیبعد گفتم شا...  یدون یمنو مقصر م دیگفتم شا یم لیاوا... کشوند  ينابود

با خودم گفتم ...  يمنو نابود کرد تیق همه ذهنبا مطرح کردن بحث طال نکهیکردم درمانت کنم تا ا یتونستم سع یکه م یقیاط هر طر

کار رو  نیا یخودتو لوس کن نکهیا يبرا دیاما بعد با خودم گفتم شا...  یزن یحرف طالق رو م یراحت نیارزشه که به ا یب مونیگچقدر زند

تو حرف ...  هیشد به اومدن احضار دهیکش کار... اما جواب نداد ... کردم  شتریمحبتم رو ب...  یاز محبت من مطمئن بش نکهیا يبرا یکن یم

توجه به من و  یاما تو ب...  میبا هم حلش کن يبذار! هیدردت چ یکردم بگ یچقدر ازت خواهش م ؟يتر ادتهی...  يدیرو به عمل کش

قبول ... به خاطر اون باشه  زیشد همه چ یکمرنگ بود تو ذهنم که باورم نم يبه قدر ایتان...  يتازوند یم یتنه داشت هیو بچه مون  مونیزندگ

که  ییاما توقع من از ترسا... نبود  یکم زیچ دیهم که تو د يزیچ. من خودم هم بهش تذکر دادم... زننده بود  منمطب  يتو ایدارم رفتار تان

و بتونم از  هیمن بدونم درد زنم چچهار تا فحش بهم بده و بعد بذاره بره تا اقال ... دهن من  يبکوبونه تو... جلو  ادیبود که ب نیشناختم ا یم

 نکهیا... فکر کردم  زیچ هیفقط به  دمیفهم یوقت...  يکابوس کرد مویچند ماه زندگ! کار کردم یچ ینگفت یتو به من حت... خودم دفاع کنم 

اخالق رو  نیکه ا یدون یمخودت هم خوب ...  یانجام داده باش یبه من بگ نکهیرو بدون ا يبازم شده بود که کار...  یدرست بش دیتو با

... زایچ نیبدتر یحت...  میکن یرو از هم مخف يزیچ ندارمبهت گفته بودم دوست ...  يدار

: دیکش ادیفر ترسا

...داشته باشه  تیواقع دمیترسیم...  یخواستم غرورم رو له کن ینم -

که تو اشتباه  يداد یدرصد احتمال م هی... يکرد یت هم فکر مبه بچه ا دیتو با...  یفقط به خودت و غرورت فکر کن يتو حق ندار! ترسا -

چرا به خاطر ! به درك يبه من دار يکرد یکه ادعا م ياعتماد... من به درك  ؟ينداد یاحتمال نیدرصد چن هیچرا !!! هان؟...  یکرده باش

چرا زود قضاوت ...  یگرفت میمشورت با من تصمچرا بدون ...  يکه چرا منو خورد کرد ستین نیحرف من ا!!! ؟یبچه ات از غرورت نگذشت

اگه حرفت ...  يشد یاگه جدا م ینیبب...  ینیمن فقط خواستم بب...  ستین نایحرف من ا! نه...  یبست مونیزندگ يچرا چشمت رو رو...  يکرد

شد  یم یاونوقت چ... هات صحبت کنه با ادیگفتم ب ینم ایو به تان هیدرد تو چ دمیفهم یوقت م چیاگه من ه...  ينشوند یم یرو به کرس

اومدم ...  دنتیفهم يکنم برا تتیحد اذ نیتا ا اوردمیاما طاقت ن...  نیالبته قصد داشتم نه خودم باشم نه آتر... شد  یم یچه شکل تیزندگ...

وگرنه منم ...  ینیاستم با چشم ببخو یم... به کجاها بکشه  تیممکنه زندگ یاگه حرف نزن یفقط خواستم بفهم... اما محبتم رو ازت گرفتم 

حالت خراب شد که به  یاون صحنه لعنت دنیاز د نقدریفهمم ا یم يدیفهمم زجر کش یم يفهمم ناراحت شد یکنم م یدرکت م... آدمم 

 یدرس عبرت م دیبا! اما... فهمم  یرو م نایهمه ا...  دمیبخش یوقت خودم رو نم چیومد هی یسرت م ییو اگه بال يتصادف کرد یعیاون فج

 یرو م يکه باهاش بود يمرد ومدمی یم دمید یاون صحنه م يتو رو تو يمن اگه روز...  ینکن یرو از من مخف زیچ چیه گهیتا د یگرفت

!!؟یفهم یم...  يکرد یرو نابود م مونیزندگ تیبا غدباز یداشت... قدر غد نباش  نیدختر ا... تو خودت  زینر!! ؟یفهم یم! کشتم
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:هق کردهق  ترسا

...رو  یدرخواست لعنت نیو ا يومدیاما تو بازم کوتاه ن... چند بار بهت بگم ! دمیفهم...  دمیفهم -

:با لبخند گفت آرتان

دارم که شوهرش به شدت در حد  نمیمراجع يمورد تو هی... واسه منه ...  ستیواسه تو ن هیاحضار نیا... من  ينکن خانوم کوچولو هیگر -

...  شهیدادگاه يکارا ریروزا هم درگ نیگرفتم و ا لیخودم براش وک... زنه جرئت نداشت درخواست طالق بده ... نه ز یمرگ کتکش م

باز اشتباه برداشت  يدید...  يباز عجول شد يدید! نیهم... کنم  دیینداشتن شوهرش رو تا یکه برم و تعادل روان دادن هیمنم احضار يبرا

... يکرد

دفعه از جا بلند شد و با خشم  هیذهنش مرور کرد و بعد  يهمه حرفاش رو تو... د ...آرتان لبخند زد ... شد  رهیآرتان خبا دهن باز به  ترسا

 وبا لبخند راه افتاد دنبال ترسا ... آرتان هم از جا بلند شد ... کرد  یم شیعصب شتریب نیداد و هم یحق رو به آرتان م... رفت سمت اتاقش 

:گفت

... گهیقهر نکن د...  رونیب میخوام شام بر یم! رو دك کنم نیامروز تونستم آتر نیهم...  ترسا خانوم -

...با خنده وارد اتاق شد و در اتاق رو بست  بعدش

هم زیاست و درمان ن اریاز  دردم

هم زیاو شد و جان ن يفدا دل

***

... بود  فینبض داشت اما ضع... چشماش بسته بود ... قبر  يبود رو تفاوت افتاده یاما ب...  دیکوب یم فشیبه شدت شالق به بدن نح بارون

از دانشگاه انصراف ... نون خور کمتر  هی... نداشت  یتیکس اهم چیه يوجودش برا... براش مهم نبود  یچیه گهید...  رهیبراش مهم نبود بم

 جهینت نیبه ا... نبود از رد کردن اشکان  مونیپش...  بود دهیبشه که همه رو کوب یتونست چشم تو چشم کسان ینم گهیچون د ودداده ب

بار آورده بود  نطوریاونو ا یاما زندگ...  يعقده ا یلیخ...  يو عقده ا...  فیضع یلیخ... بود  فیاون ضع...  ستین قشیبود که واقعا ال دهیرس

سر قبر باباش ... براش مهم نبود  یچیه گهیلحظه داون ... اوقات از دست روزگار  یشد و بعض یم یاز دست خودش عصب وقاتا یبعض... 

 گهیاما د... کنم  یاستخوناش نفوذ م يحال شد حس کرد سرما داره تو یب هیاز زور گر یوقت... التماس کرد خدا ببخشتش ... توبه کرد 

دندوناش ... نازك  يمانتو هی تنش نبود جز یچیه... بارون جونش رو هم بشوره و ببره  خواستیفقط م... قدرت بلند شدن هم نداشت 

خواست به باباش  یم... آزاد و رها ... آزاد شد  يهم و از هر فکر يپلکاش افتادن رو... از زور سرما به هم خوردن تا ثابت شدن  نقدریا

درختا  نیاز ب هیبود سانمونده  یزدنش باق خیتا  يزیکه چ یوقت...  دهیبر ایاز دن گهید کرد میکه حس  یوقت...  تیبه ابد... ملحق بشه 

اون ...  دیکش رونیرنگش رو از تنش ب یبلند و خوش دوخت مشک يپالتو دیدو یکه به سمتش م نطوریهم... مرد  هی هیسا... اومد  رونیب

...هاش  يبا وجود همه بد... مهم بود  یکس يدختر هنوزم برا

بارون تن و  يو بذار یدستاتو باز کن...بارون  ریز يبر...  یبزن ایکه دل به در نهیمهم ا... شه  یم یآفتاب يابر يهوا... رن  یم یبارون يروزا

... شدن لباسات  سیاز خ... پاشه بهت  یکه م یاز آب و گل...  یدائم غر بزن نکهیا يبه جا... کنه  قیبدنت رو بشوره و لذت رو به جونت تزر

...  یو زمان گله کن نیاز زم... و اتوبوس  یاز کمبود تاکس...  کیاز تراف...  تنکیع يها شهیشدن ش سیاز خ... مدل موهات  ختنیاز به هم ر
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 وندهنم یبرات باق یچیروز کوفت ه هیو  یسر درد اساس هیکه بعد از تموم شد بارون جز ...  یغر بزن...  یغر بزن...  یغر بزن نقدریخالصه ا

...پس به بارون لبخند بزن ! و بس نیهم...  یروز از عمرت رو هدر داده باش هیفقط ... باشه 

...بشه  یآفتاب یبا سالمت تیبارون يخدا باش تا همه روزا با

03/07/92 ...حق  ای

 یپور اصفهان.ص هما

   92 بهمن   :   انتشار 
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