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 پرستنده آتش كي:  ترسا

 

صدا لحظه به . دميكنار تخت كش يعسل يآوردم و رو رونيپتو ب ريرو از زدستم . شد يسرم داشت منفجر م. بلند شد يآهنگ آنشرل يصدا

از  يكي. پتو ريز دمشيچنگش زدم وكش. ميباالخره دستم خورد به گوش. شدم يتر م يشد و من لحظه به لحظه عصب يلحظه داشت بلند تر م

آالرم  يدوست داشتم گذاشته بودم برا نقدريرو كه ا يهنگدونم چرا آ ينم. صدا خفه شد. و دكمه قطع صدا رو زدم ردمچشمامو به زور باز ك

كردم و تازه  يتا صبح داشتم چت م شبيد ومدي يخوابم م! يلعنت. ساعت چند بود؟ هفت صبح. شد يآهنگ متنفر م نيداشتم از ا گهيد. ميگوش

با غر غر از جا بلند شدم و كش و ! ؟ انگار مرض داشتمبود كه من با دوستام گذاشته بودم يچه قرار كوفت نيا. دمبو دهيدو سه ساعت بود كه خواب

 يدر حال. داد يشده بود و بهم آرامش م دهيبنفش پوش يواريبا كاغذ د وارهايهمه د. بنفش اتاق افتاد وارينگاهم به در و د. به بدنم دادم يقوس

جدا شود كنار پنجره رفتم و با ضرب  ميبود به پا دهيسبكف اتاق پخش شده بود و حاال چ شبيكه از د ييها پسيچ ردهكردم تا خو يم يل يكه ل

 :جدا كردم و غر غر كردم ميها را از پا پسيبا خشم خم شدم و چ. صورتم خورد و لرزم گرفت يباد سرد تو. گشودمش

 !يلعنت -

. الش چپونده بودم در آوردمب ريرو كه ز يلب تخت نشستم و گوش. برگ بود يد سياز كر يميآهنگ مال نباريا. بلند شد ميزنگ گوش يصدا

 :را در گوشم گذاشتم و گفتم يزد گوش يصفحه چشمك م يبلنفشه رو يصورت دلقك

 ...بنال  -

 اعصابت مثل چلغوز شد؟ ياه باز تو صبح زود پاشد -

 ...باشم بهتر از توام كه  يهر چ -

 هان؟ يمن كه چ -

 :و گفتم دميخند

 !چلغوزه هيات شب افهيق -

 :بلند شد شيغويج غيج يصدا

 يشه تو دستا يعكس اتو م نيدونستم ا يمن م يييييييخر يليخ ؟ينكبتتو عوض نكرد يگوش يتو هنوز اون عكس رو! شعوووووووووووريب -

 .خرچسونه يتو

 :تخت و گفتم يرو دميخواب

 نيماش ديبا يشه چون با بدخت يم يمرغ زياعصابمم چ رونيتازه حاال از اتاق كه برم ب. رونيب اميبنفشه جون سگ بابات حال ندارم از خونه ب -

 .دودر كنم

 !به روزنامه اشه جانشيه! يخر يليترسا خ -

 ...آخه كثافت  -

 :بنفشه گفت. مانع از ادامه حرفم شد يبوق پشت خط يصدا
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 .صدات قطع شد -

 .دارم يخف بابا پشت خط -

 :انتظارو و جواب شبنمو دادم ستيرو گذاشتم تو ل بنفشه

 هان؟ -

 !ن و درد تو گور خواهر جوون مرگتها -

 ؟يكار دار يبا خواهر من چ يوا خاك تو سرت كنم اله -

 ...ناناز تو  يبكنم با اون صدا يحال اساس هيتا منم ... بگو جوووووونم  يدار يبر م ويگوش ياول صبح! يشعور يبسكه تو ب -

 !استغفراهللا... بابات  يبرو با صدا... شبنمااااا  يشد يعوض يليخ -

 :و گفت ديغش خند غش

 ؟يكاره ا يچ -

 .اميكوفت كنم و ب يزيچ هيبعدم . ام بزنم يشيصورت ج نيآب تو ا هيمن بلند شم  نيواال اگه شما دو تا نكبت اجازه بد -

 .رسه يالشه روزنامه هم بهمون نم گهياووه اون وقت د -

برو كاراتو بكن بذار  ريخفه مرگ بگ. يال گور كنم شما رو اله. كنن يم يندگز لويبيكوچك خانوم س رزايانگار دارن تو عهد م! نرسه به درك -

 .منم به كارام برسم

 .ستيخب بدو كه دل تو دلم ن يليخ -

 :لب گفتم ريز

 ... يندار يتو كه غم -

 ؟يچ -

 .يبا...  يچيه -

 .يبا -

 :بنفشه بلند شد يصدا دوباره

 بود؟ يچه خر ياوووووووووووو -

 .همزادت بود -

 !درد  -

 .ينبود كه تو بار من نكن يفحش يولم كن تو رو خدا صبح اول صبح -

 :و گفتم دميخند

 ...كه من صپا اخالخ ندالم  يمودون... عشخ من  ديببخش -

 بود؟ يك -
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 بود؟ يداره كه ك يتو؟ به تو چه ربط يفضول! ادم حرف بزنم نيباهات ع يندار اقتيفحشت بدم ل ديفقط با نيبود؟ بب يدردو ك -

 بود؟ يچه خر يگفت يكلمه م هيخو  يفك زد نقدريا -

 ...شبنم بود  -

 گفت؟ يم يچ -

 سيتو نشسته منتظر سرو نيع -

 .مردومو معطل نذار زشته نقدريزود باش ا زميخب پس عز -

 :دميكش غيج

 ....بنفشههههههههههههه  -

 تونه با تو طرف شه؟ يم يك -

 :و گفتم دميخند

 .امي يالن مگمشو كاراتو بكن ا -

 .يمنتظرم عشق من با -

 .يبا -

 شميآرا زيم نهيآ يجلو. رونيب دمشيكردم و با دست كش ينق نق. پام يرفته بود ال داسميشلوارك كوتاه آد. قطع كردم و از جا بلند شدم ويگوش

رنگ  هيچشمامم . رنگ بود يو ب دياز حد سف اديگوستم ز. دميترس يخودم م افهيوقتا از ق يبعض! تيم نيشده بودم ع. زدم ديو خودمو د ستادميا

 ختهيحال ر يرنگ و ب يموهام ب. كردن يصدام م ديبنفشه و شبنم چشم سف نميهم يبرا. زد يم يديروشن كه به سف يليخ يليسبز خ. بود يخاص

هامو  يابر ييدمپا. با كش بستم بلندمو كه تا وسط وسط كمرم بود يكش مومو برداشتم و موها. خون آشام شده بودم نيع. بودن كنار صورتم

 ييرفتم تو دستشو. و حمام مجزا داشت ييبود كه دستشو نيا شيطبقه دوم ساختمون بود و خوب ياتاق من تو. رونيپام كردم و با غر غر رفتم ب

خودمم  يول. كه قبول شده باشم نهيبه هم دميكه تنها ام يدون يخدا م يا... اگه  ؟يشدم چ ياگه قبول نم. بدجور ذهنم مشغول بود. و درو بستم

. رونيو رفتم ب دميهم توص صورتم پاش يقبول شده باشم؟ مسواك زدم و آب يشد پزشك يمگه م 3000بود با رتبه  يالك دميام هدونستم ك يم

 :نييخوردم تا پا زينرده و ل ينشستم رو دميپله ها كه رس يباال

 ...هورااااااااااااااااا -

رو  نشيباد كرده و پر چ يكه لپا ينگاهش خنده ام گرفت و در حال دنيبا د. كرد يگشاد نگام م يا بود و داشت با چشماپله ه نييجون پا زيعز

 :گفتم دميبوس يم

 !ريجونم بخ زيصبح عز -

 نه نه حالت خوبه؟ -

 شم؟ يبهتر نم نيآره نه نه جونم از ا -

 :گفت داد يكه خودشو به چپ و راست تكان م يلب پله و در حال نشست
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 چميه رمينخ ه؟يا هيعنكبوت اروي نيا نيع يشه؟ فكر كرد يمن خاك به سرم م يافت يم يگ يمادر نم يكار كنم؟ ا يمن از دست تو چ -

 نيا. راحت شم نيخدا منو بكش از دست ا يا! يكن يما رو در به در م يش يو خودت خالص م يش يم يضربه مغز يافت يم. يستيعنكبوت ن

 .شده مونيخدا وسط راه پش يتو قرار بوده پسر بش مطمئنممن  ؟يديدختره تو آفر

 :و گفتم دميغش غش خند زيحرف عز از

 .كار كنم يبلدم چ. شه ينم ميچيه. كاراو رفتم نيمرگت بشم؟ من كالس ا شيمن پ ياله يزن يجوش م نقدريجونم چرا ا زيعز -

 ياي يو تا م يافت يآخه مگه ممكنه نه نه؟ م. ينش يضربه مغز يكن يكار هي يافت يم يوقت يدلت خوشه كه بلد! كلكه پوله مادر نايا گهيآره د -

 نگزنن جف يگول م زايچ نيمردمو با ا يبچه ها... كه  ياريبال درب يستينعوذباهللا فرشته ن...  يآدم. يريم يزبونم الل م يزرت يايبه خودت ب

 .يعنكبوت نيشما شد نيبر نيگ يدن بعد م يم ادتوني يباز

 :عشق بغلش كردم و گفتم با

 .ستيحرص نخور برات خوب ن نقدريخورم شما ا يسر نم گهيچشم د. زبون خودم برم نيريش زيدور عز ياله -

 ن؟ييپا امينرده سر بخورم ب نياز هم يخوا يم. حاال هم سرحال ترم يوا مگه چمه؟ ماشاهللا هزار ماشاهللا بزنم به تخته از هزار تا جوونا -

 :كردم گفتم يكه چلپ چلپ ماچش م يرفت سمت نرده ها گرفتم و در حال يكه داشت م زويدست عز. درد گرفته بودم خنده دل از

 ..شه  يباشه دود از كنده بلند م يهر چ يدونم شما هزار بار بهتر از من يم زمينه عز -

 .يدون يخوبه م -

 :رفتم گفتم يكه سمت آشپزخونه م يجا بلند شدم و در حال از

 گشنه برم؟ ديبا اي زيحونه تو بساطت هست عزصب -

 ؟يشده كه تو كله سحر پاشد ينه نه؟ اصالً چ يبر يخوا يكجا م -

 ... زيعز ادي يامروز جواب انتخاب رشته م -

 ؟يجواب چ -

 شوور كنم؟ ديبا ايتونم برم دانشگاه  يم نميكه بب ادي يجوابش م. زميجواب كنكورم عز -

 :كرد گفت يكه تر و فرز صبحانه مرا آماده م يدر حال زيعز. دميخندگفتم و خودم غش غش  نويا

ترسناكه  يكن يفكر م يشوهر نكرد يتا وقت...  ستين يبد زيشوهر كه چ...  ستين يطور يقبولم كه نشده باش... مادر  يكه قبول شد شاهللايا -

 !يبوده و تو خبر نداشت يچ يفهم يتازه م يشوهر كرد يوقت يول

 :گفتمخنده  انيم

 !هست يفهمم چ يكنن تازه م يتا م يول! هست يكنن شوهر چ يدخترا فكر م. دوره زمونه برعكس شده نيا زيعز -

 :تكان داد و گفت يكه متوجه منظور من نشده بود سر زيعز. خنده ريگفتم و خودم زدم ز نويا

 ...شوهر  يگفت ياون دوره تا م... كردن  يرو ق ايح دنيدوره زمونه آبرو رو سر كش نيا يدخترا زيآره عز -

 :وسط حرفشو و گفتم دميپر
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 ...دوره  نيا يول... كردن  يم ميشدن و از خجالت خودشونو تو هفت تا سوراخ قا يدخترا رنگ لبو م -

 .شه يگشاد م شونيتا بناگوش كه چه عرض كنم تا ناقولوس ششونيها ن دهيشوهر ورنپر يگيدوره تا م نيآره مادر ا -

 . رفت يم ادميكه همه غم هام  دميخند ياز دستش م نقدريوقتا مثل امروز ا يبعض. شد يمن م يباعث شاد نقدريبگردم كه ا زميدور عز ياله يا

و بدو  رونياز آشپزخونه اومدم ب. ديكوب يسر هم م يزد و ظرف و ظروف رو تو يهنوز هم غر م زيعز. خنده صبحانه مو خوردم و پاشدم انيم در

و با دعا و ثنا در  ستادميدر كمدم ا يجلو. و دوباره با كش بستم دميموهامو برس كش يسر سر. اتاقم يزدم تو رجهيها رفتم باال و شبدو از پله 

 يسرمه ا يمانتو كيلباس ها را تند تند كنار زدم و ! من آدم بشو نبودم! من لباس همانا كي ريباز كردن همانا و غرق شدن ز. كمد را باز كردم

لباس را . شد يم ريكم كم داشت د. دمياتو را به برق زدم و تند تند اتو كش. روشن جدا كردم يآب يروسر كيو  يخي نيشلوار ج كيا بلند ب

. اعتماد به نفس داشتم يهم به اندازه كاف شيبدون آرا. كردن نداشتم شيحال آرا. ختميصورتم ر يتو يور كيروشنم را  يو موها دميوشپ

 زيكنم كه چشمم به عز يپله ها دوباره خواستم نرده سوار يباال. رفتم رونيرا هم به پا كردم و از در ب ميسورمه ا يانتس 5پاشنه  يكفش ها

از فكر . افتاد يم يكه چشمش به جر يافتادم وقت يتام و جر يگربه تو اديبه چشمانم زل زده بود كه  يطور. بود ستادهيپله ها ا نييپاافتاد كه 

ورد را تند تند  هيشب يزيلب چ ريجون ز زيعز. به دلم ماند يحسرت نرده سوار. رفتم نييپا يكي يكيفت و با متانت پله ها را خودم خنده ام گر

 :بلند گفت ستادميا شيپا يجلو يوقت. اندخو يم

 !ميالعظ يال حول وال قوة اال باهللا عل! شاهللايچشم حسود كور بشه ا -

 منو چشم كنه؟ اديم يك ؟يخون يرو م نايا تيمن خرچسونه قزم يبرا يدار زيعز! همه راهو نيره ا يم ياوووه ك -

 ...افتادم  امرزتيمادر خداب ادي نييپا يومدي يم يتا داشت! يمون يسرو م نينه نه ماشاهللا ع يوا -

 نيا نييپا يسيكه وا ييكجا مامان. نشود ريتا اشكم سراز دميو لبم را جو دميكش يآه. گرفت و نتونست حرفشو ادامه بده زويعز يگلو بغض

 قيچند نفس عم...  يزود رفت يليخ يمامانم زود رفت ؟يكه حض دخترت رو ببر ييكجا. كه قبول شده باشه يدخترت دعا بخون يپله ها و برا

 :دستمو سر شونه اش انداختم و گفتم. لب پله نشستم رشو كنا دميكش

روزنامه  يرو ايموج منف نيبعد ا رميگ يم يموج منف يمن كل يكن يراه ينجوريمنو ا يحصبح اول صب يگ ينم ؟يكن يم هيگر يچ يعني زيا عز -

 ...بچه  يرشته كون شور يو دندون پزشك يو دارو ساز يپزشك يذاره و به جا ياثر م

 :سرشو باال آورد و گفت زيعز ديكه رس نجايا به

 ؟يكش يخجالت نم ؟يشد تيترب يب نقدريا يرفت يتو به ك! اه مادر -

 :و گفتم دميغش خند غش

 !كنن يبدرقه نم ينجوريپاشو قربونت برم مسافرو كه ا... جونم  زيپاشو عز -

 :و گفت ديصورتش كوب يتو

 مسافرت؟ ير يم يمگه دار! خدا مرگم بده -

 :و گفتم دميخنده دستشو كش ونيم

 يدارم بهت م. به جون گرفته ها بذارن شيآت نيدم البته اگه اگر يزودم بر م. ابونيسر خ يدكه روزنومه فروش يرم پا يدارم م! من گرينه ج -
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 .ينكن هيگر گهيد يعنيگم كه 

 :پاك كرد و گفت اشكاشو

 .ناهارت بادمجون درست كنم يخوام برا يبرو و زود برگرد م... نشده  رتيباشه مادر بدو پس تا د -

 :زدم به غش و گفتم خودمو

 ...جونم بادمجون  -

 لوس نكنبرو دختر خودتو  -

 :و گفتم دميچسب زويعز دست

 !بابا خوابه... جونم  زيعز -

بود به سقف  دهيچسب يكه راه انداخت ييو سر و صداها يكه تو كرد يهمه غش و ضعف نيخورده مادر؟ بابات اگه خواب بود با ا ييسرت تو جا -

 .كه

 :ذوق گفتم با

 ست؟ين -

 .شدن تو رفت سر كار داريقبل از ب...  رينخ -

 .بده به من اريمامانو ب نيماش چيجونم بدو سوئ زيپس عز... آخ جون  -

 .سالم داده يخدا بهت پا يبرو نه نه جوون ادهيشو و برو پ نيماش اليخيب. نه مادر -

 برم؟ ادهيخاك بخوره بعد من پ نگيگوشه پارك يبه اون مامان نيدرسته كه ماش نيا زيا عز -

 !شدنت حساسه نيسوار ماش يرو نقدريابات اكه ب يندار قيخب نه نه البد تصد -

دم  يمن قول م يول. بشه ميطور هويبهم بده  نيترسه ماش يرم بابا م يفقط چون تند م. گرفتم امهيگواهن شيمن ماه پ ز؟يعز يگ يم يچ -

 .اريب چويحاال شما برو سوئ. برم واشي

 .برو يبا تاكس ريبگ يتاكس ايولش كن ب. دم يسه بار جون م يايو ب يشه تا تو بر يمادر من دلم ال هول م نه

 ...تو رو جون بابا . نكن تياذ زياه عز -

 !ا قسم نده دختر -

 .اريخب پس ب -

 :زد يلب غر هم م ريز. اورديرا ب چيچس و فس كنان به سمت اتاقش رفت تا سوئ زيعز

داره  يضبطش محله رو ورم يره اول صدا يم ادشي يون همه چپشت فرم نهيتا بش يرم ول يم واشيگه  ياالن م. امروز  يامان از جوونا يا -

 .امرزشينه نه خدا ب نيماش يرايتا غيبعدم ج

. رفتم رونيكرده و از در ب يو هوار كشان خداحافظ دميقاپ چويسوئ. آورد چويكردم تا باالخره سوئ يپا اون پا م نيدم در ا. دميصداشو نشن گهيد

بازكردم و رفتم  موتيرو با ر نگيدر پارك. روشن كردم نويپشت فرمون و ماش دميپر يبا شاد. زد يبرق منور آفتاب  ريبژ مامانم ز يايپرش
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كوچه با خونه  هيكه  نايخونه بنفشه ا يجلو. هم بلند شد كايالست غيج يصدا. ضبط رو تا ته بلند كردم يصدا رونيكه از در رفتم ب نيهم. رونيب

و  يكرم نيرنگ با ج يقهوه ا يمانتو كت. زده بود يپيتوله سگ چه ت. رونيب ديپر. بوق گذاشتم يروو دستم رو  ستادميمون فاصله داشت ا

 غيكنار منو ج يصندل يرو ديپر. عاشق فر درشت موهاش بودم. رونيبود ب ختهيو اونور ر نوريهم از ا شويقهوه ا يموها. يكرم قهوه ا يروسر

 :ديكش

 !شعوريب ياومد ريچه د -

 .زهيسرم گرم عزكه  يدون يم -

 .نيبش ريهم پ يبه پا شاهللايجونت عشقته ا زيدونم عز يآره م -

 :بردم سمت چشمش كه سرشو برد عقب و گفت انگشتمو

 .شه توش يم دهير ادياشكم در م يدست بزن. نكن تو رو خدا پدرم در اومد تا خط چشممو صاف در آوردم -

 پس زر نزن -

 .زنه يگ مشبنم داره زن فتيباشه بابا راه ب -

تنگ و  يو نقره ا يآب يمانتو. عقب ديجلف تر از ما دو تا پر پيت هيشبنم هم با . سادميخونه شبنم وا يجلو نباريگازو و ا يگذاشتم رو پامو

تا  رونيب بود ختهير دشيطرف شال سف هيكرده بود و از  يحالت دارشو با اتو مو لخت شالق يپاره پاره موها نيبود با شلوار ج دهيپوش يكوتاه

 :ميو همزمان گفت ميزد يمن و بنفشه سوت. بود ليتكم ليتكم ششيآرا. اش نهيس يرو

 !اوالال -

 :نازك كرد و گفت يپشت چشم شبنم

 ن؟يپسند يچطوره م -

 !درد تو جون پسر كشت -

 !نگوووو جون به اون پسر يوا -

 .كونم زتيخاك بر سر ه -

 :و شبنم گفت دميسه خند هر

 .امه اومدهبدو برو روزن -

االن هم  دنيد تيتو سا شبيهمه همون د. ميروزنامه بخر ميخوا ياوسكوال م نيبابا فقط ما سه تا ع! زنه انگار چه خبره يهول م نيهمچ -

 .در بره شونيكنن كه خستگ ينگاه م لميباد كولر دارن ف ريراحت تخت نشستن ز الشونيخ

 .دورش خط سرخ بكشن يادگارينبال روزنامه كه اسمشونو د اني يقبول شدن حاال م دنيهمونا كه د رمينخ -

 :و گفتم سادميوا يدكه روزنامه فروش يجلو

 .ستيجا پارك ن نيايو ب نيبخر نيبر نيبدو -

 و غيچنان ج. سه سوته روزنامه رو گرفتن و برگشتن دهيدو تا ورپر نيا يچطور دمينفهم. شلوغ بود يدكه حساب يجلو. با بنفشه و شبنم بود حق
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 :كرد يبنفشه صفحه س را برداشته بود و بلند بلند تكرار م. كه همه به سمتمون برگشته بودن ميكرد يم يهوار

 ...بنفشه  يعيبنفشه سم يعيسم -

 :زد  غيج هوي

 .قبول شدم قبول شدم.... من قبول شدم  يخدا يوا! ناهاشيا...  ناهاشيا -

 :مچاله شده رو كنار زدم و گفتم يها روزنامه

 حاال؟ يقبول شد يچ يريرد بگد -

 :زد گفت يسرخ شده بود و داشت خودش را باد م اديز جانيكه از ه بنفشه

 .ارميخدا االن بال در م يخواستم وا يهمون كه م... قبول شدم  كيژنت -

 :شبنم هم بلند شد غيج يصدا هوي

 !ا جوننننننننن ماااااااااااااااااااااچچچ چچچخدااااااااااااا....  يرشته داروساز....  يازيشبنم ن يوااااااااااااا -

و دست آخر بنفشه كه تازه متوجه  ختنير ياشك شاد يبغل هم كم ياونا هم تو دميدوستام شاد شدم و هر دوشون رو محكم بوس يخوشحال از

 :من شده بود گفت

 ؟يتو چ -

 :تبنفشه با حرص گف. شانه باال انداختم دميجو يكه پوست لبم را م يحال در

 ....روزنامه رو  نيا نميبده بب! شونه و درد  -

 :و تند تند و زمزمه وار شروع به گشتن كرد دير را قاپ صفحه

 ....رادمهر ترسا ... رادمهر ترسا ... رادمهر ترسا  -

 :و گفتم دميروزنامه را كش. مشغول گشتن شدند يشش چشم ييروزنامه و دو تا يهم افتاد رو شبنم

 .... ستيد نگشتم نبود نگر -

 :گفتم ياليخيو با ب دميخند. و شبنم هر دو با بغض نگاهم كردند بنفشه

 .به من؟ به جهنم كه قبول نشدم نيشرك زل زد هيگر نيچتونه ع -

 .يباال رو زد يآخه تو فقط سه تا رشته ها يكرد يتر انتخاب رشته م نييذره سطح پا هيكاش  -

 .رفتم يشدم نم يهم قبول م گهيد زيچون اگه چ -

 .يش يحاال آزاد كه قبول م -

 .رم يبشمم نم -

 .يبر دي؟ مگه دست خودته؟ با يچ يعني -

 .نه دانشگاه يول.... رم  يم -

 پس كجا؟ -
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 !بهونه هيقبول نشدن شد برام  نيبهونه بودم كه ا هيفقط منتظر ... خوام برم اونور  يم -

فشن  يموها. دو پسر به قول شبنم توتو بودند نانشيكه سر نش ستاديكنارمان ا ينيه ماشهمان لحظ. گشاد شده نگاهم كردند يدو با چشم ها هر

 :گفت شونيكي! پيو آخر ت

 خدا؟ يارينه به  اي ميشد يهم دانشگاه نميخوام بب يم ؟يكدوم دانشگاه قبول شد گريج -

 :گفت ميو شبنم و من هر سه با خشم گفت بنفشه

 !يهر... خفه  -

 :بنفشه دستم را گرفت و گفت... در آن لحظه  يول ميكرد يم حيتفر يحتماً كل بود يگريوقت د اگر

 ؟يگفت يچ يديخودت فهم -

 :تكون دادم و گفتم سرمو

 .وقته تو فكرشم يليخوام برم خ يم... آره  -

 .ذاره يبابات كه نم يول...  يول -

 .دونم يم -

 :گفت شبنم

 ؟يزن يحرفو م نيپس چرا ا يدون ياگه م -

 .كنم شيبتونم راض دوارميام چون -

 :دو با هم گفتند هر

 !يتون ينم -

 :تكان دادم و گفتم يسر

 .كنم يم شيكه شده باشه راض يمتيبه هر ق -

 :توجه به حضور شبنم گفت يب بنفشه

 .ياگه خودتو پر پر كن يذاره حت يآتوسا بابات عمرا نم هيبه خاطر قض -

آتوسا كه مربوط به  يبه خصوص ماجرا. ما نبود ياتفاقات خانوادگ انيدر جر اديهم ز نيهم يبرادوست دو سه ساله من و بنفشه بود و  شبنم

 يشبنم با گنگ. ميشناخت يرا م گريو خوب همد ميبا خانواده اش هم مراوده داشت. شناختم يبنفشه را از دبستان م يول. است شيشش سال پ

 :ديپرس

 كار كرده؟ يآتوسا؟ مگه خواهرت چ -

 :سر شانه بنفشه زدم و گفتم يهم دست نيهم يرا بفهمد برا هيمهم نبود كه شبنم هم قض ميبرا. ردينگاهم كرد و لبش را گز يشرمندگ با بنفشه

 يمرتب پول به حسابش م. فروگذار نكرد يراه چيكنه از ه شرفتياون پ نكهيا يبابا هم برا... رفت لندن  ليتحص يبرا شيآتوسا ده سال پ -

مامان . نيشما بگ يگفت چشم بابا جون هر چ يآتوسا هم مرتب م. خواست كه درس بخونه و خانوم دكتر بشه يش فقط از اون مو در ازا ختير
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كه  يوقت. درست كرد و با مامان رفتن سراغ آتوسا زاشونويباالخره بابا و. نهيخواست كه بره اونو بب يكرد و م يم يتاب يب آتوسا يبرا يليخ

 يوضع ظاهر ايگو يول ستاديا يبابا م يكرد و جلو يم يمامان مرتب از آتوسا طرفدار! هيجور هياوضاع  دميفهم ميچگبرگشتن من با تموم ب

 گاريبابا س يمشروب تو خونه اش بوده جلو يها شهيش. دهيپوش يم يآن چنان يموهاشو رنگ كرده بوده و لباسا. شده بوده يغرب يآتوسا حساب

بود كه بابا رو  يزيچ هي ينداشته باشه و بذاره راحت باشه تا بتونه درس بخونه ول شيگفت كار يمامان به بابا م. زايجور چ نيو از ا دهيكش يم

كه اونجا  هييها يگفت البد مال پارت يمامان م... كرده بود  دايمردونه پ ريلباس ز هيبابا تو خونه آتوسا . مدرك جرم بود هي نماو. كرد ينگران م

بابا  يمورد با آتوسا حرف زده و اون گفته كه مال دوست پسر دوستشه ول نيگفت در ا يم. به آتوسا نداره يد كه ربطو مطمئن بو رنيگ يم

هم گذشت بابا هر  گهيدو سال د. نگرانش بود يزد و حساب يبه آتوسا زنگ م شتريب. باد كرده بود يحساب رتشيبود و غ يرانيمرد ا هيباالخره 

 يهزار تا بهونه م رانيا ايگفت ب يبه اونم كه م. كرد يكالفه اش م شتريب نيآتوسا و ا شيسر بره پ هيشد كه  يمدرست ن زاشيكرد و يم يكار

با چه  يگرفت و رفت لندن ول زاياز آتوسا نشد بابا به ضرب پول و يماه گذشت و خبر 6 يوقت. داد يجواب تلفنارو هم نم گهيد اشيآخر. آورد

 يآتوسا دو بار خودكش. و مشغول مداواش شد رانيبابا آتوسا رو برگردوند ا... گله مرد هرزه  هي نيتاد در بمع يآتوسا! مواجه شد يصحنه ا

 نباريا شيريتموم سختگ. بابا اعتمادش رو به كل ازدست داد يعمل حل شد ول هيبكارتش هم با  هيقض. ميباالخره تركش داد. ناموفق داشت

فشار  رياتوسا رو داشت و من از همه طرف ز يهوا يليمامان خ. بد اومده بود يبابا هيرفته بود و جاش  بخوياون بابا  گهيد. متوجه من شده بود

 ريد قهيدق هيدونه كه اون موقه من اگه  يمرد خشك و خشن شده بودن بنفشه م هيبه  ليمحبت مامانو از دست داده بودم بابا هم برام تبد. بودم

 هيكه  يبا وجود. شيبابا اومد خواستگار يكاياز شر يكيدو سال بعد از اومدن آتوسا پسر . انداخت يم راه يخونه بابا چه قشقرق دميرس يم

 ميآتوسا من به آتوسا حسود ياومد خواستگار يوقت. بود يپسر خوب و جنتلمن! بكارت هيقض يبه استثنا البته. دونست يراجع بهش م ييزايچ

شب  هيمامانم شش ماه بعد از ازدواج آتوسا . خودش ياالن دو ساله كه رفته سر خونه و زندگ. كرد اونم از خدا خواسته قبول كرد و ازدواج. شد

 دهيخودش فهم. كنه يسفارش منو م يليخ ايگو. سرش بوده يقبل از رفتنش بابا باال يول. مرگ شد هيتب و  هي هيقض. نشد داريب گهيد ديكه خواب

. رو بچشم يمادر يبهم محبت بكنه و نذاره درد ب شترينسبت به من كم كنه و ب شيريت از سختگبه بابا گف. در حق من شده يبود كه چه طلم

 يم داريسرم ب يره كه شبها چقدر باال ينم ادمي. عوض شد يبعد از فوت مامانم بابا كل. فرق دارم ونتا آسم نيگفته بود كه من با آتوسا زم

آتوسا هم كه . هوامو داشت يليبابا خ شييخدا يول دميپر يو از خواب م دميد يبوس مبعد از مرگ مامانم هر شب كا. شست تا خوابم ببره

امسالم كه گند . نتونستم شركت كنم يبه خاطر حال خرابم حت يسال كنكور من بود ول پارسال. ديپلك يدور و برم م يليكرد خ ياحساس گناه م

 ...بده كه من برم اونور  تيبا رضابه خاطر اون با ديمامانم شا تيمن دلم خوشه به وص! زدم رفت

 :و گفت ديكش يآه بنفشه

 لحظه ازت دور بشه؟ هيتونه  يمگه م... جونشه و تو  نكهيآتوسا چشم ترس شده هم ا هيبابات هر سر قض. خوره يمن كه چشمم آب نم -

 .موندنو ندارم نجايطاقت ا گهيمنم د -

 چرا؟ ديببخش -

 ... نكهيراحت باششم نه ا رونيرم ب يپسر م هيبه  يست دارم وقتخواد دو يم يدلم آزاد! درد و چرا -

 :با تعجب نگاشون كردمو و گفتم. حرفم تموم نشده بود كه بنفشه و شبنم از خنده منفجر شدند هنوز
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 چه دردتونه؟! مرگ -

 :خنده گفت ونيم شبنم

 رون؟يب نيتو و پسر؟ بر -

 مگه من چالغم؟ -

 .يزد يم ليباغچه تو بجا  نيهم يزن بود ليتو اگه ب -

 ديقبالً ها شا. از همه اشون متنفر بودم. من نقطه مخالف همه پسرها بودم. رفتنم يآوردم برا يمسخره ا ليواقعاً هم كه چه دل. ام گرفت خنده

بار با  هيبنفشه هم ! هم نبودن ازنظر من دنيفحش شن قيال يحت. كردم يهم نم نكارويا گهيد يذاشتم ول يكردم و سر به سرشون م يم طنتيش

 يبود و كالً به هر ك الشونيفام ياز پسرا يكيشبنم هم كه عاشق . شد اليخيجنگ اعصاب براش درست شد كه ب نقدريا يپسر دوست شد ول هي

 :بنفشه زد تو سرم و گفت. ميكرد يمسخره اش م هيقض نيسر ا شهيما هم هم. ديد ياردالن م هيكرد اونو شب ينگاه م

 تو فكر؟ ير يهم م يزن يم ديجد ديجد يهم حرفا ه؟ينكنه خبر ؟ييكجا يهو -

 :روشن كردم و گفتم نويماش

 .برام ارنيپسره ب يخبرم كجا بود؟ خبر هر چ! برو بابا دلت خوشه -

 :گفت يالوصف ديزا يبا خوشحال شبنم

 امشب چند شنبه است؟ -

 :بنفشه گفت. خنده ريز ميزد مويبه هم كرد يو بنفشه نگاه من

 !نگول هنوز شب نشدهخ -

 :و گفت ديخودش خند يهم به سوت شبنم

 امروز چند شنبه است؟... خب بابا  -

 !پنج شنبه -

 !آخ جون شب جمعه -

 خونه تون؟ اديقراره اردالن ب نميجنبه؟ بب يسر و گوشات م -

 .امشب شام مهمون من. ابونيتو خ ادي يتوتوئه م يشب جمعه هر چ رينخ! درد و مرض تو جونت -

 :ديو بنفشه پرس ميگفت ييو بنفشه هورا من

 كجا؟ -

 ...پاتوق  -

 !وليبگو ا -

 :ميديكش غيسه با هم ج هر

 !وليا -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٣ 

. به خودم انداختم نهينگاه را در آ نيآخر. و مست كننده اش اتاق را پر كرد نيريش يكردم بو يخال ميعطر كو كو رو برداشتم و از سرتاپا شهيش

پدرم از  هيشلوارم هم هد. داشت ييطال يها شهيكه ر يبودم با شال مشك دميداشت پوش ييكمرنگ طال ينقش ها كه يتنگ مارك گوچ يمانتو

. را برداشتم از در خارج شدم نيماش چيو سوئ يطالئ فيك. پاشنه بلند يطالئ يبا كفش ها يلوله تفنگ يبه لندن بود چرم مشك سفرش نيآخر

آمدم و به  نيياز پله ها پا. تنگ بود و ممكن بود جر بخورد ميا شدم چون هم شلوارم و هم مانتونرده ه اليخ يب دميپله ها كه رس يباال

باز هم در  يبرود ول ادشيكرده بود تا  يسرش را گرم آشپز يهنوز هم بابت قبول نشدنم دلخور بود و حساب زيعز. دميآشپزخانه سرك كش

 :زد يكار غر م نيح

 ...بود  ياديحاال انگار فقط بچه من ز -

 :گفتم يداخل و با شاد رفتم

 .رم يجونم من دارم م زيعز -

 :نگاهم كرد و گفت نيبه طرفم برگشت با تحس زيعز

 ؟يمادر؟ مهمون ير يكجا م -

 رونيقراره شام با دوستام برم ب زينه عز -

 .زدن كنه به غر يشروع م ادي يزنگ بزن به بابات من حوصله داد و قالشو ندارم م هينه نه خودت  -

 چشم -

 :ديچيپ يگوش يبا صالبت بابا تو يبعد از چهار بوق صدا. كرده بودم گرفتم ويس يشماره بابا را كه به اسم دد ميو با گوش زيپشت م نشستم

 سالم دخترم -

 ؟يخوف ييسالم بابا -

 ؟يبهتر شد يتو خوب... خوبم دخترم  -

پر مهر  يصدا دنيدلم پر بود با شن يمن هم كه حساب. آگاه شود جيس گرفت تا از نتابا خانه برگشتم پدرم تما جيبعد از گرفتن نتا يوقت صبح

حالم  نيهم يحاال هم برا. داد يم ميرفت و دلدار يبا من كلنجار م قهيدق ستيب كيپدرم نزد. ام گرفت و با بغض گفتم كه قبول نشدم هيپدر گر

 :گفتم. ديپرس يم ار

 يباشخسته ن ؟يآره بابا بهترم شما خوب -

 .خانوم گلم يمرس -

 ...بابا  -

 جانم؟ -

 ... يييييييبابا -

 :و گفت ديمردانه خند بابا

 ده؟يپولت ته كش ؟يخوا يم يدختر خوب؟ باز چ هيچ -
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 :گفتم ضيغ با

 پوله؟ يمگه همه چ -

 !اوه چه توپت هم پره -

 .رونيخوام با دوستام برم ب يبابا امشب م -

 :شد و گفت يجد بابا

 كجا؟ -

 .خواد شام مهمونمون كنه يم شيبنم به مناسب قبولش -

 رون؟يشام ب نيبر ديبا يبهونه ا هيشما هر پنج شنبه به  -

 ...هم كه  يگور به گور ياون آتوسا...  يآخه بابا شما كه سر كار -

 !راجع به خواهر بزرگت درست صحبت كن -

 ... ياون آتوسا خانم قبر تو قبر! ياوه سار -

 :و گفتم دميخودم هم خند. دياش گرفت و غش غش خندبابا خنده  هوي

 برم بابا؟ -

 ؟يآتوسا چ ينگفت -

 .خواهر تنها هم داره هيرفته  ادشيسرش گرم شوهر شده  -

 .يخونه باش ديبا ازدهيباشه تا قبل از  ادتي يخب برو ول يليخ -

 ... گهيد زيچ هيو ... چشم -

 ... يخوا يحتما پول م نباريا ه؟يچ گهيد -

 ...مامانو  نيماش...  رينخ -

 دنبال تو؟ انيبار اون دوستات ب هيشد  ؟يبر يم نيتو ماش شهيچرا هم... حرفشم نزن  -

 ايهم  شيكياون  هيمال داداش شيكيدارن  نيدو تا ماش نايشبنم ا. خوره يتو خونه اشون خاك نم نيماش هيجونم اونا كه مثل ما  يآخه دد -

 .كجا هست ستيوقت معلوم ن چيدارن كه ه نيماش هي ناميشه ابنف. مامانش ايدست باباشه 

 .هيخرك تيتو رانندگ. شه يدر هر صورت نم -

 .باشم يخودم خرك نكهيباشه بهتره تا ا يخرك ميرانندگ -

 ؟يكن يم ديتهد -

 .گلم نقدريكه ا نيگفتم قدر منو بدون يعني. كنم ديرادمهر بزرگ رو تهد يباشم آقا يمن سگ ك -

 ...خب لوس نشو  يليخ -

 ببرم؟ -
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 .بار آخرته ها -

 :گفتم دمشويمحكم بوس يپشت گوش از

 .بشم پميخوش ت يقربون بابا يچشم اله -

از . ضبط چپوندم يتتلو و طعمه رو تو يد يشدم و قبل از حركت س نيسوار ماش. از خانه خارج شدم زيعز دنيرا قطع كردم و بعد از بوس يگوش

بنفشه كه طبق . ميشبنم و بنفشه را كه در حد مرگ جلف شده بودند شوار كردم و به سمت پاتوق رفت. بستم موتيا رو در را ب رونيدر رفتم ب

 :نشسته بود سرم را به سمت خوش برگردوند و گفت جلومعمول 

آخه . يريكم رنگ بگ هي يزد يم بورت يمژه ها نيبه ا ملير هي اي! يروح نباش يب نقدريكه ا يديكش يچشات م نيسورمه تو ا هيحداقل ... اوا  -

 چه وضعشه؟ نيا

 !يچيكردم كه ه يم شمياگه آرا گهيتو چشم هست د يبه اندازه كاف پميت دمينداره دوماً د ياوال به تو ربط -

ان از و خط چشم زده بودند كه چشمانش هيو سا ملير نقدريخنده هم داشت ا. دنديهر هر خند يينگاه به خودش و شبنم انداخت و دوتا هي

 يزدم ول يم يآن چنان پيت ايكردم  يم شيزدم و آرا يساده م پيت اي. خاص خودم را داشتم ديمن عقا يول. نيافتاد كف ماش يداشت م ينيسنگ

با  حاال كه يحت. داد يم ريبابا به او گ شهيبرعكس آتوسا كه هم. گرفت ينم راديوقت ا چيبه ظاهرم ه نيبابا هم به خاطر هم. ردمك ينم شيآرا

 يصدا ميرفت يبه طرف در رستوران م ميكه داشت منطوريه. ميشد ادهيپاتوق پارك كردم هر سه پ نگيپارك يرا تو نيماش. ازدواج كرده بود يمان

 :شد ندشبنم بل غيج

 !ييييييييييييييييييييااااااااااااااااااا فرار -

هر سه با دهان باز . زد يافتاد كه كنار پاركنگ پارك شده بود و برق م يقرمز رنگ فوق العاده ا يرا دنبال كردم و چشمم به فرار نگاهش

 :و گفت ديبدنه اش كش يرو يرفت دست نيبنفشه به سمت ماش. ميكرد ينگاهش م

 !ه؟يفرار نيا نه؟يب يچشمام درست م! من يخدا -

 :گفتم من

 !بگو عروسك ه؟يچ يفرار -

دست بنفشه را گرفتم و در . خنده ريز ميو زد ميدر آمد يجيگ ين و شبنم از حال و هوام. تشنج كرد نيماش يخودش را به غش زد و رو بنفشه

 :گفتم نييپا دمشيكش يم نيماش يكه از رو يحال

 !ديبد ديپاشو خجالت بكش ند -

 .خوام تورش كنم يباشه م يمال هر ك ه؟يمال ك يعني -

 ساله باشه 90 رمرديپ هياگه مال  يحت -

 .بشه مال من نياشه كه زودتر بكشمش اب رمرديپ هيكاش مال  -

 !اياز اون توتو خوردن! توتو باشه هيخره تصور كن مال  يول -

 .بخره ينيماش نيتوتو بتونه همچ هيعمراً  -
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 .ننموده ليبزرگه رو م كهيتو تا روده كوچ ميبر نيايب. نيبابا ولمون كن اليخيب -

زود خودم را جمع  يليبعد خ يداشت ول تيجذاب ميدر همان لحظه اول برا يزيودم هر چب نطوريهم شهيهم. ميو وارد شد دميهر دو را كش دست

 ميبنفشه و شبنم پهلو يسقلمه ها. دانستند يهمه مرا مغرور م شهيهم هم نيهم يبرا. بداند ديبد ديمرا ند يدوست نداشتم كس. كردم يو جور م

 :دميتوجه به حالت بهت زده آنها داد كش يب. كرد اخرا سور

 چه مرگتونه؟! نيپهلومو سوراخ كرد ييياووووو -

 :گرفت گفت يم مياز پهلو يشگونيكه ن نطوريهم بنفشه

 .نجانيگربه ها ا... زهرمار  -

 :چشم گرداندم و گفتم يكنجكاو با

 ا؟يك -

نگاه كن اون . نجانيحاال دوباره ا! مدنوين گهيمدت د هيبعد . پاتوقشون بود نجايا شيماه پ هيهمونا كه تا . رفته ادتيگربه ها رو ! ايدردو ك -

 .وسط نشستن

 

نشسته بودند و  زيچهار پسر دور تا دور م. ديرستوران قرار داشت چرخ كيتار مهيكه درست در وسط سالن ن يبزرگ زينگاهم به سمت م نباريا

 ينگاهم ب. بودند ينم هم از خدا خواسته مشغول دلبرشده بود و بنفشه و شب خكوبينگاه سه تا از آنها رو به ما م. در حال هر هر و كر كر بودند

از  يوقت بود كه خبر يليخ. شدم بشيعج هيمتوجه روح دمشيكه د ياول ياز همان روزها. بود نييكه سرش پا يشد به سمت پسر دهيكش رادها

خوش . دنديدرخش يم ييايتاليا يمانكن ها نيعكه  يپسر فوق العاده جذاب و خواستن 4. آنها نبود حاال هم كه آمده بودند درست مثل قبل بودند

آمد او فقط لبخند  يبه وجود م يبحث خنده دار يوقت. فرق داشت گريد ياز آنها با سه تا يكي... اما . افهيو خوش ق بايز...  پيخوش ت...  كليه

. انداخت يهم نم ينگاه مين ياو حت يدند ولكر ينگاه م گريشد سه نفر د يوارد م يدختر يوقت. دنديخند يغش غش م هيكه بق يزد در حال يم

دست . كرد يبلكه فقط كنجكاوم م دياياز او خوشم ب نكهيالبته نه ا. كرد ياو جذب م تيمرا كم كم داشت نسبت به شخص بشيعج ياكاره نيهم

 :گفت كرد يبه آنها نگاه م يور كيكه هنوز  ينشاندم بنفشه در حال زيو به زور سر م دميبنفشه و شبنم را كش

 !حقا كه لقبشون برازنده شونه... نگاه كن تو رو خدا  -

 :گفت جانيهم با ه شبنم

 !گربه ملوسن نيع! يچشم رنگ يگربه ها -

 كشن يهستن و پنجول م يگربه هم وحش نيو مشخصه ع -

 :و گفتم دميخند

 .چشم رو ان يآخرش ب يكن يهم بهشون خوب يكشن هر چ يهستن و پنجول م يگربه وحش نيهمه پسرا ع -

 :گفت بنفشه

 !بنياسب نج نيسگ وفادار و ع نيبرعكس دخترا كه ع -
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 :و گفت ديبلند خند يغش غش با صدا شبنم

 تاحاال؟ ياز ك! جونم دخترا -

 ؟يشك دار -

 ...آره واال  -

 .ستيسگ و اسب ن نيع شييخدا... ترسا بنداز  نيبه ا گاين هي -

 :مگرفتم گفت يخنده امو م يكه جلو يحال در

 .و هفت پشت جد و آبادت از جمله عمه ات يخودت وونهيح يو هر چ مونياسب و م يهو -

 ؟يزن يبهتون م يكش يخجالت نم مون؟يگفتم م يمن ك...  يآشغال عوض شعوريب -

 :گفت جانيبا ه شبنم

 .يطوس... سبز ...  يآب...  يعسل! خدا رو نگاه كن يكارا -

 :تعجب گفتم با

 هان؟ -

 !رنگن هيهر كدوم ! گم بابا يتخم سگا رو م نيا يچشما -

 .خدا ببخشه به نه نه اشون -

 .ميگوشه اش هم راض هيگوشه اشو هم ببخشه به من؟ من به  هيشه  يحاال نم -

 :و با خباثت گفت ديخند بنفشه

 آره؟. باشه بهتره ناييما نييالبته اگه اون گوشه از پا -

بعد از سفارش غذا و رفتن گارسون بحث دوباره . نديكه گارسون آمد و مجبور شد صاف بنشسر بنفشه بكوبد  يرا تو فشيخواست ك شبنم

 :بنفشه گفت. شروع شد

 ه؟ياسماشون چ نايبدونم ا رميم يدارم م -

 فقط مونده اسماشون؟ يدون يم شونويحاال همه چ -

 !تهيشخص انگريگن اسم ب يم يديمگه نشن... خره اسم مهم تره  -

 !انشناساوهو خانوم رو -

 !آقا نيگ يكه تا آخر عمر به شووراتون م نيهست يياصال به شما چه؟ شماها از اون زنا...  نيريدرد بگ -

 :گفت شبنم

 !چه شود. غالم باشه... اصغر ...  يقل... اكبر  بيفكر كن اسماشون به ترت -

 :زد و گفت ياوق بنفشه

 .ممحاله بهشون پا بد فتنياونوقت اگه به دست و پامم ب -
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 !نه تو رو خدا -شبنم

 .تو رو كفن كردم – بنفشه

 .ينه نه اتو كفن كن -شبنم

دارن كه  اقتيآخه پسرا اصالً ل. نيسراغ ندار نيبحث بهتر از ا. خواد باشه باشه يم ياسمشون هر كوفت. نيكار دار يبا نه نه هم چ يه يه -

 ؟يواسه فكر كردن روشون وقت تلف كن يبخوا

 .تو بگو بنفشه. ميگ يم گهيد زيچ هيباشه  -شبنم

 كاره ان؟ يچ نايبه نظرتون ا -بنفشه

 :ميو شبنم همزمان گفت من

 !گهياهههههه ول كن د -

كه  فيظر يول دهيورز كلياز پسرها با قد بلند ه يكي. حواس هر سه نفرمان را معطوف به آن سمت كرد نيزم يرو يشدن صندل دنيكش يصدا

از پسرها از پشت او را خطاب  گهيد يكيناگهان . رفت يم ييبرخاسته وداشت به سمت دستشو زيز پشت مهم زده بود ا يكيش يخاكستر پيت

 :قرار داد و گفت

 يذره غذا جا داشته باش هيكن كه فقط  يخال يدر حد. ميترسم ما گشنه بمون يكه اونوقت م ينكن هيخودتو تخل ياديفربد مواظب باش ز -

 .يبخور

 :و گفت زيرو م ديكردن كوب يكه كشف بزرگ ييكسا نيدفعه بنفشه ع هي

دختر ...  كليه. بلند... قد. بچه پولدار...  پيت. و شش باشه ستيزنه ب يحدودا م... سن ...  يگربه چشم خاكستر... فربد ...  ياز اول نيا وليا -

 !كش

 :و گفت ديخند شبنم

 .قصد داشتم واسه بنفشه تورش كنما. دياز اصغر كه پر نيا -

 .حاال تورش كن خب -

 .خوره يحاال با كالس شد به تو نم گهينه د -

 ! يريبم -

 :ديشبنم بلند شد و همزمان نال غيج. سمت چپ شبنم را محكم فشار داد نهيمانتو س يرا گفت و از رو نيا

 !غذا شد يبچه ام ب -

با ساالدش  يو مشغول باز نييگربه مزبور سرش پا. مپسرها كرد زيبه م ينگاه يچشم ريز. ميشد ياز زور خنده كف رستوران پالس م ميداشت

 :خودم را كنترل كنم از جا بلند شدم و گفتم نكهيا يبرا. ما بودند خيباز هم م گريدو نفر د يول. بود

 .ييرم دستشو يمن م -

 :گفت عيسر بنفشه
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 .يفربودو تورش كن يتو حلقت بمونه اگه بخوا -

 !بابا ريبم -

 ايكردم كه مثل آدم راه بروم  يم نيهر چه هم تمر. نبود بلكه در خونم بود ميبا ناز راه رفتن ادا. راه افتادم ييتشوخرامان به سمت دس خرامان

مشغول حالت دادن به  نهيآ يفربد جلو. را باز كردم و وارد شدم ييدر دستشو. شد يدر هنگام حرف زدن آنقدر عشوه نداشته باشم باز هم نم

 :گفت يو با لبخند جذاب و دختر كش ديخودش را كنار كشمن  دنيبا د. بود شيموها

 .دييبفرما...  ديببخش -

 ميلبها يخواستم برق لب رو ينداشتم فقط م ييمن كه دستشو. بكنم رفتم تو يتشكر يحت نكهيكه كنار رفت بدون ا ييدر دستشو يجلو از

نداشت و حضورش را هنوز هم پشت در  يا دهيانگار فا يبرود ول رونيصبر كردم تا ب. من بود شيتنها آرا نيا. رديرنگ بگ يبمالم كه كم

 :لب غرغر كردم ريز. دمكر يحس م ييدستشو

 ختم؟ير يتو سرم م يبكنم چه خاك ييكارا هي نجايخواستم با سر و صدا ا يحاال اگه من اسهال شده بودم و م! بابا اه گهيد رونيگمشو ب -

 ييدستشو يروبرو واريبه د يبا ژست خاص. رفتم رونيآب را باز كردم و چند لحظه بعد ب رياچار شن. ندارد يا دهيفا دميچه صبر كردم د هر

روش  يپ يو پ شيدونه چقدر بخار ج يداده خدا م هيهم تك يواريخاك بر سر به چه د. انداختم و پوزخند زدم واريبه د ينگاه. داده بود هيتك

 :م را بشورم كه گفتخواستم دست. از فكر خودم خنده ام گرفت. نشسته

 ن؟يديخند يشه بپرسم به چ يم -

انگار حساب كار دستش آمد آب دهانش را ! جان؟ يعنيغرور و خشم بود نگاهش كردم و سرم را تكان دادم  يخاص كه توامان دارا يحالت با

 :قورت داد و گفت

 .دميمن قبال هم شما رو د ن؟يينجايخوام شما و دوستاتون هر پنج شنبه ا يعذر م -

 :همون لحن گفتم با

 رستوران مال شماست؟ نيخوام ا يعذر م -

 ن؟يپرس يم يچ يواس... نه  -

 ما باباتونه؟ -

 .بازم نه -

 چطور؟ كتونيمال اقوام درجه  -

 .هستم يدائم يول يمعمول هيمشتر هي نجايمنم ا. معلومه كه نه ه؟يسواال واسه چ نيا -

 .ستيپس به شما مربوط ن -

 . كردم كه پشت سرم خشك شده بود يشده او را درك م جيكه حالت گ يدر حال. خارج شدم يياز دستشو عيو سررا گفتم  نيا

 :و بنفشه گفت دنيشترمرغ گردن كش نيبرگشتم بنفشه و شبنم ع زيسر م يوقت

 ش؟يخورد -
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 و؟يچ -

 ؟يديپسره رو بلع! ويك! نه  ويچ -

 ...رو  يگندگپسر به اون  ادي يم فيدهن ظر نياصال به ا! وا -

 :لحن كشدار و خاص در گوشم زمزمه كرد هيشبنم خم شد رو صورتم و با  هوي

 ...بخورم اون لبارو  -

 :تو سرش و گفتم دميكوب

 .يزن يپسر خرابا چرا حرف م نيا نيع! ياه خاك بر سرت حالمو بد كرد -

 :شبنم گفت هويو  دنيو شبنم غش غش خند بنفشه

 .رونيبنفشه اومد ب -

 :هم متوجه فربد شد و گفت بنفشه

 .اخمالوئه نقدريچرا حاال ا! كه بشاش بود ييرفت تو دستشو يم يوقت نياه اه ا -

 :و گفتم دميخند

 ...خب اونوقت شاش داشت كه بشاش بود  -

 :دنديكش غيو بنفشه هر دو با هم ج شبنم

 ...كوفت  -

كنم چه  يم فيبچه ها تعر يكرد كه دارم برا يخودش فكر م شيالبد پ. ستما كرد و نش زيبه م يفربد نگاه خصمانه ا. دميمن غش غش خند و

 :بنفشه گفت. كنفش كردم يجور

 رخ داد كه از چشم من پنهان ماند؟ يچه سكانس ييراستشو بگو تو دستشو! اوهو ترسا چه بد نگات كرد -

 ...فضولو بردن جهنم  -

 خنكه؟ نجايبله بردن جهنم گفت چرا ا -

 :گفت يكاوهم با كنج شبنم

 ن؟ينكرد ياون تو چه خبرا بود؟ كار يراست -

 ...صدا وق وق بچه هم  گهيتموم شد دو روز د ميچرا كارامونم كرد... ال اله اال اهللا  -

 هيتو سرم و بنفشه با حالت گر ديشبنم كوب. كردم فيرو تعر هيخودمم خنده ام گرفت و وسط خنده براشون قض. خنده ريو بنفشه زدن ز شبنم

 :گفت

 ؟يكار دار يبخت خودت كه خشك شد رفت به ما چ. آخه يچرا لگد به بخت ما زد...  يخاك تو سرت كونم من اله -

 كردم؟ يوا مگه من با شما كار -

غل ب ايب ايب... روش  ديدختر پنجول كش نيغرورت كه ا يمادر برا رميبم! داستياز اخماش پ... تو صورت پسره  يجفتك پروند ابوي نيخب ع -
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 .ذره آرومت كنم هيخودم 

 !ايح يب -

 .دهيآفتاب مهتاب ند يتو ايكنم  يزودتر شوهر م ايح يمن ب نيحاال بب! ايقربون تو با ح -

 :گفت شبنم

 ده؟يرنگ و روش پر ينيب ينم. دهيآره واقعاً كه آفتاب مهتاب ند -

پسرا  نيا شييخدا. از همه جا مشغول خوردن بودن اليخ يدن و اونا بپسر ها رو زودتر آورده بو يغذا. دنيچ زيم يغذا رو آوردن و رو باالخره

 يدارن غذاشونو م ژيكالسو پرست يبا كل دميبه بنفشه و شبنم انداختم كه د ينگاه. فروشن يرو هم م نشونيوسط د اديحرف شكمشون كه ب

من اخم  دنيشبنم با د. نداشتن تيبرام اهم هيم كه بقبا كالس تر از همه خودم بود. راحت مشغول خوردن شدم يليام گرفت و خ دهخن. خورن

 :كرد و گفت

 .خوردنت زيچ نيخاك تو گورت با ا. اه اه لب و لوچه اتو جمع كن -

 :دهان پر گفتم با

 چشه مگه؟ -

 !درد بچه اشه -

 !وا -

 ...واكمن -

 .نيكار دار يآخه شما به غذا خوردن من چ... زهرمار  -

 .زشته ننيب يم يگ ينم -

را  شيارام با قاشق و چنگال غذا يليفقط آن پسر مرموز خ. مرغ بودند دنيكش شيانها بدتر از من مشغول به ن. شد دهيبه آن سمت كش گاهمن

 :من متوجه او شدند و شبنم گفت نيشبنم و بنفشه هم ع. خورد يم

 !وصله ناجوره نايا يپسره قاط نيا -

 چرا؟ -

 ...اون نه  يخورن ول يم زيشتر چ نيكن دارن ع نگاشون. ستين يگاتور نايآخه مثل ا -

 :گفت شبنم

پوست برنزه ... خاصه  يليچهره اش خ. با كالس تره مغرورتره مرموز تره خوشگل تره. سر و گردن باالتره هي گهيد ياز همه لحاظ هم از اونا -

 ...يعسل يچشما....  يبلوط يموها... 

 :دميغر

 .نيغذاتونو بخور -

 :گفت بنفشه
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اشم تا رو شكمش باز گذاشته  قهيمن  يتازه نكبت برا. دو ساعته رفته رو اعصاب من كلشيه! دختر كشه دختر كشه. ه جون من نگاش كنن -

 !دهيگردنبندشو نگاااااا غلط نكنم طال سف. چقدرم پوستش شفافه. اشو نشون بده نهيبرجسته س يكه عضله ها

 :گفت جانيبا ه شبنم

 ...باال زنه  يم ناشويداره آست -

اعصاب  يرو يخفنش بدجور كليحق را به بنفشه دادم ه. بود دنيرنگ تنگش در حال ترك ياسپرت قهوه ا راهنيپ. لحظه نگاهم به او افتاد كي

 يدستانش حساب يرگ ها. ميدياش را د ينشود و آن وقت تازه ما دستان پر مو و عضالن فيرا تا آرنج باال زد كه كث نشيآست. رفت يراه م

به مچ دست راستش هم ساعت بزرگ . دور آن بسته شده بود يو ستبر بود و دستبند چرم يمچ دستش قو. كرد يم يدلبر وجسته شده بر

 :بنفشه زمزمه كرد. دميد يماركش را نم يبود مارك دار است ول دايبسته بود كه پ يلياست

 !من غش... بن باقر  يامام موس اي -

 :بنفشه گفت. خنده ريز ميدو ز ميبهم كرد يو شبنم نگاه من

 خنده داره؟! دردو مرض -

 :گفت ومدي يكه از زور خنده اشك از چشماش م شبنم

 بن باقر امام چندم ماست؟ يامام موس -

 .نايداد ريدونم گ يچه م -

 :ديشبنم نال. پسر ها زودتر از ما تمام شد و از جا برخاستند يغذا. دميخند يخورد و ما م يحرص م او

 !زوده حاال.... و رو خدا ت نينر -

 :فربد رو به پسر چشم سبز گفت. پاشو لگد كردم كه آخش بلند شد زيم ريز از

 .يبهراد به خدا محاله بذارم تو حساب كن -

 :هم گفت بهراد

 .نوبت منه نباريا يمگه سر گنج نشست... فربد  يدفعه قبل تو حساب كرد -

 :كرد گفت يخالل م يرامرا به آ شيكه دندان ها يدر حال يچشم آب پسر

خودتون با هم . كنم يرم حساب م يذارم وسط و م يمن مرام م نيكن يپاره م كهيبا هم تعارف ت نيدار نياصال هم فكر نك! نايبه من نگاه نكن -

 .نيايكنار ب

 :با خنده گفت فربد

 .ده يمه ممن ماست چقدر خا هي يفهم يوسط اونوقت م متيكه گذاشت ندهيبله آرسام خان هفته آ -

 ...اون كره است  -

سر و صدا  يبدون چك و چانه زدن با دوستانش ب. در حال كلنجار رفتن با هم بودند كه پسر چهارم از جا برخاست و به سمت صندوق رفت آنها

 :ديشبنم كنار گوشم نال. از فروهر يچرم خالص با طرح. پولش چشمم را گرفت فيك. پول غذا را حساب كرد
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 .و حلقمت ژتيپرست -

 :هم با چشمان گشاد شده گفت بنفشه

 .فرستم در خونه اشون يفردا كه جمعه ام هست مامانمو م... خودم برم زشته ! نه اي...  شيرم خواستگار يمن االن م... منو كشت رفت  نيا -

 :و گفتم دميخند

 .رهيكه د ميبر نيپاش -

 :به ساعتش كرد و گفت ينگاه شبنم

 م؟يكجا بر مهيتازه ساعت ده و ن -

 .اجازه داده 11بابام فقط تا . بمونم رونيبتونم ب 1تا ساعت  ستميخانم گل من كه مثل شما آزاد ن -

بعد شبنم هم به همراه گله پسرها  يلحظات.ميشبنم رفت پول غذا را حساب كند و من و بنفشه از رستوران خارج شد. حرف از جا برخاستند يب

حاال خوبه . آن چهارنفر به سمت در گام بردارد يمجبور شده جلو يرا متحمل شده وقت يچه زجر دميمسرخش فه ياز رنگ و رو. خارج شد

 !ديچيو پاش تو هم نپ دست اينخورد  نيزم

 :شدند بهراد گفت يپسرها از كنارمان رد م يوقت

 دنبالشونه؟ سيبچه تو شهر گم شدن پل يسر هي نيديبچه ها شن -

 :ادامه داد فربد

 !خندن يم وارميبه جرز د گن يتازه م -

 :هم دنباله حرف را گرفت و گفت آرسام

 .شن يشتر م هيخندن شب يتا م نايا يبا لبخند خوشگل تره ول يهر صورت ميبود دهيشن! شن يزشت م يخندن كل يهم م يوقت -

 :بزنم پسر چهارم با اخم گفت يبتونم حرف نكهيقبل از ا م؟يخند يبه اونا چه كه ما م. صورتاشون يخواستم برم بكوبم تو يم. گرفته بود لجم

 ...فكتونو  نيببند -

قدم عقب رفتند و پشت من پناه  كي يكيشبنم و بنفشه هم . ديكردم و حرف در دهانم ماس سهيرا ك ميبر آن سه نفر من هم ماست ها عالوه

و بخواهند  فتنديدنبالمان ب نيبا ماش دميترس يم. ميبشو نيآنها سوار ماش يخواستم جلو ينم. تا پسرها فاصله گرفتند ستادميا ميسر جا. گرفتند

. بابت بنفشه و شبنم نگران بودم دميترسياز جان خودم نم. رفتم يم شيامد تا دم مرگ پ يم شياگر كل كل پ... من هم كله خراب . كنند تياذ

 :بنفشه با حرص گفت

 به ما گفتن بچه؟ نايا -

 :ادامه داد شبنم

 م؟يخند يم واريز دبه ما گفتن به جر -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 !شترو يحت... بله همه اشو با ما بودن  -
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 بچه پروها بگم؟ نيبه ا يزيچ هياه چرا من الل شدم نرفتم  -

 .ميبگو انگار هر سه تامون الل شد نويهم -

 .رم كرد هيگربه چهارم هويخواستم برم بكوبم تو دهن اون آرسام زاغول كه  يآخر نيا -

 !پلنگ وزي ميبگ يكي نيبه ا ديبا! ا كه گربه كمشهحق -

 .برن يازش حساب م يليخ داستيچطور دوستاشو دعوا كرد؟پ نيديآقاست د يليخ يوا -

برام  يلياش خ افهيق يول! ه؟يدونستم اسم اون پسر چ ينم يحت. رفتم نيحرف به سمت ماش يآنها نبودم و ب يحرف ها ياصالً تو حال و هوا من

كردن  يدعوا م يتا خودم خانه شبنم و بنفش بر سر پسر چشم عسل. و راه افتادم ميهر سه سوار شد. دمشيد ييكردم قبال جا يحس م .آشنا بود

 ! غرورو از كجا آورده بود؟ نهمهيا. ارميفقط دوست داشتم سر از كارش در ب. برام مهم نبود. زدن يسر و مغز هم م يو تو

 :و گفتم دميشالم را از سرم كش. يشتم باد خنك كولر حالم را جا آورد اساسكه پا را داخل ساختمان گذا نيهم

 ...زاييتو پا مير يم ميدار يعني!!! گرما؟ نقدريو ا ورياههه شهر -

 :پدرم حرفم را قطع كرد يصدا

 ... يچه به موقع برگشت! به به دختر وقت شناسم -

. باز كرد ميكنار خودش برا ييبابا مردانه با من دست داد و جا. نشسته بود رفتم ونيزيتلو يكاناپه جلو يگشاد شد و به سمت بابا كه رو شمين

 :بابا گفت. دادم رونيب ينشستم و نفسم را با صدا

 خوش گذشت؟ -

 .خوب بود يليخ يجاتون خال يآره دد -

 دوستات خوب بودن؟ -

 .يسالم رسوندن اساس -

 ...كه سالمه  نيماش نميبب -

 :كردم و گفتم اخم

 !منتها خودمو زدم به زنده بودن... االنم روح خودمه كه جلوتون لم داده  يليكردمش ال تر... په نه په  -

 :و گفت ديخند بابا

 .نگران خودتم شتريمن ب... نشو  يخب عصب يليخ -

 :و گفت ديام كش يطالئ يموها يتو يبابا دست! معلومه: دلم گفتم يتو

 ؟يستيناراحت ن گهيكه د هيبابت اون قض -

 :گفتم ضيغ با

 ...هم روش  گهيسال د ستيب... تباه شده  يكنكور لعنت نينه چرا ناراحت باشم؟ تا حاال دو سال از عمرم پشت ا -

 ؟يمگه كنكور آزاد نداد...  يبش دينا ام ديتو نبا -
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 ...چرا  -

 .يش يمن مطمئنم كه اونو قبول م -

 آزاد؟ يونيرم  يداده كه من م نانوياطم نيبه شما ا يو ك -

 ؟ير ينم يعني -

 ... رينخ -

 لش؟يو دل -

 ...من سطح دانشگاه آزادو قبول ندارم اصال . بگن با پول مدرك گرفته نكهيا اي...  يدوست ندارم بهم بگن دكتر الك -

 ازيرتبه ها و ترازها رو ن نيشن و بهتر يكشور قطب محسوب م يدانشگاه آزادا تو ياز رشته ها يليخ يدون يم...  ير يتند م ياديز يدار -

 دارن؟

 ...دلخوشكنك ما  يگن برا يرو م نايا -

 .ستيهم ن راهيكه ب يش ياونوقت متوجه م يكن قيكم تحق هيشما اگه  -

 :گفتم دميكوب يم نيزم يرا رو ميكه پا يتر شدم و در حال يعصب

 ن؟يديفهم...  م...ر...  ي... م ... من دانشگاه آزاد ن ....  نهياصال حرف آخر من ا -

 :باال انداخت و گفت يشانه ا بابا

مگه آتوسا نرفت خونه . من داره يبرا يگفتم وگرنه چه فرق يسال پشت كنكور نمون ستيبه قول خودت ب نكهيا يمن برا... خودته  ليم -

 !ير يشوهر؟ توام م

 !بشه يزيچ يمهندس يتون دكتراز بچه ها يكي نيدونم كه اصال دوست ندار يم. اااا؟ خدا از ته دلتون بشنوه -

 :كرد با لبخند گفت يم حيكه از حرص خوردن من داشت تفر بابا

 ؟يشد يعصب نقدريا يچ يحاال تو برا -

 ...شما  يها ياز كوتاه -

 :و گفت ديبابا باال پر يابرو

 كردم؟ يمن چه كوتاه -

 نگفتم؟... كالس كنكور  نيسيبهتون گفتم اسم منو بنو -

 .كارو نكردم نيكه چرا ا يدون يخوب م يول ... يچرا گفت -

 يو هزار تا بهونه بن يش يم تيشه برگشتنه اذ يوقت دستت بند م ريتا د! به خونه ما دوره! رهيكنكور بد مس يكالسا نيكه گفت ادمهيبله  -

 .گهيد يلياسرائ

 ...خوام يتوام و صالح تو رو م يمن كه بابا يبرا يبهونه است ول نايا يتو كه بچه ا يبرا -

 :باال رفته گفتم يچسبوندم و با صدا آمپر
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 .بدم صيصالحمو خودم تشخ نيبذار...  نيخوام صالح منو بخوا يمن نم -

 :اخم كرد و گفت بابا

 ...خونه من صداتو نبر باال  يتو -

 :ن گل از گلش شكفت و گفتم دنيبا د. وارد شد ييچا ينيجون با س زياز جا برخاستم و خواستم به اتاقم بروم كه عز. كردم بغض

 ارميب ييتا برم برات چا نيبش ؟يا نه نه اومد -

 يبا ناخن ها يمشغول باز. به ناچار دوباره نشستم. به اتاقم بروم و دلش را بشكنم امديدلم ن. به آشپزخانه برگشت شييچا ينيدوباره با س و

بابا دلش به حالم . دميكش يم قيعم يفرو دادن بغضم مرتب آه ها يبرا. شده بود نيزايد يو طالئ يقشنگ با الك مشك يليبلندم شدم كه خ

وارد شد و من مجبور شدم صاف  زيخواستم دستش را پس بزنم كه عز. و دستش را دور گردنم انداخت ديرا به طرفم كش خودش. سوخت

 :من و بابا گذاشت و گفت يرا جلو ينيس. نميبنش

 خوش گذشت نه نه؟ -

 ...جونم  زيبود عز يجات خال -

 ير يكه تو هر شب جمعه با دوستات م هيا غهيچه ص نينه نه ا. نرفت نييغذا ازگلوش پا يبابات هم امشب تو نبود... ما دخترم  يدوستان جا -

 ؟يتلل يللي

 :و گفتم دميكش يقينفس عم. سوال نبرم ريرا ز زيكردم خودم را كنترل كنم كه احترام عز يسع! كم داشتم نويهم

 ... زيعز نيوشه به همدلم خ -

 :و گفت ديكش يآه زيعز

 رهيگ ينفسمو م خيب يزيچ هي يمن كه پام لب گوره اگه تو نباش... توش  رهيگ يسوت و كوره ادم دلش م يليخونه خ نيا... نه نه  يحق دار -

 ....كه خونه رو برات گرم كنه ستين ميمادر هي... و پر شر و شور  يتو كه جوونم هست گهيد

 :و گفتم زيبغل عز يتو ميباالخره دست بابا را پس زدم و پرد. شد يبچه ها زود قانع م نيدورش بگردم كه ع ياله

. خوشه نتيريش يمن خوشه منم دلم به شما و حرفا ياياگه شما دلتون به جفنگ باز. خوشگلمو دارم زيعوضش عز يول ستيدرسته مامانم ن -

 .يد مامانم دوست دارم دورت بگردم الهشما رو ق! ايحرفا بزن نياز ا نمينب گهيد

 :و گفت ديبوس موينيشيپ زيعز

 !نه نه يبخت بش ديسف ياله -

 :زمزمه كرد شييچا دنينوش انيهم باالخره به حرف آمد و م بابا

 !ياله -

 :من را پس زد و گفت زيعز

 .بخوابم رميرم بگ يم. موندهپا بودم جون تو تنم ن يبه گپ زدن من از صبح تا حاال رو نينيشما پدر و دختر بش -

 :ميو بابا همزمان گفت من
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 .ريشبتون بخ -

 :قرار گرفته و مهربون تر شده بود گفت زيعز يحرف ها ريبابا كه انگار تحت تاث زياز رفتن عز بعد

 .بخور سرد شد توييچا -

 :چند لحظه كه گذشت بابا گفت. دميرا برداشتم و تلخ تلخ سر كش يچا

 ...كنم  يم يكه بگ يباور كن هر كار. يكار كنم كه خوشحال بش يتو بگو برات چ -

 :گفتم صانهيو خب دميگرفتن مناسب د يماه يرا برا تيموقع

 ؟يهر كار -

 ... اديكه از عهده ام بر ب يهر كار -

 :و گفتم ايزدم به در دلو

 ...منو بفرست برم  -

 :كرد و گفت زيچشمانش را ر. گذاشت زيم ياستكانش را رو بابا

 كجا؟ -

 ...برگ داره  هيپرچشمش عكس  ياونجا كه رو -

 :و گفت ديرا درهم كش شيفكر كرد و سپس اخم ها يلحظات بابا

 !خواسته توئه؟ نيا -

 ...خوام برم اونجا درس بخونم  يمن م... آره بابا  -

 :زد و گفت يپوزخند بابا

 ...مثل آتوسا  -

 :جبهه گرفتم عيسر

 ...آتوسا با من فرق داشت  -

 شد؟ يچ يول. گردميكنم و برم يم دتونيروسف! هدفم فقط درس خوندنه... گفت  يرو م ناياونم قبل از رفتن هم -

 ...بود  يآتوسا عقده ا -

 !در مورد خواهرت درست حرف بزن -

 .زنم يمن بشه هر جور كه دوست داشته باشم در موردش حرف م شرفتياگه حماقت اون بخواد باعث عدم پ -

 .ياز كجا معلوم كه تو نداشته باش! استعداد داشت... نبود  حماقت -

 ؟ياستعداد چ -

 ...هرزه شدن  -

زل زدم . تونستم جواب بابا رو بدم يكردن م اديراحت تر از داد و فر. خودمو گرفتم يبزنم كه جلو غيخواستم ج. چشمامو گرفت يجلو خون
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 :چشماشو گفتم يتو

 ...باالتر  نيكالتون رو بذار! ميدست پروردتون -

از جا بلند شدم و بدو بدو از پله . ندونستم زيموندن رو جا گهيد. كتك نخورده بودم كه خوردم! يلعنت. گفتم نصف صورتم سوخت نويكه ا نيهم

 .تونستم از ته دل زار بزنم يخلوت اتاق بنفشم م يحاال تو. اتاق و درو بستم يتو دميپر. ها باال رفتم

 ؟يمامانم آخه چرا رفت! بلند كرد تيته تغار يكه شوهرت دست رو ييكجا ؟ييمامان كجا -

. زدم يخوندم و از ته دل زار م يبا آهنگ م. رو گذاشتم و صداشو تا ته بلند كردم يعبدالمالك يگلم از عل يروشن كردم و آهنگ زود رفت لبتابمو

خاموش  مويگوش. حوصله دوستامو هم نداشتم يحت يول. زدن يزنگ م يبنفشه و شبنم بودن كه ه. شد يمدام خاموش و روشن م ميچراغ گوش

 . كردم كه خوابم برد هيگر نقدريتخت و ا يافتادم رو رونيلباس ب اب. كردم

 :جون چشمام به زور باز شدن زيعز يغصب يصدا با

دم اذون ظهره پاشو . نگت زرد شدهر! يريبگ يترسم زرد يم يديكه خواب نقدريپاشو ا! ساعت دوازده ظهره ؟يآخه دختر مگه خواب جا كرد -

 .يدم اذون خواب باش ستيخوب ن... مادر 

 :پتو را چنگ زد و گفت زيسرم بكشم كه عز يپتو را رو خواستم

كه  دهيبابات برات خر ويگوش نيا. خاموشه تيگن گوش يم. دوستاتم هزار بار بهت زنگ زدن نيپاشو ا. شه يگم پرو م ينم شيچيه يا هر چ -

 .كار مهم بات داشته باشه يكيوقت  هيمادر  ؟يخاموش كن

. نداشت يا دهينپره فا نميدادم كه خواب نازن يهم فشار م يدادم و چشمامو محكم تر رو يبالش فشار م يگوشمو تو يهر چ! نداشت دهيفا ريخ

شده كف اتاق بود و در همان حال  ختهير يتنقالت و لباس ها يتند تند در حال جمع آور زيعز. درد اجبار چشم گشودم و عنق نشستم لب تخت

 :بلند شدم و بلند گفتم. جون رو داشتم زيرا نداشتم حوصله عز يحوصله بودم و حوصله كس يهرچقدر هم كه صبح ها ب. زد يغر هم م

 ... ريصبحت بخ... جون  زيسالم عز -

كشه بخور اگه هم نه كه  يم لتياگه م... شپزخونه اس آ زيم يبرو دست و صورتتو بشور صبحونه ات هم رو. ماه نشسته ات يسالم به رو -

 .باره ناهار بخور هي سايوا

آمدم و  رونياز آشپزخانه ب. دميبرداشتم و خرچ خرچ جو زيم ينان خشك از رو يتكه ا. حرف از اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخانه رفتم يب

شادمهر آهنگ حالم  يدئويو كيداشت موز يام س يپ. نال اون كانال كردنكا نيولو شدم و با كنترل شروع كردم ا يو يت يكاناپه جلو يرو

بابا كه آب . مشغول بود بيفكرم عج. گذاشتم زيم يكردم و پامو دراز كردم و رو اديصداشو تا ته ز. عاشقشششش بودم. داد يمعوض شده رو 

 يفروختم و پول رفتن رو جور م يهم كه طالهامو م ي؟ هر چكار يآخه چ يول. كردم يم يكار هيخودم  ديبا. دستم يبود رو ختهيرو ر يپاك

 يپس چه خاك. آدم نا اهل هيدست  فتميمونده بود برم و ب نميهم. حرفا هم نبودم نيرفتن و ا ياهل قاچاق. بابا داشتم هبه اجاز ازيكردم آخرش ن

. يمتيآخه به چه ق يكردم ول يم يبابا رو راض ديبا. دميكش يمذهنم داشتم نقشه  ياصالً حواسم به آهنگ نبود مدام تو. ختمير يتو سرم م ديبا

 زياز داد و هوار عز. زنگ گذاشته بود و قصد برداشتن نداشت يدستش را رو يكي. زنگ نشدم يبودم كه متوجه صدا رفتهفكر فرو  يتو نقديا

 :رو برداشتم فونيآ ميمتوجه شدم و پرد
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 ه؟يك -

 :بنفشه بلند شد يعصب يصدا

 !ليعزرائ -

 .ميد ينم ليرائيشرمنده ما جون به عز -

 رونيدرو باز كن كه اومدم جونتو بكشم ب االي...  يد يبه من م -

 از كجام؟ -

 !درو تا جرش ندادم نيوا كن ا. يبر ايناكام از دن ديتو با رون؟يكشم ب ياز كجات م يفكر كرد! از تو حلقت دختره منحرف -

 :سرم يرو دنيكه شبنم و بنفشه پر ديطول نكش يزيچ!!!! خواست درو جر بده يشده بود كه م يعصب درنقيا. ام گرفت و درو باز كردم خنده

 برات دق مرگ شم؟ يخاموش كن ويمن دوست پسرتم كه گوش ينكبتتتت چرا ماس ماسكت خاموشه؟ فكر كرد -

 :و گفتم دميخند

 !وقت هي يجفتك نزن ؟يچته؟ چرا رم كرد! بابا يا -

 ؟يخاموش كرد تويتاحاال گوش شبيد يچ يبرا -

 خاموش كردم كه راحت بخوابم مويگوش. نيذار يدونستم شما دو تا نم يخواستم الال كنم م يم -

 :گرفت و گفت زيخ شبنم

 ... ارشيشبنم ب. هيدم مزاحم ك يمزاحم؟ حاال نشونت م ميحاال ما شد -

آب . ميرا باز كردند و هر سه وارد شد نيزم ريدر ز. نداشت يا دهيدم فاكر يو داد م غيهر چه ج. دنديكش نيزم ريكشان مرا به سمت ز كشان

آب و چند لحظه نفسم بند  ريفرو رفتم ز. آب يو هلم دادند تو دنديهر دو با هم مرا به سمت استخر كش. شفاف بود نهيمثل آ يزياستخر از تم

. خودم را به پله ها رساندم و باال رفتم يبا بدخت. كرد يسخت م ميرا براشده بود و شنا  نيسنگ ميلباس ها يول. رو شكر شنا بلد بودم خدا. آمد

 :آوردم گفتم يرا از تنم در م ميكه لباس ها يصورتم كنار زدم و در حال يرا از تو ميموها. دنديخند يشبنم و بنفشه داشتم هر هر م

 ؟!يبهتون گفته عوض يتا حاال كس -

 :گفت شبنم

 !نه واال -

 .ارهيآدم لباسشو در ب نيد يشم؟ مهلت نم يخفه م نيگ ينم! ـــاـــــــــيعوض -

 .نيدار فيگفت خواب تشر زتيخونه تون كه عز ميصبح زنگ زد گهيد. ميتاحاال چقدر نگرانت شد شبيد يدون يم. حقت بود -

 :تزد و گف يكردم كه شبنم سوت يكنار اسختر افتاده بود بدنم را خشك م يها يصندل يكه رو يحوله ا با

 !كليجونم ه...بودم  دهيتا حاال لختتو ند -

 :دور خوردم و گفتم دميچيرا پ حوله

 !نينگاه نكن. ديبد ديند شعوريب! درددددد -
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 :اومد كنارمو و گفت بنفشه

 .يچرا حوصله نداشت ؟يخاموش كرد تويگوش شبيبگو چرا د! يتون يمنو نم يرنگ كن يرو بتون يهر ك -

با دوستانم  ديبا. محال بود حالم را نفهمد. گشت يو بر م ديكش يرو سر م ندهيگفتم ز آب زا يمن م. تر بود كياز خواهر به من نزد بنفشه

از من به ذهنشان  شتريب يزيشان چ يفندق يمغزها نيدانستم آنها با ا يهم م ديهر چند كه بع. فكر بود كيكردم سه فكر بهتر از  يمشورت م

 :نشستم گفتم يم يصندل يوكه ر يو در حال دميكش يآه. برسد

 .با بابام حرف زدم شبيد -

 :نشستند و همزمان گفتند نيزم يطرفم و آن طرفم چهارزانو رو نيرادار دراز شد و ا نيبنفشه و شبنم ع يها گوش

 خب؟ -

 شه يم ياز اولم معلوم بود چ... خب نداره  -

 نذاشت؟ -

 !شه يگفت نم... نه  -

 .تعجب داشت يجا ذاشتياگه م -

 كار كنم؟ يچ نيگ يحاال م -

 ؟يكار كن يچ يخوا يحاال م -

 :چپ نگاهشان كردم و گفتم چپ

 !كنم يمشورت م يعنيدارم  يمنو باش با چه دو تا اسكول -

 :و گفت ديكش شيموها يتو يدست بنفشه

 !شه در افتاد يبا بابات نم. بهت بگم يآخه چ -

 .هم برام نمونده يا گهيراه د يول... دونم  يم -

 .يبكن گهيكار د هيصرف  روتويبهتره ن -

 ؟يچه كار -

 .يقبول بش گهيكالس كنكور كه سال د سهيكن اسمتو بنو شيراض -

 هم بمونم؟ گهيسال د هيمن  يحاال انتظار دار... داره  يچه درد يدون يم! يسال پشت كنكور موند هيمن  نيبنفشه؟ تو خودتم ع يگ يم يچ -

 ينم. كنه يم شهياگه اجازه هم بده خونتو تو ش يدونم حت يمن م. ده يعمراً اجازه نم. دنده اس هيغد و  يليتو خ يبابا! يندار يا گهيآخه راه د -

 .بره نييتو پا يآب خوش از گلو هيذاره اونور آب 

 .تونم درست كنم يخودم م اشو هيبق... من فقط پام برسه اونور . ستيدر ضمن اونش مهم ن! دختر خودشم. دنده ترم هيمن از اونم غدتر و  -

 ؟يپاسپورتتو گرفت -

 .چون هجده سالم تموم شده بود مجبور شدم جداش كنم يبا بابا مشترك بودم ول. گرفتم هيترك ميبر ميخواست يپارسال كه م -
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 :گفت جانيبا ه شبنم

 بود؟ يك... تولدت افتادم  اديهجده سالت تموم شده  يگفت يوا -

 :چپ نگاش كردم كه گفت چپ

 ه؟يچ -

 ه؟يك يدون يتولد دوستتو نم تيقزم يدوما تو قه؟يداره به شق يداشت؟ به قول معروف كار بد صدادار چه ربط يوسط چه ربط نياوال كه ا -

 :باز شد و گفت ششين

 درسته؟... و شش اسفند  ستيب -

 :نازك كردم و گفتم يچشم پشت

 .بله -

 !خوش گذشت يليتولد پارسالت خ ؟يريگ يتولد م -

 .نياون همه پسر تو تولد من ذوق مرگ بش دنيبا د دميها با دهيشما پسر ند. رميگيآره م -

 .يتور نكرد شونويكيو  يشمان تو چرا تا حاال دست به كار نشد ليكه تو فام يترسا من موندم با اون همه پسر خوشگل و ناناز شييخدا -

 .تور هستن يهمه اشون تو. به تور كردن نداره يازين -

 ...خب پس بجن -

 :با تعجب گفتم. برق گرفته ساكت شد يدفعه مثل انسان ها هي

 برق گرفتت؟ هو؟يشبنم چت شد  -

 !ترسا نهيبه خدا كه راهش هم -

 ؟يراه چ -

 ...راه رفتنت اونور آب  -

 :بنفشه هم با تعجب نگاش كرد و گفت. آوردم يسر از حرفاش در نم. نگاش كردم فقط

 ... كه نهينكنه منظورت ا -

 .نهيآره چرا كه نه؟ به خدا راهش هم -

 :داد زدم كالفه

-  تو فكرتونه؟ ياون زبونو تو حلقش بچرخونه و بگه چ تونيكيد 

 :داد و گفت رونينفسش را با صدا ب بنفشه

 .هيهر چند كه راه خوب. ير يبار نم ريبه نظر من اصال گفتن نداره چون تو ز يچيه -

 :شتم و گفتمچانه بنفشه گذا ريرا ز دستم

 .نيپس بگ! يهر كار! كنم يم يرفتن اونور هر كار يمن برا... بنفشه  -
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 :شانه باال انداخت و رو به شبنم گفت بنفشه

 .من جرئت ندارم... خودت بگو  -

 .شد دهيشده بود كش رهيمشتاق به من خ ينگاهم به سمت شبنم كه با نگاه نباريا

 :دهان گشود و گفت از چند لحظه زل زدن به من باالخره بعد

 !راهش تو شووره -

 :زد و گفت يبنفشه پوزخند. و بر نگاهش كردم بر

خوره تو پوز من و تو  يپكه تركه هاش م يآتشفشان م نيهم ع گهياالن تا چند لحظه د... شد  يبزبز قند نينگاش كن ع... نداره  دهيگم فا يم -

... 

 :تكان دادم و گفتم يسر

 ؟يچ يعنيراهش تو شوهره؟ ...  من متوجه نشدم ينه جد -

 :و گفت ديكش يينفس پر صدا بنفشه

 .است گهينفر د هيدست  ارتياخت گهيچرا؟ چون د...  يذاره بر ياونوقت بابات راحت م. نيكن يشوهر م نير يم نيكش يزحمت م نكهيا يعني -

. البته نه از خشم بلكه از خنده. منفجر شدم يطور ناگهاننگاه كردم و سپس به  رهيخ رهيچشمك زن بنفشه و شبنم خ يها افهيلحظه به ق چند

صحنه  نيا دنيبا د. نيدر رفت و ولو شدم كف زم ميپا رياز ز يكه صندل دميخند نقدريا... باال  دنديخنده كه بنفشه و شبنم پر ريچنان زدم ز

به لبخند شد و آرام  ليكم كم خنده ام تبد. ميحال شد يكه ب ميديخند يهر سه به قدر. خنده ريو بنفشه هم خنده شان گرفت و زدند ز مشبن

 :بنفشه با ته مانده لبخندش گفت. نطوريگرفتم شبنم و بنفشه هم هم

 بود؟ يتو چ دنيعلت خند يداشت ول ليحاال خنده ما دل ؟يخند يها م وونهيد نيع خوديچرا ب! حقت بود -

 .منو به خنده انداخت نيهم! كنم يم كه دارم شوهر ملحظه تصور كرد هي... بود  بيغر بيعج يليحرفتون برام خ -

 ... نياونوقت ا! رهيمنو بگ اديب يكيشوهر كردن خنده داره؟ من از خدامه  يخنده داشت؟ آخه دختر كجا -

 :كردم و گفتم اخم

 رفته؟ ادتيبنفشه سوگند منو  -

 :هم اخم كرد و گفت بنفشه

 ...سوگند  هيخاك تو سرت كنم اگه به خاطر  -

 يكشش چيحس كردم كه نسبت به جنس مخالف ه دميكه من از همون وقت كه به سن بلوغ رس يدون يخودت هم م. ستيفقط به خاطر اون ن -

 .بود نياون سوگند هم به خاطر هم... ندارم 

 :ديپرس يبا منگ شبنم

 ؟يچه سوگند -

 :گفت بنفشه
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هم نوشت سوگند به  رشيشه دفتر خاطرات مشتركمونو انگشت زد زسوزن كرد نوك انگشتش و بعد هم گو يگور تو گور نيبار ا هي -

ام گذاشته و آن را  ييتنها ميپا به حر يمرد چيوقت اجازه نخواهم داد ه چيه. خودم وفادار خواهم ماند ييكه من تا آخر عمرم به تنها يوفادار

 !در هم بشكند

 :و گفت ديخند شبنم

 !يجونم كتاب -

 :و گفت ديهم خند بنفشه

 .دميبهش خند نقدريخودمم اون روز ا...بگو  نويمه -

 .نهيبه خدا ترسا راهش فقط هم...  ميحرفا بگذر نيحاال از ا -

 :پس كله اش و گفتم زدم

 دايببخش يليشوهر كنم؟ خ يگ ياونوقت تو م. بابام نباشم رياس گهيخوام د يبرم چون م رانيخوام از ا يمن م ؟يزن يحرفه كه تو م نميآخه ا -

رو چه  كهياون مرت يول. شم يآزاد م گهيسالو كه رد كنم د يس. ستين يدونم كه اسارتم دائم يم گهيدم حداقل د يم حيمن بابامو ترج يول

 تونم كله كنم؟ يم يجور

 ...شو كه  يكيزن  يبرو دائم ايگم ب يمن كه نم! گهيد نجاستياشتباهت هم -

 :زدم غيج

 بشم؟ مگه فاحشه ام؟ هغيبرم ص اميمن ب! گاله تو ببند شبنم -

به  گهيالبته اونش د!!! غه؟يگفت ص يدوماً ك... اوالً ! كنن يراحت حال م يجور نيشن هم ينم غهيفاحشه ها ص! حرف دهنتو بفهما ييييياو -

 همبره اونور و بعد از  ياونم تو رو م. بهش بده ميپول هيبره اونور آب  خوادينفر بشو كه م هيتو زن  يول. موقت ايباشه  يخودت مربوطه كه دائم

اونم . بهش بده ميپول هي. اونور ازش جدا شو نيبا تو ازدواج كنه بعدش تا رفت يكن كه به شكل صور داينفرو پ هي اي! يراحت نيبه هم نيش يجدا م

 !يراحت نيگرده به هم يبر م

بعدشم . برم يسوال م ريدوما دارم خودمو ز. كنم يم انتيام خاول از همه دارم به اعتماد باب ؟يچ يعنيكار  نيا يدون يم! ايگ يچرت و پرت م -

 تو سرم كنم؟ يبشه منو طالق بده؟ اگه دبه در آورد چه خاك ياز كجا معلوم كه طرف راض سكهير هيكار  نيا

 بسوزه نه كباب خيكه نه س يشرط و شروط بذار يجور هي ديبا. داره ياونش به خودت بستگ گهيد -

 :گفتم دميكش يم يقيكه نفس عم ير حالجا بلند شدم و د از

 .راه بهتر هيدنبال  ميبر ديبا...  رونيب نياياز فكرش ب...  ستين يكار شدن نينه ا -

 :تكان داد و گفت يسر بنفشه

 .شه ينم يراض يا گهيد يطيشرا چيتو تحت ه يهم بدون كه بابا نويا يول. يكن يدونستم قبول نم يم -

 :رفتم گفتم يباال م نيزم ريز يهاكه داشتم از پله  نطوريهم

 .كاره نيبهتر از ا. نشه يراض! ستيمهم ن -
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. نگاه كردن نداشتم ونيزيجز چت كردن و تلو يكار. كردم يچت م يلب تابو الك يتنها نشسته بودم جلو. بنفشه و شبنم رفته بودن. بود شب

 :نوشت! عكسو گذاشته نيا يم با چه اعتماد به نفسدون يبود من نم مونيم هيشب. پسره عكسشو گذاشته بود گوشه صفحه

 ؟plz يد يم asl زميعز -

 ...شما اول  -

 the 26 امكيس -

 :لب گفتم ريز

 !ييايحقا كه س -

 :نوشتم

 teh 28رز  -

 :نوشت. ادمد يدونم چرا داشتم جوابشو م ينم نحاليبا ا يبود ازش ول ومدهيخوشم ن. كولشو بره يباالتر گفتم كه دمشو بذاره رو سنمو

 ياز من بزرگتر زمياو عز -

 زودپز؟ يتو يتو بر زريريف يبرم تو يدوست دار. اومدم ايكه دو سال زود به دن ديآره ببخش -

 كارو خوشگل خانوم نيا ينكن -

 .كارو بكنم نيا دينجات جون تو هم كه شده با ينكنم؟ برا نكارويدوما چرا ا... خوشگل خانوم اوال  يگ يكه م يديتو مگه منو د -

 نجات جون من؟ -

 .گردنم فتهيخونت ب يكن يخودكش يريبگ يترسم افسردگ يدلم م زيآره عز -

 :خنده گذاشت و نوشت لياسما

 ندارم تو چطور؟ يمن اصال با بزرگتر بودن تو مشكل... خانوم  طونيش -

 ...پسرم  يتوام جا ؟ينه چه مشكل -

 )خنده(

 ؟يدييدو سالت بوده منو زا يعني -

 .نكرده بود شرفتيآره اونموقع علم هنوز پ -

 .كنه يم شرفتيشهر شما انگار داره برعكس پ يعلم كه تو نيقربون ا -

 :خنده بذارم نوشت لينوبت من بود كه اسما نباريا

 ؟ييدانشجو -

 :و گفتم دميكش يآه
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 از ما گذشته گهينه د -

 ؟يتموم كرد -

 ...آره  -

 ؟يخوند يچ -

 ... يپزشك -

-wow 

 ؟يهنگ كرد هيچ -

 !كنم يخانوم دكتر چت م هيپس من دارم با  -

 :نوشتم! نفهم چلمنگ؟ كهيآخه دكتر وقت چت كردن داره مرت! اوسكول بود چقدر

 !مانيآره تخصص زنان و زا -

 !ينيريچه تخصص ش -

 :نوشتم! زيه كهيمرت

 تره تا خانوما نيريش ونيواسه آقا -

 .دن ينم ونيتخصصو به آقا نيا گهيد دميشن -

 :نوشتم يالك. شه يسه م دميد! ؟يبگم جد اومدم

 آره -

 ؟يبه من بكن يلطف هي يتون يم -

 ؟يچه لطف -

 !نشده چه انتظارا داره يچيهنوز ه! چه پروئه يترسم بگم بگ يم -

 ...شنوم  يبگو م -

افتاده و حاال  يياتفاقا هي نشونيچون باالخره ب. ستيدختره ول نش ن يول... با دوست دخترش به هم زده  يدارم كه تازگ يدوست هيراستش من  -

 .ستيدختر ن گهيدختره د

حال رادارام روشن شد و با  نيبا ا يول. ذارم يذره سر كارش م هيده بهم  يشرمانه م يب شنهاديگفتم حاال پ! شد يچ كردميفكر م  يچ من

 :باز گفتم شيو ن يكنجكاو

 ...خب  -

 ..دست از سر دوست من برداره  گهيبلكه د يدختره بكن نيا يبرا يكار هي يتونياگه تو م خواستميحاال م -

 كنم؟ ميترم منشويكه ها نهيمنظورت ا -

 :بود كه گفت شيحال ييزايچ هياونم انگار . ذره كالس بذارم هيدونستم كه  يم شويخوبه اسم علم حاال
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 ؟يتون يآره م... آره  -

 .شه كرد ينم شيكار گهيد ييشما يول هينونقا ريكه غ نيبا ا... تونم  يمعلومه كه م -

 .مياياز خجالتت در م! ازت تشكر كنم يدونم چه جور يواقعاً نم يوا -

 !!!!انيخوان از خجالتم در ب ياوه دو نفره هم م اوه

 ستيبه جبران ن يازيكنم ن يخواهش م -

 م؟يايب يك ؟يشه آدرس مطبتو بد يحاال م! يخانوم -

 ستيمطب دستم باز ن يچون تو. خونه ام شياريب ديشه با يمطب كه نم -

 .بگو يتون يكه م يخيآدرس خونه تونو با تار... باشه ... باشه . يگ يآهان آره راست م -

كه نگهبان ساختمونم  انيصبح ب 5گفتم و گفتم پس فردا ساعت  يآدرس الك هي! پسره ابله احمق. به خودم كردميم شياز زرو خنده ج داشتم

 :گفتم دميخند يكه هنوزم م يدر لبتابو بستم و در حال. كرد رفت يتشكر كرد و خداحافظ يكل چارهيپسره ب. خواب باشه

 يهم حق دوستته كه اون دخترو بدبخت كرده و حاال م. يكن يتا كلمه حرف تو چت اعتماد م 4كه به  يخنگ و خل نقدريهم حق تو كه ا! حقته -

 ياونوقت م نيهمتون كه زابراه شد. ارهيبال رو سرش ب نيشل بوده و گذاشته اون پسره ا نقدريهم حق اون دختره اس كه ا. خواد ولش كن

من  يحق نداشت رو. باهاش قهر بودم. بابا اومده دمياومد از اتاق خارج شدم و د نييكه از پا ييبا صدا. ماست چقدر كره داره نم هي نيفهم

 .بود ريبهش گهنوز كارم  نييرفتم پا نحاليبا ا. دست بلند كنه

زمزمه كرد و رو به  يلب سالم ريز. هر دو شكفت يلبها يمن گل لبخند رو دنيبا د. جون نشسته بود و مشغول گپ زدن بودن زيكنار عز بابا

 :جون گفتم زيعز

 بهمون؟ يد يشام م يك! خوره يداره منو م گهيروده ام د... جون  زيگشنمه عز -

 .كشم يبخوره بعد شامو م شوييصبر كن تا بابات چا كهيچ هي.. .قربون اون معده ات برم من مادر  -

 :گفت بابا

 .دل بابا گشنه نمونه زيعز نيشامو بكش كه ا...  زيمن خوردم عز -

و بابا دستش. از جا برخاست و به آشپزخانه رفت زيعز. ارهيخواد دل منو به دست ب يكرده حاال م يچه كار دهيتازه رفته فكر كرده د! خوار پاچه

 :به سمتم دراز كرد و گفت

 .باشه نيعروسك بابا چشماش غمگ نمينب -

 :دم گفت يجواب نم ديبابا كه د. ضرب گرفتم زيم شهيش ياون پا انداختم و با ناخن بلند شست پام رو يپامو رو. ندادم يجواب

 بابا؟ يقهر -

- .... 

 !؟يته تغار -

- ... 
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 :د و گفترو خاج كر يبسته ا زيم ريخم شد و از ز بابا

 .دم يخوشگلو بهت نم يكادو نيمنم ا يزن يخب حاال كه باهام حرف نم يليخ -

 :برم كه دستمو گرفتم و گفت زيعز شيخواستم از جا بلند شم و پ! آبنبات هياونم با ! كرد يانگار داشت بچه خر م اه

 كنه؟ يم تيكفا ديبگم ببخش -

 :و گفتم نهيك ايدن هيچشماش نگاه كردم با  يتو

 !بار اولت بود بابا -

 !يكرد ميعصب -

 .كه باال آورد يبا اون گند...  يآتوسا دست بلند كرده باش يرو ادي ينم ادمي... كردم  يهم كه م يهر كار -

 !به كمك داشت نه كتك ازيبود ن ضياون مر -

 .دست كمك به طرفتون دراز كردم شبيمنم د -

 ...در انتظارته  يدونم چ يچون م...  يردوست ندارم بذارم ب. و من هم بهت كمك كردم -

 .كه نرفته ادتوني! دوست پسر داشت نجايآتوسا قبل از رفتنش ا... طرف صد تا كار كرده بودم تا حاال  نيبودم هم يمن اگه كاره ا -

 :انداخت و گفت ريسرشو ز بابا

 .رسه يم يوقت به گوش مان هي. يزنحرفا در موردش ب نياز ا يحق ندار گهيد.... بفهم  نويا! آتوسا شوهر كرده -

 .دونه يم ويخودش همه چ يمان -

 ...در هر صورت  -

 .به من سر بزن ايبار ب هي يشما هم ماه. بذار من برم... كارا ندارم  نيبه ا يبابا من كار -

 :و گفت ديخند

 به نظر خودت؟ هيحرفت منطق نيا -

 :انداختم دور گردنش گفتم يكه دست م يلكنارش و در حا دميخودمو كش. شدم ريخنده بابا ش از

 يبابا به خدا فقط م. محاله اونور كه رفتم اصل خودمو فراموش كنم. زارميكه خالف باشه ب يكه من از هر چ يدون يخودت م... بابا تو رو خدا  -

 .خوام دكتر بشم

 :شده بود گفت يكه عصب بابا

 !نه يعني...  گفتم نه يوقت! اصرار نكن نقدريا... محاله ترسا  -

 :جا برخاستم و با خشم گفتم از

 !يلعنت -

 :صدا زد زيبه اتاق بروم كه عز خواستم

 ...ترسا بدو شام  -
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عنق غذا  يليخ. نشستم زيراهم را به سمت آشپزخانه كج كردم و پشت م. طاقت قهر كردن با شكمم را ندارم دميگرسنه بودم كه د نقدريا

 :شد بابا گفت يكه در سكوت سپر يكم. و مشغول خوردن شدم دميكش

 ... يشركت مان يباشه فردا بر ادتيترسا  يراست -

 :و گفتم دمياز خوردن كش دست

 ؟يچ ياونجا برا -

 .شام دعوتمون كردن يبعدش هم برو خونه آتوسا برا...  يبه مان يبد يببر ديچك نوشتم كه با هي -

 هم هستن؟ يخونواده مان -

 ؟يچ يبرا...  ديدونم شا ينم -

 ... يجور نيهم -

. خواست فرق نذاره يم ييجورا هي. و خانواده شوهرش نباشن ميتا به حال نشده بود ما به خانه آتوسا برو. مشغول خوردن شامم شدم دوباره

داداشش باحال  يول رفت يجوب نم هي يآبم با خواهرش تو. داشت ايساله به اسم مان 24خواهر  هيو  مايو نه ساله به اسم ن ستيبرادر ب هي يمان

چقدر  چارهيب زيعز. گونه اش به اتاقم برگشتم دنيو بوس زيشامم رو خوردم و بعد از تشكر از عز. باهاش كل كل كنم ومدي يخوشم م. بود

. كرد يمفرو گذار ن يكمك چياز ه دياين زشيسر نوه عز يباال يتنها پسرش نشود و نامادر يوارد زندگ يزن نكهيا يبرا يول. ديكش يزحمت م

خالصه كه آن . كردم يم داينسبت بهش احساس احترام و محبت پ شياز پ شيمن است ب يراحت شيتمام زحمت ها ليدل انستمد يمن هم كه م

 .آخر هم با سر درد خوابم برد. فكر كردم مخم هنگ كرد نقدريشب ا

وقت دوست نداشتم پامو  چيه. شركتش ومدمي يبود كه م ياولبار ! همه راهو نيره ا يم ياوووه ك. ستادميا يساختمان بلند شركت مان يجلو

! شوهرش نيخوش به حال آتوسا با ا! شيمنش يحت. هم تمام كاركنانش مرد هستن يدونستم كه شركت مان يم. مردونه بذارم يها طيمح يتو

از پله ها باال ... و  انيب يش عشوه شترشركت برا يكارمندا نكهيا ايرو هم  زهيبر شيشد كه شوهرش با منش ينم ناراحت الشيوقت خ چيه

: كه روش نوشته شده بود  يرنگ يدر قهوه ا يجلو رونياز آسانسور كه اومدم ب. طبقه چهارم بود يدفتر مان. ستادميآسانسور ا يرفتم و جلو

 .ستادميو معاونان ا,  لعام ريمد, كل  ريدفتر مد

و كفش  فيك يشال قهوه ا يشلوار كتون مشك...  يقهوه ا يمانتو. به ظاهر خودم كردم يهنگا. روسا سيرئ يقاط. كجا هم قرار بود برم! به به

من  دنيدر را گشود و با د يديمو سف رمرديكه پ ديطول نكش يزيچ. زنگ گذاشتم و فشردم يدستم را رو. مقبوله پميدونستم كه ت يم! يقهوه ا

 :گفت

 

 ؟ دييبفرما -

 :پرو گفتم پرو

 تو؟ اميتونم ب يم -

 ن؟يكار دار يبا ك -
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 ...ستوده  يمان يبا آقا -

 !ن؟يدار يوقت قبل -

 :گفتم شه؟يمنش گه؟يد هيك نيا! نميخوام بب يم رويانگار وز! اه

 ... رينخ -

 :بست گفت يكه داشت درو م يحال در

 .شه ينم يبدون وقت قبل... شرمنده خانم  -

 ! :رفت راه هوا غميدر بسته بشه ج نكهياز ا قبل

رماااااا  يبنده منم م ياالن درو م نيا ييييييييييمان ياو! نميدم در بب ايپاشو ب ؟ييكجا ييييييييييييمان....  ييييييييييييييييمان ؟يبند يچرا درو مااا  -

 يييييي ييييييييييييييييييييييمان.... 

كه  ديطول نكش يزيچ! كرد يكار م ينست داشت چدو ينم. خشك شده بود واريدر و د نياز عكس العمل من مات و مبهوت ب چارهيب رمرديپ

شناختم كه  ياون دو تا رو نم يول. بود شوهر خواهر گل خودم يكه مان شونيكي... هم بودن  ييچه مردا!!!!! جونم مرد! در يسه مرد اومدن جلو

 :مانده بود گفتم كه مبهوت يمان دنيبا د. شده بودن رهيخ ميباز وونهينفر با دهان باز به من و د دواز قضا هر 

 .رو برات آوردم يچك دد... تو  اميذاره من ب ينم نيا يمان -

 :بلند شد غمياش دوباره ج افهيق دنيبا د. شوك بود يهنوز هم تو يمن عادت داشت ول يهايباز وونهيبه د نكهيبا ا يمان

 نه؟ ايتو  اميب يذار يا مكنمااااااااااا يرم چكو واسه خودم خرج م يم! مردم گرما ييييييييييييييييمان -

 :خورد و خنده اش گرفت يتكون يمان

 زلزله؟ ييتو -

تو كامال  يباز جيگ نيبا ا يول.... نه  ايمقبول هست  نهيكه بب نهيروح مادربزرگمه اومده شوهر نوه اشو بب ؟ييگه تو يبعد دو ساعت م... په نه په  -

 .من رفتم به خدا سپردمت... شدم نه نه  ديازت نا ام

 :با خنده دستم را گرفت و گفت يمان

 ... نميتو بب ايب -

 :و آن دو مرد جنتلمن ترسا كش گفت رمرديرو به پ سپس

 .ره باال يم غشيبزنه ج يحرف لشيبرخالف م ياگه كس هينجوريحالش ا... ترساست خواهر زن زلزله من  نيا -

 :و رو به مردا گفتم دميخند

 .بختمخوش يشناسمتون ول ينم نكهيبا ا -

 :از اونا زود خودشو جمع و جور كرد و دستشو گرفت به طرف من و گفت يكي

 ...با شما كامال خوشبختم  ييفراهان هستم و از آشنا دينو -

و  ارهيجرئت نكرد دستشو جلو ب يجلو اومد ول يكيعقب رفت اون  يچپ نگاه به دستش كردم كه زود خودشو جمع و جور كرد و قدم چپ
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 :گفت

 ...معاون شركت ... هستم  يانيسان كمنم اح -

 :دميپرس ييبا پرو ديتكان دادم و رو به نو ييبه نشانه آشنا ياحسان سر يبرا

 ؟يكاره بود يشما چ -

 :من جا خورده بود گفت نيقزو يمثل سنگ پا يكه از رو دينو

 ...عامل هستم  ريمن مد -

 :گفتم ديخند يكرد و م يا تماشا مخنده دار من ر يبود و شو ستادهيا يكه گوشه ا يبه مان رو

 ؟يستيشركت ن ريوااااااااااااااا مگه تو مد -

 :خنده گفت انيدر م يمان

 ...كل هستم ترسا خانوم  ريمن مد -

 ...كل  ريجا مد يكاش عقل كل بود -

 :گفت رمرديبا خنده مرا دعوت به نشستن كرد و رو به آن پ يمان

 ...گرما زده شده ...  اريشربت آلبالو ب وانيل هي يترسا خانوم يزحمت برا يعمو قاسم ب -

 نههههههههههههه -

 :با تعجب به من نگاه كردن و من با خنده و ناز گفتم همه

 .خوام يآب پرتغال م... دارم  يخو شربت آلبالو دوست نم -

من آب  يگفت و رفت كه برا يو قاسم چشمعم...  يگفتند چه دختر لوس يچهار مرد هم خنده اشان گرفته بود هم مطمئنا در ذهنشان م هر

به نشانه  يهم از كار آنها خنده اش گرفت و رو به من سر يمان. هم نشستند  ديكنارم نشست و در كمال تعجب احسان و نو يمان. ارهيپرتغال ب

 :و گفت دادتاسف تكان 

 برام؟ يچكو آورد زيخب خواهر زن عز -

اه اه .... چندش  يعالمه آدم بو گندو هي يتازه اونم با متروووو ال...  نجايگرما پدرم دراومد تا اومدم ا نيا يتو... جون نصف نصف  يمان يبله ول -

 .شه يافته حالم بد م يم ادمي... اه 

 نداد بهت؟ ني؟ بابات ماش هيهان چ -

از اون شبا بود قبل از خوابش از ترس  شبميد. رهيگ يره تو رخت خوابش گازش م يمثل خر م يزيچ هيبار  هيما هر چند وقت  يبابا نيا رينخ -

 .نشد كه نشد كه نشد يور رفتم بلكه روشن بشه ول نيماش يمايم ميبا س يصبحم كل. دو در كرد چويبردارم سوئ نويمن صبح ماش نكهيا

 ... يآخ -

 :در آن كت و شلوار خوش دوخت كردم و گفتم يمان يبه سرتاپا ينگاه

 !يآ يكرمون رو م يقال نيروز به روز ع! يه مانشد يگريبزنم به تخته چه ج -
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 ...كنه ها  يآتوسا دون به دون موهاتو م ؟يزن يحرف م ينجوريبا من ا يترس ينم...با خواهرته ترسا جان  ينياز اثرات هم نش -

 ... فميدوست دارم ازت بتعر يشوهر خواهرم ه؟يمگه چ! سيچه خس! وا -

 ....خانوم گل  يلطف دار -

را  ياول. برداشتم وانيدو ل وانيل كي يجا ييمن هم با پرو. من گرفت يرا اول از همه جلو ينيآب پرتغال برگشت و س وانيبا چهار ل قاسم عمو

كرد  يعمو قاسم با تعجب به من نگاه م. را هم دستم گرفتم تا ذره ذره بخورم يگذاشتم دوم ينيس يرا دوبار تو وانشيو ل دمينفس سر كش كي

سرخ شده شان خنده ام  يها افهيق دنياز د. خودشان را گرفته بودند كه نخندند يهم به زور جلو دياحسان و نو. ديخند يغش م غش يمان يول

 :گرفت و گفتم

 ... نيپك يحاال م... بابا  دنيبخند -

 :خنده گفت انيدر م دينو.  دنديرا كه گفتم هر دو ترك نيا

 ...بودم  دهيمثل شما ند يتا حاال دختر -

 ...دونه ام  هيمن  نكهيا يبرا -

 :گفت  احسان

 واقعاً -

سر و گوشش هم . مشخص بود كه مجرد است دينو يول! پس زن داشت. كه حلقه در دستش است دميبه انگشت حلقه احسان افتاد و د نگاهم

 :دادم و گفتم يدر آوردم و به دست مان فميچك را از ك. ديجنب يم شتريب

 ...رم خونه  يم گهيجون من د يخب مان -

 ن؟يامشب خونه ما باش ستيمگه قرار ن -

 .امي يشم و بعد م يرم خونه آماده م يم -

 ...خونه  مير يبا هم م گهيبمون دو ساعت د يندار يخب اگه كار -

 .نداشته باشم ياون داداش چلغوزت كم و كسر يشب جلو... كنم  نيخوام برم خونه خودمو تزئ ينههههه م -

 :از جا برخاستم و گفتم. دنديخند يآزادانه م گريهم د دياحسان و نو. گفت ينم يزيو چ ديندخ يفقط م يمان

 .نيناكرده خودتونو نجس نكن ييكه خدا نيبر يدشور هيشماها هم حتما  گهيمن رفتم د... خب  يليخ -

 .تمرف رونيب يزدم از در شركت مان يلبخند م كهيخنده بلند شد و من در حال كيشل يصدا دوباره

 زيعز. و به طرف زنگ رفتم دميكش ميبه مانتو يدست. ميشد ادهيجون پ زيبا عز يو بزرگ بود از تاكس يياليو يدر خانه آتوسا كه خانه ا يجلو

 يپرادو... تو  دميبمانم پر زيمنتظر عز نكهيبدون ا. كه در باز شد ديطول نكش يزيزنگ را فشردم و چ. ستاديرا داد و كنار من ا يپول تاكس

كردم  يط عيبزرگ و پر دار و درختشان را سر اطيح. پارك شده بود و من مطمئن شدم كه او هم حضور دارد يام و مان يهم در كنار ب ماين يكمش

 ديفهم يوقت. نوشد يم ييو به من زل زده و در آرامش چا ستادهيها ا شهيپشت ش مايدر كمال تعجب متوجه شدم كه ن. دميرس يا شهيو به در ش

 :در را باز كردم و گفتم. تكان داد و عقب رفت يشده ام سر نگاهشوجه مت
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 .من اومدم! يسالم بر همگ -

 :گشود گفت يآغوش م ميكه به رو يبود از جا برخاست و در حال يو مهربان مايكه زن خوش س -جون نهتهمي – مايو ن يمان مادر

 ...دختر گلم  يخوش اومد -

 يبود چه حال دهيخود او هم فهم. كرد يبغلم م نينچنيخواست مادرم زنده بود ا يچقدر دلم م. ماندم يباق ياتبغل مهربانش فرو رفتم و لحظ در

. كرد يرا نوازش م ميموها يجون به نرم نهيشالم از سرم افتاده بود سر شانه ام و تهم. فشرد يبغلش گرفته بود و م يدارم كه محكم منو تو

 :بلند شد ماياعتراض ن ياصد

...  گهيذاره د يبرامون طاقچه باال م يكه ه نيكن يكارا رو م نيهم! هم هست يكنه چه تحوه ا يحاال فكر م ش؟يديچند ساله ند! ه ماماناوو -

 خونه مون؟ اديبار افتخار بده ب هياصال شده 

 :كردم گفتم ينگاه م يكه چپ چپ به مان يو در حال رونيجون اومدم ب نهيبغل تهم از

 !ذارم يره من پامم اونجا نم ياون خونه راه م يتو تو نيع يب اوقلعز هي يتا وقت -

 اونجا؟ ياي يوقت نم چيبمونم اونوقت توام ه الغوزيمن بخوام تا آخر عمر  ديشا...  يخوب ليواقعاً چه دل! اهان -

من از نوك انگشت  دنيبا چشمانش مشغول كاومبل و  يهم لم داد رو ماين. شدم هيبا بق يرو بدم مشغول سالم و احوالپرس مايجواب ن نكهيا بدون

. را هم دور گردنم بسته بودم دميو گردنبند مروار. يبودم با بلوز مشك دهيپوش يرنگ ياز خودم مطمئن بودم سارافون مشك. پا تا فرق سرم شد

 :كنارش اشاره كرد و گفت يبه صندل ماين

 ...وروجك  نمتيبب نجايا نيبش ايب -

 دارم؟ دنيد -

 !يمه كه دارمعلو -

 :داشتم گفتم يپرتغال بر م كيگرفته بود  ميكه آتوسا جلو يا وهيكه از ظرف م يخنده نشستم و كنارش و در حال با

 دكتر؟ يدخملت آقا يبا دانشجوها يكن يچه م -

استخدام شده بود و شده بود سوژه  را گرفته بود و از همان سال هم در دانشگاه شيسال بود كه دكترا كيتازه ... استاد دانشگاه آزاد بود  ماين

 :و گفت) كار عادتش بود نيا( دماغم را فشار داد  ماين. خنده يمن برا

 ...حرفات  نيبا ا يكرد ديليساله مخ منو ت هي... نباش  طونيش نقدريا -

 نياز ا يكيدونم تو چته كه چشمت  يحاال من نم... دختر دانشگاه آزاد هلو هستن  يدونن اكثر دانشجوها يهمه م... گم  يخب مگه دروغ م -

 .رهيگ يهلو ها رو نم

 :گفت طنتيبا ش ماين

 !يو خوشگل يپيخوش ت نيو هشت ساله اونم به ا ستياستاد ب! ستين يكم الك... فعال كه چشم همه اون هلوها منو گرفته  -

 .برات در نوشابه باز كنه گهيد يكيبذار ! همه راهو؟ نيره ا يم ياووووه ك -

 .يبازم دانشگاه قبول نشد دميشن يراست... مجبورم خودم باز كنم  يكن يكه باز نم تو -
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 :چانه ام گذاشت و گفت ريدستش را ز. ديفهم عيسر ماين. در هم شد ميناراحت شدم و اخم ها يحرف را زد ول نيمنظور ا يب نكهيا با

 ؟يخانوم يناراحت شد -

 !ستميمن خنگ ن...  اينم -

 :اش را گرد كرد و گفت يردرشت خاكست چشمان

حاال هم . يقبول نشد يزيچ 3000من فقط تعجب كردم كه با رتبه ...  يهم باهوش يليمن غلط بكنم تو خ زم؟يعز يگفتم تو خنگ يمن ك -

 .خودم يشاگرد سوگول يش يدانشگاه خودمون م ياي ينشده كه عوضش م يطور

 ... ماين... خوام  ينم -

 جونم؟ -

 ...زن با بابام حرف ب -

 :با تعجب نگام كرد و سپس گفت يلحظات ماين

 ؟يدر مورد چ -

 :گفتم ضيلجم گرفت و با غ شيخنگ از

 ...در مورد ازدواج با من  -

 !!!هان؟ -

 !يدار فيخنگول تشر نقدريكه ا ماين يريدرد بگ -

 با بابات حرف بزنم؟ يدر مورد چ ديفهمم با يخب من نم -

 ...خوام برم  يمن م ماين -

 كجا؟ -

 .گه نه كه نه يپا داره سفت و سخت م هيمرغش ... ذاره  يبابام نم يول ليادامه تحص يخوام برم كانادا برا يم -

 ...داره  يليخب البد دل -

 :رو گفتم نينه؟ از ا ايدر مورد گذشته آتوسا به خونواده اش گفته  يزيچ يدونستم مان يچون نم. تونستم بهش بگم به خاطر اتوساست ينم

 !مسخره ياليدل نياز هم... اونور از راه به درم كنن  يها يچيبور...  دونميچه م ايترسه من برم اونور غرب زده بشم  يم -

 :و گفت ديخند

 .رهيگ يپدر عاشق سرچشمه م هي ياز نگران... دختر خانوم  ستيمسخره ن ليدل نايا -

 ام؟ يدختر نيمن همچ...  يشناس يتو منو م ماين -

 .يجو زده بش ديشا ينه ول -

 .خوام يكمك م يمنو باش از ك... گمشو  -

 ؟يتر كيرفت نه سال از من كوچ ادتيتو باز  -
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 ...آخه  يذار يخودت نم -

 .كرد يكار هيبشه  ديشا -

 :گفتم يخوشحال با

 !!!؟يچه كار -

 :رفت گفت يم ييدستشو مايكه به سمت ن يجا برخاستم ودر حال از

 .رفتن يبرا يدار ياالن چه عجله ا. گم يبهت مبعدا ها  گهياونشو د -

 :زدم داد

 .ماااااااااااااااااااايشه به خدا ن يم ريد -

 :برادرش نشست و گفت يجا يمان

 سر به سرت گذاشت؟ ماين نيباز ا ؟يزن يشه؟ چرا هوار م يم ريد يواسه چ -

 .و بعدش از جلز ولز كردنشون حال كنن يخمار يترا رو بذارن تودونم چرا همه پسرا دوست دارن دخ يمن نم... آخر منو  نيده ا يدق م -

 .نيگفت يم يحاال چ... عادتش بوده  ياز بچگ ماين يدونم ول يپسرا رو نم هيبق -

 :رو گفتم نيمورد بداند از ا نيدر ا يزيخواستم حاال چ ينم

 ...طبق معمول چرت و پرت  -

 :فشرد گفت يكه دستم را م يشده بود آن طرف نشست و در حال يخواستن يكل يبان نقره ابنفش رنگ و شلوار چس كيكه با آن بلوز ش آتوسا

 خودم چطوره؟ يكوچولو يآبج -

آسمان با من تفاوت  كياز لحاظ چهره هم به اندازه . بود رايجذاب و گ شيصدا ييخدا. آرامش در خود نهفته داشت ايدن كيآتوسا  يصدا

ته رنگ سبز  زميبرعكس من كه همه چ... سرباال و لب و دهان غنچه و سرخ  يكوچولو ينيگ داشت با برن يمشك دهيكش يچشم و ابرو. داشت

 :دستش را فشردم و گفتم... داشت 

 !يباش يشوهر نقدريكردم ا يفكر نم. يكن يو بابا نم زياز من و عز يادي چيه...  يانگار بهتر يتو ول... من كه خوبم  -

 :رفت و گفت يا و آتوسا چشم غره ديخند يمان

 .شه يباورش م يگ يم ينجوريا يمان يجلو...  تيترب يااا ب -

 ؟يدياز كجا خر... شلوارت خوشگله  نيآتوسا چقدر ا يراست... گم كه باورش بشه  يمنم م -

 ...آورده  ايتاليبرام از ا يمان -

 :نگاه كردم و گفتم يچپ به مان چپ

 نگفتم؟ ايهان ؟ گفتم  ؟ياريمنم ب يبرا ديبا يآتوسا آورد يبرا يمگه نگفتم هر چ... نده ها  ليبه من لبخند ژوكوند تحو -

 :سرش برد و گفت يباال ميدستانش را به نشانه تسل يمان

 يفكر م. بهت بده يكه به عنوان سوغات ديبرات خر كياز همون بوت ماين شويشلوارو منتها رنگ طالئ نيآخه لنگه ا. منو عفو كن خواهر زن جان -
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 .داده گهيردم تا حاال دك

 :نگاه كردم و گفتم يياخم به در دستشو با

 ...كرده رفته  شيهاپول شونيكيگله دختره تا حاال البد  هي نيب نيا ؟يآورد يشد خودت برام م يم يدست گربه؟ حاال چ يگوشتو داد -

 .ستيحرفا ن نياهل ا ماينه بابا ن -

 ..خان  ماين غمبرهيآره واال آخه پسر پ -

 :از پشت سرم گفت ماين

 منو صدا كرد؟ يكس -

 :گفت يمان

 ...بود  رتيذكر خ -

 ن؟يجامونو گرفت ميايمضطراح و ب ميرفت قهيدو دق نميبب نيپاش نجا؟يا نينشست يچ يشما برا... بوده نه شرم  رميخب خدا رو شكر كه ذكر خ -

 ... يجان؟ خسته نباش مايخوش گذشت ن -

 :كه تازه بلند شده بود نشست و گفت يمان يبا خنده سر جا ماين

 ...وروجك  -

 :گفتم دميجو يكه خرچ خرچ م يبرداشتم و در حال وهياز داخل ظرف م ياريخ

 ....رسه  يبه دهنم نم يراه چيه مايفكر كردم تا حاال ن يمن كل ه؟يراه حلت چ يبگ يخوا ينم -

 . هيئن بشم عملگم كه مطم يبهت م يراه حلمو وقت... فكرتو مشغول نكن  اديز -

 ؟يك -

 ...زود  يبه زود -

 ... يد يكه خودمو هم بكشم نم پس نم يدونم اونقدر سرتق يباشه م -

 ...شاشو  ماين يبگ يريدم كه تو برام دست بگ ينم هم پس م... په نه په  -

 :وگفتم دميغش خند غش

 ... نمشيب يعنقوت كجاست؟ نم يآباج -

 ... ومدين -

 اوا چرا؟ -

 ...شت درس دا -

 :بار با حسرت گفتم نياول يبرا

 ...خوش به حالش  -

دستش دست سمت راستم را گرفت و با دست  كيبا  ماين. خوردميبه دانشجو بودنش غبطه م شهيارشد بود و من هم يكارشناس يدانشجو ايمان
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 :و گفت ديدماغم را كش گرشيد

 .ستين ريهم د يليو اون روز خ يش يانوم دكتر مخ يروز هيمطمئن باش توام ... وروجك من غصه بخوره  نمينب -

 :ته دل گفتم از

 ...انشاهللا  -

جون و  نهيتهم. شدند انيقل دنيمشغول كش يو مان ماين. ميبساط پهن كرد اطيو بعد از آن همه با هم در ح ميشب شام را در كنار هم خورد آن

بلند شدم و . سر رفته بود يحوصله ام حساب. زدند يستوده هم از كار حرف م يبودن و بابا و آقا گهيجون مشغول گپ زدن با همد زيآتوسا و عز

 :و بلند داد زدم دميهم چ يرا رو واريكنار د يچوب ها دهخور

 داره ؟ تيو كبر نيبنز يمردم ك يآ -

 :در آورده و گفت هيگر يادا ماين

 .رتتيبگ اديزنم تا ب يبذار من باهاش حرف م. ..كه نشد راه  يخودسوز ؟يبا خودت بكن يخوا يكه م هيچه كار نيآخه ا -

 :گفت يمان. در آوردمو به طرفش پرت كردم موييدمپا

 كار؟ يچ يخوا يم -

 ...راه بندازم  يخوام چهارشنبه سور يم -

 :از جا بلند شد و گفت. بود كه استقبال كرد يكس نياول ماين

 ...منم هستم  وليا -

 :و گفت ديزد دست من را كش يآتش م يتيكه كبر يو درحال ختيچوب ها ر يرو يدر آورد و مقدار كم شنيرا از داخل ماش نيبنز يتريل چهار

 ...كنار  سايوا ايب -

 ...نترس بابا بادمجون بم آفت نداره  -

 !يشما بادمجون تهران يول... بادمجون بم بله  -

 يم غيبا ج. ميديآتش پر ياز رو اهويو ه يو با شاد ميهم را گرفتدست ! يسادگ نيبه هم. ديانداخت و آتش زبانه كش يچوب ها يرا رو كبرت

 :خواندم

 ...من از تو  يسرخ.... تو از من  يزرد -

 نشيضبط ماش ماين. داد فقط نظاره گر باشد يم حيترج زيعز. ستوده هم به جمع ما اضافه شدند يجون و بابا و آقا نهيو تهم يكم آتوسا و مان كم

رقص  شييخدا. ميزد يما هم دست م. دور آتش دنيخودش هم شروع كرد به رقص. را پر كرد اطيتكنو ح يقيموس يرا روشن كرد و صدا

رقصش تمام شد  يوقت... آمد برقصد  يم شيكم پ. اطيافتاد كف ح يرفت كه فك من م يزد و رقص پا م يم كيريچنان ب! شتتكنوش حرف ندا

بهانه  كيو چقدر دوست داشتم برقصم و فقط منتظر  ديپر يم نييمن هم داشت باال و پا كمر يقر تو. به دست زدن ميهمه با هم شروع كرد

 :كنارم آمد و گفت ماين. بودم

 ....كوه تا بهت راه حلمو بگم  ايباهام ب ادي يجمعه كه م -
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 :گفتم يخوشحال با

 !؟يگ يراست م -

 .بلند شد ينانس زيهمزمان با آهنگ تند و ت شيصدا

 ... زميآره عز -

وسط و شروع كردم به  دميپر يآن لحظه هم با شاد. كردم يم هيتخل دنيرا با رقص مياوج شاد شهيهم. بود يكاف دنميرقص يبهانه برا نيهم

چون به قول  دميرقص ينم اديز يدستم بلند شود ول ينتوانسته بود رو يحرف نداشت و هنوز كس ميرقص عرب. خشك شده كمرم يقرها هيتخل

داده و به من  هيتك نشيمحو ومات به ماش ماين. بشن كيخواستم مردها با نگاه كردن به من تحر يوقت نم چيبود و ه اديز اشرقصم عشوه  زيعز

را باز كرده و چنان با  ميكش موها. مشغول دست زدن بودن زيستوده و عز يو بابا و آقا يآتوسا و مان يزد ول يدست هم نم يحت. شده بود رهيخ

زنگ  شيفكر كردم كه البد گوش نطوريبا خودم ا! ديبه سمت ساختمان دو مهياز جمع خارج شد و سراس مايكه ناگهان ن ردمك يم يدلبر ميموها

آتشمان هم خاموش شده بود و . ميانداز نشست ريز يدوباره رو يهمگ. خسته شده بودم يحساب. و تمامش كردم دميهم رقص گريد يخورده كم

و گل  مياز شب همه كنار هم گل گفت يتا پاس. را نداشت هياول يآن شاداب گريد يول وستيهم به ما پ ماين شتكه گذ يكم. ديكش يشعله نم گريد

كردم  يم يخداحافظ مايبا ن يوقت. ميو برخاست ميبه رفتن داد تيمكرر من باالخره رضا يها ازهيساعت دوازده شب بود كه به خاطر خم. ميديشن

 :و مردانه اش نگه داشت و سپس گفت يدستان قو انيدر م يدستم را لحظات

 ... يمنتظرم نذار... جمعه ساعت شش صبح دم خونه تونم  -

 .يكرد دايدختر خوشگل و تو دلبرو رو پ هيبا  يافتخار همراه! كه  ستين يكم الك! داره يمنتظرتم كه بذارم خودش عالم -

 ... يبر منكرش لعنت خانوم -

 يباالخره خداحافظ. مهم بود ميو فعال فقط راه حلش برا.نداشت يتيچندان اهم ميبرا يول. ل قبل نبودعوض شده انگار مث مايكردم ن يم حس

 . ميو به سمت خانه به راه افتاد ميكرد

به پاتوق  گهيبابا هم د. رفتن به پاتوق يبرا ميدوباره از صبح با شبنم و بنفشه قرار گذاشته بود. داشت يخودش عالم يشنبه ها هم برا پنج

دونستم كه  يم. جون داده بود كه به من بدهد زيرا به عز نيماش چيسوئ ينداد و حت ريهم گ نيهم يبرا. پنج شنبه من عادت كرده بود يرفتنا

 گهيد غيج پيت هي. كنه يشم و گندش شهرو پر م يمنفجر م هوي ارهيبهم فشار ب گهيذره د هيدونست كه اگه  يم. در دهن منو ببنده خواد يم

 :بنفشه گفت. ميبه سمت پاتوق راه افتاد يو سر خوش يبنفشه و شبنم را هم سوار كردم و با شاد. رونياعت هشت از خونه زدم بزدمو س

 .... نميب يم گرويچقدر خوشحالم كه امشب ج -

 ... گهيبسه د ؟يغش و ضعف كن يخوا يآخه واسه چند تا پسر م...  يندار يريتو كه س يبترك -

 ...باشه  شيآخر نيدم ا ينه قول م -

 ...دونم و تو  يمن م يغش كن ياز گلزار رفت رو پرده و تو خواست لميف هيا پس اگه دوباره  -

 ...كه در دسترسه  نيبه هم ميچسب يفعال م ستيخب اون كه تو دسترس ن -

 :وسط بحث رفتم و گفتم من
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 ... چارهيهنوز ب يدون ياسمشم نم -

خوشگل شهر غصه ها هنوز اسمشم  نيا يول... آرسام  هياون چشم آب... اون چشم سبزه بهراد ... كه فربد بود  هياون چشم خاكستر... آره واقعاً  -

 ... ستيمعلوم ن

 !تهيبا شخص يليخ يول -

 ...ذارتت كنار  يشوره م يم اديو م ياريلج پسره رو در م اتيتابلو باز نيبا ا يديد هوي...  يبله البته اگه تو بذار -

 ...رده غلط ك -

 يدوست دار ويخره اگه كس... گه غلط كرده  يم هويپسره بعد  يده برا يحاال داره جون م نيتا هم... احساسات تو  نيا يبرا رميم يم يعني -

 .ياز دستش ناراحت بش ديكه نبا

گفت من  يم! ياله رميگفت؟ بم يم يچ نيپسره رو چزوند اون وقت راب نيدختره ا نيا يه...  يكتاب الهه شرق يتو نيراب نيگه ع يراست م -

 !دم از دست تو ناراحت بشم يبه خودم حق نم

 :گفت ضيبا غ بنفشه

 !ادي يگفتم عاشقشم؟ فقط ازش خوشم م يمن ك -

 .شه يشروع م نيعشق از هم -

 .گهيشبنم خر شده بسه د نيهم... من عمرا اگه عاشق بشم ... كاسه كوزتونو  نيجمع كن نيپاش -

 :در هم شده بود گفتم شيه اخم هابه شبنم ك رو

 ... يپسر خاله ات شد نيشد كه عاشق ا يچ يوقت نگفت چيه يول ييسه چهار ساله كه با ما يشبنم -

 :زد و گفت يپوزخند شبنم

 ...نداره  ليكه دل يعاشق -

 ؟يندار ييماجرا چيه يعني -

 .دارم اديگفتن ز يچرا اتفاقا ماجرا برا -

 :گرفت و گفت زيخ بنفشه

 !دنيمنم كه مشتاق شن... خو پ بگو  -

 :با خنده گفتم منم

 !منم حساس -

 :گفت شبنم

 !اش مفصله هيقض -

 :گفت بنفشه

 ...كنم بگو  يخواهش م -
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 :كرد و گفت يبه رستوران اشاره ا شبنم

 ...كنم  يم فيتو براتون تعر ميبر نيبذار. ميديفعال كه رس -

اراده نگاهم به سمت وسط رستوران  يب. بود يخال مينشست يسر آن م شهيكه هم يزيم. ميد شدو وار ميپارك كرد نگيپارك يرو تو نيماش

 :گفت زونيبنفشه با لب و لوچه آو. خوردند ينشسته بودند و طبق معمول با نگاهشان داشتند ما را م زيبهراد و آرسام و فربد سر م. شد دهيكش

 !ومدهين -

 :و گفت ديهم خند شبنم

 يش تور پهن كردتو برا دهيفهم -

 .واه واه دلشم بخواد -

 :نشستم و گفتم يصندل يرو

 !نيبنر شد گهيشما د نيستيتابلو ن. نيقال نكن نقدريا نيبتمرگ -

 :و شبنم با خنده نشستند و بنفشه گفت بنفشه

 ه؟كار كرد ياردالن با تو چ نيا نميبنال شبنم بب! پسره ادهيكه ز يزيمن چ يبرا...  ومدهيبه درك كه ن -

 :و گفت ديخند شبنم

 !هم به من گذاشت يچه احترام -

 ... دييخب حاال خانوم دكتر لطفا بفرما يليخ -

شبنم هم كه متوجه . دهن شبنم يتو ميبعد از سفارش دادن من و بنفشه زل زد. شبنم شروع كنه گارسون اومدو سفارش غذا گرفت نكهياز ا قبل

 :و گفت ديكش يما شده بود آه يكنجكاو

بار زور از  ريز يعني. دارم يبيكه نسبت به اردالن احساس عج دميبدم فهم صيكه خودمو شناختم و تونستم دست چپ و راستمو تشخ يز وقتا -

 ينم يداد اعتراض يحرصم م. ومدي يزد صدام در نم يكتكم م. گفتم باشه يگفت من م يكه م ياردالن هر چ يرفتم ول يكس نم چيطرف ه

... خواستم بذارم كه اون بفهمه من چقدر دوسش دارم يوقت هم نم چيو ه ومدي يصدام در نم يول. عاشق بودم ين از بچگم... كردم و خالصه 

اردالن . دميبار بود كه با هم تنها شده بو نياول...خونه ما  ميقرار شد با اردالن از خونه مادربزرگم بر يبار به طور اتفاق هيپونزده سالم بود كه 

 :گفت هوي يزد ول ينم يفاولش اصال حر

 م؟يبخور يزيچ هيشاپ  يكاف ميشبنم بر -

 ايكردم  يم يبرداشت ديناراحت؟ با ايخوشحال باشم  ديدونستم با يشاپ؟ نم يكاف ميكرد بر ياردالن بود كه از من درخواست م. مات شدم هوي

 يكردم كه اونم نسبت به من ب يحس م. شد يخاص م يلينگاهاش خوقتا  يبعض يمغرور بود ول يليخ نكهيرفت بگم كه اردالن با ا ادمي نوينه؟ ا

دردسرتون ندم . اون موقع اردالن نوزده سالش و سال اول دانشگاه بود. بزنه يخواد حرف يم ديخودم گفتم شا شيپ نميهم يبرا...  ستين تتفاو

جلبرگ  يگفت از برخوردش با دخترا يدانشگاهش م زد از ياردالن برام حرف م. شاپ و هر دو آب پرتغال سفارش دادم يكاف ميرفت... 

كم كم حرف زدن اردالن عوض شد به من من افتاده بود ...  دمياز دستش خند يكل...  نايچسبونن به پسرا و ا يكه خودشونو م يياونا... دانشگاه 
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باالخره دلو زد . بگم يزيكمك كردن بهش چ يبراتونستم  يتو شوك بودم و نم يمنم كه كل. تونست ينم يخواست بگه ول يم يزيچ هيانگار ... 

 !منو دوست داره نكهياز ا. گفت سشو از احسا ايبه در

 :وسط حرفش و گفت ديبنفشه پر هوي

 گه؟يپس چته د! بهت اعتراف كرد كه دوستت داره؟ ؟يجد -

 :زد و گفت يپوزخند شبنم

اون روز منم به اردالن ... منه  هيافتاد مشكل ها؟ قض يشق آسان نمود اول ولگن كه ع يكه م يديتازه اولش بود شن نيا...  يول... آره گفت  -

 يبه قول خودش فقط م. ميخواستگار اديتموم بشه و ب شيگفتم كه دوسش دارم و اردالن ازم خواست شش سال صبر كنم تا درس و سرباز

من با اردالن شروع  يتازه دوست يخالصه اون روز تموم شد ول. كنم يگفتم براش صبر م! منم كه سرخوش. منو داره مطمئن بشه نكهيخواست از ا

بگم تا راحت تر  زويخوام به مامانم همه چ يبهش گفتم م. ميتو عشق هم غرق بود يو كل ميزد يحرف م يتلفن ميرفت يم رونيشده بود با هم ب

من . نداره كه من عروسش بشم يدوست داره و حرف يليمنو خ هم خاله ام... هم مامانم از خداشه كه اردالن دامادش بشه  ميردك يفكر م. ميباش

 :بمب منفجر شد نيكردم مامانم ع فيمامانم تعر يرو برا هيمن قض يوقت يول. ميكرد يفكر م ينجوريو اردالن هر دو ا

 ؟يبست اون آدمه كه تو بهش دل! ذارم يدوش اردالن نم يمن جنازه تو رو هم رو...  يتو گه خورد...  يتو غلط كرد -

 ديفهم يبابا هم وقت! عكس العمل مامان باشه نيكردم كه ا يبزنم اصال فكرشو هم نم يتونستم حرف يدهنه غار باز مونده بود و نم نيدهنم ع من

 !ديييياز اون طرف خونواده اردالن هم مخالفت كرده بودن شد. نميحق ندارم اردالن رو بب گهيو گقت د ديبدتر از مامان بهم توپ

 ه چرا؟آخ -

 .نهفته باشه ياناتيما جر هيكردم كه پشت قض يمن اصال فكرشو هم نم... گرده به گذشته ها  يبر م هيقض -

 بود آخه؟ يچ -

زن  هيبا  يجوون ياردالن تو يكرد كه بابا فيمخالفتشون رو بگه برام تعر ليكردم و از مامانم خواستم برام دل يو زار هيگر يبار كه كل هي -

كنه كه شوهر خاله منو  يم تيره شكا يزنه هم م. شه يزنه و اون زنه ازش حامله م يم! قبل از ازادواج با خاله من... هم  يرو ختهيخراب ر

به . كنه يسر و صدا عقدش م يخاله من و ب يخواستگار ادي يبگه م يزيچ يبه كس نكهيشوهر خاله منم بدون ا. كنه باهاش ازدواج كنه جبورم

ندازه و قال  يسر و صدا بچه رو م يره ب يشه زن دوم بشه و م ينم يكرده زنه راض ياون فكر م. نه خودش بره بچه رو سقط كنهاون ز نكهيا ليدل

ساده تر از . نكبتش خالص بشه يازدواج كنه و از زندگ يكيخواست هر طور كه شده با  يكرده اون زنه م يكه اشتباه م يدر حال. خوابه يم هيقض

 .كنه كه زنه رو عقد كنه يدادگاه هم شوهر خاله هه رو مجبور م. بود اوردهين ريگ ويسشوهر خاله منم ك

 خب؟ -

پدر . من و پدر بزرگ مرحومم يفهمه جز بابا يهم نم يشكيه. بفهمه يذاره كس ينم يمرد دو زنه ول هيشه  يشوهر خاله منم م گهيد يچيه -

دل مامانم  يشوهر خاله ام از همون روز تو نهيتخم ك. كنه يزود دق م يليو خ ادي ينماز دستش بر  يكار چيه نهيب يفهمه م يبزرگم كه تا م

گه به ما  يمن به مامانم م يبابا. پدر و دختر نسبت به هم داشتن نيا بيغر بيعشق عج هي. چون مامانم عاشق بابا بزرگم بود. ونددو شهير

 يخواسته مهر طالق رو يمادر بزرگم كه نم يول. رهينه كه طالق خاله امو بگك يو همه تالششو م نهيش يمامانم ساكت نم يول ستيمربوط ن
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از شوهر خاله ام  شهيهم يكشه كنار ول يپاشو م گهيمامان منم د! نداره يربط چيگه به تو ه يكنه و به مامانم م يقبول نم خورهخاله ام ب يشونيپ

. رهيگ يبه دل م نهياز مامان من ك رهيطالق خواهرشو بگ خواستهيم يد گرفته و حتمامانم جلوش گار نكهيا هيشوهر خاله امم سر قض. نفرت داشته

حاال . كرده دايهم از اون زنه پ گهيبچه د هيكه  دنيدونه اونا كجان؟ فقط شن ينم يحاال هم كس نياز اون زنه نداشت و تا هم يرخب يكس گهيد

مامان و . ديدختر هم سن آناه هيپسر بزرگتر از اردالن و  هيم از اونور اون زنه رو داره با ه...  ديشوهر خاله من هم خاله امو داره با اردالن و آناه

اردالن در . دونن يمن م يو پوكشو مامان و بابا كيدونه ج يره چون م يبار نم رياونم ز يبابا! به باباش يره حسن يگن تره به تخمش م يبابام م

 ليدلحاال من . بشه يمونيبكنه كه باعث پش يچون ممكنه به سرش بزنه و كار. بفهمه ديوقت هم نبا چيدونه و مامانم گفته ه ينم يچيمورد ه نيا

 اديمنم ز يبرا لياوا. گذرم به خاطرت يگفت از همه م يبه من م شهيهم يو گنگ بود ول جياردالن گ. اردالن نه يدونستم ول يمخالفت اونا رو م

همه  نايا يباشه ول ينجوريشه كه چون باباش هرزه بوده اونم هم ينم ليدل. سنيپسر بنو يپدر رو پاشه خبط  ينم ليگفتم دل يم... مهم نبود 

كم كم احساسم هم . كردم يم شهيش يخون اردالن رو با شك هام تو. شد يدلم كاشته م يتو ينيمنم كم كم تخم شك و بد ب. اش حرف بود

 يكرد هم سرد يپدر و مادرشو تحمل م يغرغر ها دياون هم با. شدم يفاوت تر مت ينسبت بهش سردتر و ب يه. شد يداشت نسبت بهش كم م

. با اردالن دعوام شد رابطه مو باهاش تموم كردم يبار كه حساب هيشد شد و من  يم ديكه نبا يباالخره كار يول. سوخت يم اشدلم بر. منو يها

حرف آخرته و  نيا ديكارو نكنم فقط ازم پرس نيبارم ازم نخواست كه ا هي يحت يجا خورد ول يخوام باهاش ازدواج كنم اردالن حساب يگفتم نم

 ... يراحت نيبه هم! تموم شد يبعدش همه چ. من گفتم آره

 ؟يگ يم يجد -

كس  چيهكه  نجاستيمهم ا يبهتر از اون برام باشه ول ديشا. كردم ياشتباه م يمن هست ول يبرا يليكردم بهتر از اردالن خ يمن فكر م... آره  -

 يچياون ه يكه ب دميفهم مونييماه بعد از جدا كي. تونم فراموشش كنم يوقت نم چيكردم ه ميمن روحمو به اون تقد. شه يمن اردالن نم يبرا

خونم كه  يهنوزم از نگاهاش م. خودش يو رفت دنبال زندگ دياردالن منو نبخش يازش خواستم كه منو ببخشه ول يكردم حت يو چه غلط ستمين

خوشحال شدن به  ييجدا نياز ا يليخونواده ها خ. ده يم حيرو ترج يينداره و جدا انيبه احساس من اطمن ييجورا هي گهيد يبرام ول رهيميم

 نكهيبعد از ا. يره سرباز ياردالن درسشو تموم كرد و االنم داره م. كشه منم يكه از اون زمان تا حاال داره زجر م يو تنها كس! مخصوص خاله ا

 .شه يكه روز به روز داره تندتر م يمونم و عشق يده و من م يراحت زنش م يليتموم بشه هم خاله ام خ شيازسرب

 .ستيانصاف ن نيا! شه يكه نم نيآخه ا يول -

 .بود كه خودم كردم ياشتباه-

 :گرفتم و گفتم دستشو

 .... يهر كار. كنم يدوباره با اردالن بودنت م يبرا ادير باز دستم ب يباور كن هر كار يدونستم ول يرو من نم يكه تو گفت يينايشبنم ا -

 .اديبر ب ياز دست كس يفكر نكنم كار يول زميعز يمرس -

 :گفت  بنفشه

 ...بسپارش به ما  -

 .شدم دواريبه خودم ام! بچه ها؟ هيچ نيدون يم -
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 ؟يواسه چ -

 .هم اومد يگربه چشم عسل نيديكه اصال نفهم نيودمحو شده ب نقدريكرده بود و ا خكوبيشما رو م يحرفام حساب دميفهم -

 :گفت غيج غيو با ج دياز جا پر بنفشه

 كو كجاست؟ -

نشسته بود و  زيمحشرتر از بار قبلش سر م پيبا ژست قشنگ و ت يگربه چشم عسل. آنها نگاه كرد زيبه م يو بنفشه با شاد ميديو شبنم خند من

 .مشغول صحبت با دوستانش بود

 مين يآن پسر حت يول. نديآنها رد شد تا او را بهتر بب زيم يبه گارسون سفارش آب بدهد با ناز از جلو نكهيبرخاست و به بهانه ا از جا بنفشه

 هنوبت او بود ك نباريبنفشه نشست ا يوقت. مياو را مسخره كرد يو بنفشه دست از پا دراز تر برگشت و ما كل نداختيهم به سمت بنفشه ن ينگاه

 كيمشغول صحبت با گارسون بود كه در . خودش غذا سفارش بدهد يخواست برا يم ديشا. از جا برخاست و به سمت گارسون رفت .بلند شود

 :ميديرا فهم ييايشاهزاده رو نيفربد او را صدا كرد و ما باالخره اسم ا) البته از نظر ما(لحظه حساس 

 .خورهيداره زنگ م تيگوش... آرتان  -

 :زيم يول شد رو بنفشه

 ...آرتااااااااااااان  -

 :گفتم شبنم

 ....جونم اسم  -

 اسم؟ نيا يچ يعنيحاال  -

 :تند تند سرچ كرد و گفت. دارم ميگوش يرو تو لياص ياسما يرا در آورد و گفت من معن شيگوش عيسر بنفشه

 ... اانيآر ياز پهلوانان سنت يكي نطوريو هم...  ريكب وشيو نام پدرزن دار... پربركت  يعني -

 :تكان دادم و گفتم يسر

 ... يرانيا هيرانيا! يليچه اسم اص -

 !با كالسه يليخ -

 :تو سر بنفشه و گفتم زدم

 ؟يكن يبده قبول م يدوست شنهادياگه بهت پ يجد -

 !با كله -

 ... يعنيبار سرت به سنگ خورد  هيخاك تو سرت تو  -

 :و گفت ديت و رفت را نوشگذاش زيم يكه گارسون رو ياز نوشابه ا يجرعه ا بنفشه

من از . ستين نطوريا نميب يم يول. نيكردم تا االن منو شناخت يفكر م. كنم يم يگم شوخ يم يمن هر چ... رو بهتون بگم  يزيچ هيبچه ها  -

 هيخونه مون امشب خال گن يم... سالم  كيعل يگ يم... گن سالم  يجلو م اني يم... هدف دارن  هيچون همه اشون فقط . زارميبا پسرا ب يدوست
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 ؟ياي يم

 :ميو گفت ميديشبنم هرهر خند با

 !همه اشون گهينه د -

 ...اكثرشون  -

 .مامان جونش يارزون. خواد باشه باشه يم يآرتان خان هر چ نيكارا فقط محض خنده اس وگرنه ا نيا نيگفتم كه بدون نويا! يحاال هر چ -

 :كمرش و گفتم يتو زدم

 .يوست خودمحقا كه د! كاليبار -

 ؟يكار كرد يبا بابات چ -

 رونيدادم خوابوندمش و اومدم ب رشويش يچيه -

 ...گمشو  -

 !كالم هي. حرف حرف خودشه. گهيمنه د يكارش كنم؟ بابا يخب چ -

 ه؟يچ متيتصم -

 :نزدم و گفتم مايبا ن مياز قرار فردا يحرف

 .كنم يهنوز دارم روش فكر م -

 :گفت شبنم

 .يهمون كارو بكن ديبا... كه من بهت گفتم راهت همونه  يول -

 :و گفتم ميديخند

 باشه چشم حتماً -

. به سمت آرتان كردم ينگاه يچشم ريز. خوردند يشبنم و بنفشه هم راحت تر م نباريا. ميغذا رو آورد و هر سه مشغول خوردن شد گارسون

 يشگيشد عادت هم يكرد كه معلوم م ياز كارد و چنگال استفاده م يجور! انگار ذاتا با كالس بود. ستيمشخص بود كه اهل كالس گذاشتن ن

شدم؟ خودم هم  يم قيدق شيكرد؟ چرا مدام در كارها يمن جذاب بود؟ چرا حواسم را پرت م يپسر برا نيچرا ا. امشباش است نه فقط 

حساب  يگذاشتند و من برا زيم يرا رو شانيپبك ها شبنم و بنفشه. ميبچه آدم از جا برخاست نيو ع ميغذا را خورد. دانستم يجواب خودم را نم

نگاه آرتان را  ينيسنگ يبود كه حت نجاينگاهشان لهم كردند و جالب ا ريشدم باز هم ز يآنها رد م زيم ياز جلو يموقع برگشتن وقت. كردن رفتم

 ...كردم يهم حس م

رو به شبنم  ميكه شد نيسوار ماش. ول صحبت درباره اردالن بودنددر رستوران كه خارج شدم بچه ها منتظرم بودند و بنفشه و شبنم مشغ از

 :دميپرس

 بوده؟ يبرخورد تو با اردالن چه جور هياز بعد از اون قض -

 :فكر كرد و گفت يكم شبنم
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 ازين نميب يم يتوق... كنم  يخوام بخورم بهش تعارف م يكه م يهر چ. شم يقدم م شيسالم اول من پ يتو نمشيب يتا م شهيهم... خوب  يليخ -

كنم تا بلكه از محبت خارها گل  يمن مرتب بهش محبت م يول رهيبگ دهيخواد منو ناد يدرسته كه اون م... كنم  يكمكش م عيبه كمك داره سر

 .بشه

 .يچشمش باش يكه جلو نهيش يم ييجا يجور هيرو مخش و هر جا كه بره توام  ير يالبد مرتب هم با نگاهات م -

 :گفت يمبا سردرگ شبنم

 ...آره خوب  -

نكرده كه دوباره با تو  يتالش چياون ه يول يشازده جدا شد نيتو سه ساله از ا هيراستش برام سوال شده بود كه چه جور... خاك بر سرت  -

 !كردم داياالن جوابشو پ يول... باشه 

 !!!چرا؟ -

 .ورهخ يتو حالشون به هم م نيع يپسرا از دخترا! چون خاك تو سر تو كنم -

 :دميغر. كرد يشده بود و فقط به من نگاه م جيكامال گ شبنم

 ؟ياوك... كنم تو جواب بده  يمن سوال م... بز به من نگاه نكن  نيع -

 ...باشه  -

 ش؟ينيقراره بب يك -

 ...خونه مامان بزرگم اونم هستش  مير يفردا م -

 نه؟ اي يبهش برس يخوا يم نميخب بگو بب! به به -

 !خوب معلومه كه از خدامهتو؟  يخل -

 .گم يكه من بهت م يكن يرو م يخب پس از االن به بعد همون كار يليخ -

 ؟يچه كار -

 :گفتم. هم سراپاگوش شده بود و به من زل زده بود بنفشه

 يم. به تو سالم كنه دين خودش بااو... جز اون  يكن يكه تو به همه سالم م نهيمهم ا! نداره يفرق... چه اونا زودتر  نيديفردا چه شما زودتر رس -

 ه؟يمصداق چ نيا يدون

 :گفت عيسر بنفشه

 !يليچرا ظرف مرا بشكست ل يليبود م گرانشياگر با د -

 ييجورا هي! ؟يكرد ينجوريكنه كه تو چرا ا يفكر م نيبه ا يفقط ه. رسه يبه ذهنش هم نم نياون لحظه اصال ا ياون شازده تو يول...  نيآفر -

 نمكه او يبود يياگه هم تو جا. يذار يكه اون هست تو پاتو نم ييهر جا نييكه اونجا يبعد از اونم تا وقت. دنهيكش شيدن و با پا پبا دست پس ز

كه اونم هست توام  ييجا ياصال دوست ندار نكهيا يعني ؟يچ يعني. جاتو عوض كن عياونوقت تو سر... آشپزخونه  يتو اياتاق  يمثال تو... اومد 

 .ينباش دشيكه اصالً تو د ينيش يم ييجا هي نينيبش نير سفره هم كه خواستس. يباش
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 :گفت يبا ناراحت شبنم

 يمن تره هم خورد نم يبرا گهيد! شه يم يمن چ يهمه محبت من رام نشد خوب معلومه با كم محل نياون با ا يوقت! داره؟ يكارا چه معن نيا -

 .كنه

-  نه د كنه يم يپ ياون تو رو پ يتو اگه بهش رو بد. دلم زيمعكوسن عزپسرا ! جاست نينكته هم... د... 

 .تيترب ياه ب -

 يتموم م گهيد ياون بشكن يكه تو غرور خودتو برا نيهم يپلكه ول ياون مرتب دور و بر تو م يكه تو غرور اونو بشكن ييتا جا! نهيباور كن هم -

 .يفاتحه اون پسرو بخون ديشه با

 .ترسم يمن م... ترسا  يول -

تو همه راه ها رو ! خوان زنش بدن يبه قول خودت م. ياردالن رو ندار گهيتو د. ياز دست بد ستيرو قرار ن يزيتو چ! به من نگاه كن شبنم -

 ييه جاممكنه كار ب. برو جلو ياگه در خودت اراده اشو دار! گم يم يچ نيبب... فقط شبنم اگه . راهو هم امتحان كن نيحاال ا...  يامتحان كرد

 اليخيبسم اهللا اگه نه كال ب يدونياگه مرد م. خواد يم يشبنم اراده قو! يقبول نكن ديو تو با رونيب نيكه اردالن ازت دعوت كنه با هم بر بكشه

 .شو

 :فكر كرد و گفت يكم شبنم

از . اگه قرار بود جواب بده تا حاال داده بودكنم  يسه ساله كه دارم محبت م. راهشه هي نميا. دم يرو از دست نم يزيمن كه چ. يگ يتو راست م -

 .كنم يبه بعد برعكس عمل م نيا

 :ميو بنفشه همزمان با هم گفت من

 ...دختر خوب  كاليبار -

 :و گفت ديشدن گونه مرا بوس ادهيموقع پ. در فكر بود يشبنم حساب يول ميكرد يمقصد من و بنفشه در مورد مسائل متفرقه صحبت م تا

 ... شيپ شيازت ممنونم پ. يگ ينم ليفكر و دل يرو ب يحرف چيتو ه دونم كه يم -

 .به من با اس ام اس گزارش لحظه به لحظه بده. يموفق باش شاهللايبرو ا...  زميقربونت برم عز -

 ...باشه حتماً  -

 .كردم و خودم هم به خانه رفتم ادهيدر خانه اشان پ يرا هم جلو بنفشه

 :را قطع كردم و از ته دلم گفتم ميبلند گوش يصدا عيسر. باال دميپر يآنشرل يبود كه با صدا 5:30 ساعت

 !!!ماين يريبم -

به بابا گفته بودم با او قرار كوه دارم . ساعت شش قرار بود دم خانه باشد ماين. رفتم ييو نق نق از تخت گرم و نرمم دل كندم و دستشو يبدبخت با

ام را هم  يكوهنورد ياسپرت تنم كردم و كوله پشت يآمدم تند تند شلوار گرمكن با مانتو رونيكه ب ييواز دستش. نكرده بود يو بابا هم مخالفت

اسپرت آل استار  يباالخره دل از كفش پاشنه بلند كندم و كفش ها. دميسرم كش يرا رو اهميو شال س ختميتنقالت داخلش ر يكم. برداشتم

 شيدودر به پرا يجلو مايدر را كه باز كردم ن. بود قهيو پنج دق 6ساعت . دميرا دو اطيتم و تمام حرف رونيتند تند از در ب. ام را پا كردم يمشك
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 يسالم. در را كه بستم متوجه ام شد و با لبخند سالم كرد. بود ستادهيا نهيخوشگلش به چشمانش بود و دست به س يدود نكيع. داده بود  هيتك

 :و گفت ديمن غش غش خند دنيبا د ماين. را خوابوندم و دراز كش شدم يه صندلاز همان لحظ. نشيماش يباال دميكردم و پر

 كوچولو؟ ادي يخوابت م -

 ... يبه امواتت كردم حساب ريخ يكه صداش در اومد دعا ميآالرم گوش. بخوابم گهيذره د هيحرف نزن بذار من  مايآره ن -

چشم باز  ميموها يرو مايآهسته و نوازش مانند دست ن يبا تكان ها. دميمن خواب ميديكه رس يتا وقت. و در سكوت راه افتاد ديباز هم خند ماين

با دست . شده بود رهيخاص به من خ يگذاشته بود و با نگاه شيموها يرا رو نكشيع. صورتم بود كيكم نزد يليصورتش با فاصله خ. كردم

 :و گفتم دميمال اچشمانم ر

 م؟يديرس -

 ... يتا تو بخواب نيماش يتو مينيش يم ادي يالبته اگه بازم خوابت م...  يبش ادهيپ ديبا. ميديرس...  يآره خانوم -

 :گشاد شده گفتم يچشمان با

 چت شده تو؟! ايمسخره ام كن يمنتظر بودم كل! ما؟ين يخودت -

 :را به چشم زد و گفت نكشيع عيسر ماين

 ... نييپا يايبهتره ب يشد داريحاال كه ب -

دو تا  يفروش هياغذ ياز دكه ها ماين. ميرفت يم شيدر سكوت كنار هم پ. رفتم نييباال انداختم و پا يرفت من هم شانه ا نييپا ماين نكهياز ا بعد

 :ها را به دست من داد و گفت وانياز ل يكيو  ديخر كيكاكائو با ك ريش وانيل

 .يدونم دوست دار يم... بخور  -

 :لذت مشغول خوردن شدم و گفتم با

 !ها رهيبه من گ يغلط نكنم كارت بدجور ماين! چه دست و دلباز شده مايآقا ن! انه باب -

 :و گفت دميرا كش مايكوله ن. بود دهياز سرم پر يخواب حساب گهيكاكائو د ريبعد از خوردن ش. نزد يحرف يتكان داد ول يبا لبخند سر ماين

 بود؟ يحاال بگو راه حلت چ...  ييماين -

 :ا شكست و گفتباالخره سكوتش ر ماين

 .گم ياون باال بهت م ميديرس يوقت -

 ؟يحاال بگ نيشه هم ينم -

 .بگم ميتر شد كيبه خدا نزد يخوام وقت يم... عجول  يشه خانوم كوچولو ينم رينخ -

 !شنوم يم يياُه اُه چه حرفا -

 يحرف گهياراده در هم شده بود و د ياخم هام ب. داشتمرو دوست ن ماين نيا. برد يداشت حوصلمو سر م گهياه د. نزد يو حرف ديباز هم خند ماين

 مكرد يكرد كه كمكم كند اكثر جاها دستش را رد م يجاها دستش را به سمتم دراز م يفقط بعض. نبود ايدن نيهم انگار اصال در ا ماين. زدم ينم

 ميديباالخره رس. اوردميخودم ن يبه رو يول. ب داردداغ بود و حس كردم ت بيعج مايدست ن. شدم كمكش را قبول كنم يجاها مجبور م يبع يول
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خارج كرد و  يآب يهم نشست كنارم از داخل كوله اش بطر ماين. زدم يو نفس نفس م يخاك نيزم ينا نداشتم ولو شدم رو گهيمن د. به قله

متوجه نگاهش  ديفهم يكرد وقت يهم مخاص نگا يبا نگاه ماين. دميآب را نوش شترينفس نصف ب كيرا گرفتم و  يبطر عيسر. سمتمگرفت به 

 :و گفت ديشده ام خند

 !يخور يجوجه ها آب م هيشب -

 م؟يجوجه هم شد گهيدستت درد نكنه د -

 :و گفت ديخودش را به سمت من كش يكم

 ... يزلزله هست...  يبال هست طونيش...  يوروجك هست...  يفنچ هست...  يتو جوجه هست -

 ...تو  شيدارم پ يمن چه القاب. يد يا صبح ادامه مولت كنم تا فرد! بسه بابا -

 :فرو رفت و گفت شيو منگ جيدوباره در حالت گ ماين

 ...من  شيپ... آره  -

 .يراه حلتو بگ يخوا يهنوزم نم!!!!! ماين -

 :نگاهم كرد و سپس گفت يچند لحظه ا ماين

 درسته؟! ؟يبر يخوا يم يگفت -

 ... گهيد زيچ ينه برا درس خوندن يالبته برا... خب آره  -

 ذاره؟ يو بابات چون نگرانته نم -

 !درسته -

 ...رم ترسا  يمنم دارم م -

 :و گفتم دميجا پر از

 !!!!؟يچ -

 :گرفت و دوباره منو نشوند و گفت دستمو

 ...چولو كالج كو هي يشده البته تو سيتدر شنهادياونور بهم پ... وقته كه تو فكر فتن و نرفتن موندم ترسا  يليمن خ -

 :و گفتم دميكش ياه

 ... مايخوش به حالت ن -

 .شه يم يبرو برگرد راض يبابات ب يراه حل دارم كه اگه قبول كن هيتوام  ياه نكش خانوم كوچولو برا -

 !؟يچه راه حل -

 ... يدار يدونم چه اعصاب خراب يترسم بهت بگم چون م يراستش م -

 :دميكش غيج

 !چسبونه ينگا كن چه به من انگ م ... يخودت اعصاب خراب دار -
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 :و گفت ديخند ماين

 !گهيد يكن يم يخب زود قاط! گفتم يديد -

 ...نكنم  يدم قاط يتو بگو من قول م -

 :خارج كرد و گفت نهيرا با صدا از س نفسش

حرف من ... رهيكارت گ هييجورا هي دم چون يبهت م شنهادويپ نيهستم و االن دارم ا يمن ادم فرصت طلب يخوام فكر كن ينم... ترسا  نيبب -

 ...ومدي ينم شيپ تشيموقع يحرفا رو به تو بزنم ول نيخوام ا يوقته كه م يليمن خ ستيو امروز ن روزيحرف د

 :و گفتم اوردميسكوت كرد طاقت ن يوقت

 !؟يچه حرف -

 !ادته؟يرو  يآتوسا و مان يروز عروس -

 ...آره  -

روز . بود ومدهين شيپ دنشيوقت فرصت د چيه يخواهر داره ول هيعروسمون  ميدونست يما م مت؟ينيبب يتا قبل از اون نذاشته بود ادتهي -

هم سمت  يمان يآتوسا وسط بود و تو سمت چپش بود...  يكنار عروس وارد سالن شد... كمرنگ مدل لباس عروس  يلباس صورت هيبا  يعروس

 .دميبار اول تو رو د يبرا نجامن او... راستش 

 ... خب -

بابا كه . قرار داده بود ريآتوسا رو هم تحت تاث يشرق ييبايز يتو حت ييبايز... و نه دامادو  دميمحو تو شدم كه نه عروسو د نقدريا دمتيتا د -

 :بود دم گوشم گفت دهيمحو شدن منو د

 !دخترشونو هم بدن به ما؟ يكياون  يكن يفكر م -

چه  دميتازه بعد از اون مراسم فهم! گوشيباز يبچه مدرسه ا هي... اوموقع تو فقط شونزده سالت بود دهنمو قورت دادم و به بابا نگاه كردم  آب

هم متوجه عالقه من نسبت به تو شده  يمان. راحت تونستم باهات ارتباط برقرار كنم يليبود كه خ نيبودم و ا يمنم بچه شر... تو  يهست يزلزله ا

تونستم از تو دور  ينم... من اون دعوت نامه رو قبول نكردم چون ... ترسا . ميكردن ما هم بود يوت مهر وقت كه شما رو دع نميهم يبود برا

 يرو هيخواستم  ينم... درخواستمو بهت بگم  هايزود نيخواستم به ا يو وقت ازدواجت برسه نم يخانوم بش...  يخواستم بزرگ بش يم... بشم 

از  ناياز ا شتريب ديتو ام با. كردم يجوون يو هشت سالمه و به اندازه كاف ستيمن خودم ب. ينكرد يو جوون يكه بچه گ ينيو بب يايبه خودت ب

 المزود اع يليخ ديمن با. نمونده يباق يفرصت گهيكه د نهيا يزنم برا ياالن اومدم جلو و دارم باهات حرف م ينيب ياگه م...  يلذت ببر تيزندگ

منم در  يرس يو تو به درست م مير يهر دو با هم م ياگه در خواست منو قبول كن...  زميعز... نه  ايه كنم استفاد هيخوام از اون بورس يكنم كه م

 ... يكنار تو به خوشبخت

 يم يبود كه منو خواستگار ماين نيكرد؟ ا يبود كه داشت به من ابراز عالقه م ماين نيا. محو و مات مونده بودم. ساكت شد ديكه رس نجايا به

خوام ازدواج  يمن نم يدون يتو كه م!!! رفتن اونور آب ازدواج كردنم بود؟ چرا؟ خدا آخه چرا؟ يواقعا تنها راه من برا يعني! من ياكرد؟ خد

 :گفت ديكه سكوت مرا د ماين....  كنم
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تو نشم  يها يمانع خوشوقت  چيخورم كه ه يمن قسم م...  يد ياز دست م تويآزاد يكه با ازدواجت دار يخوام فكر كن ينم زميعز نيبب -

خونه مون هم  يتو... گشت و گذار  يبا دوستات بر يتون يم يتو هر وقت خواست مياونجا هم كه رفت. ستيدونم االن وقت ازدواج تو ن يچون م

وجود  نكهياونم ا...  كهنياونم ا... تفاوت  هيبا  يكن يم يخونه بابات زندگ يحاال تو نيهم نيع. يبزن ديو سف اهيدست به س ستين يازيوقت ن چيه

 ... ستيدر كار ن يديچون با...  يتحمل كن ديگم با ينم. وقتا كنارت تحمل كن يمنو هم بعض

نگاه كردم و  مايبه ن رم؟يبگ ميتصم ميزندگ يكه بخوام برا دميرس يمن به اون حد ايبدم؟ آ يرو چ مايمن جواب ن! بگم؟ يچ ديمن با! من يخدا

 يرو يطرف كيهم  شيقهوه ا يموها... درشت  بايتقر كليپوست سبزه و ه... رنگ داشت  يدرشت قهوه ا يچشما. شهيبا دقت تر از هم نباريا

من  يآرزو ؟يمن چ يآرزو يباشه ول يهر دختر يتونست آرزو يبود و م پيجذاب و خوشگل و خوش ت شييخدا. شده بود ختهيرصورتش 

 :لبخند زد و گفت ميبرداشت كرده بود به رو يگريد زيكه از نگاه من چ ماين... نبووووووود ... نبود به خدا ! ازدواج بود؟

 !نه؟يعروس رفته گل بچ -

 .... ماين -

 ... مايجون ن -

 ...فكر كنم  ديمن با... من  -

 !؟يتا ك -

 :اراده گفتم يب

 ...دو هفته  -

 ... جواب اونا رو بدم ديمن با ميندار ياديما وقت ز... ترسا  ادهيدو هفته ز -

 ...هفته  هيخوب  -

 ...دنبالت  امي يجمعه من بازم م گهيهفته د... باشه گلم  -

 .كنم يخبرت م -

 يواقعا م. فرو رفته بودم يگريگذاشت و من در عالم د يسر به سرم م ماين نباريا. ميراه افتاد نييو در سكوت به سمت پا تميدو از جا برخاس هز

 رتگرفتم با بچه ها مشو ميتو سرم كنم؟ تصم يچه خاك ايخدا... كنم  چهيرو باز مايتونستم ن يندادم؟ نم يخواستم ازدواج كنم؟ چرا جواب منف

 :گفت مايو ن ميشد ماين نيسوار ماش. كنم

 م؟ينهارو هم با هم باش ديد يافتخار م زميعز -

 .فكر كنم نميحاال بش نياز هم ديبا هيهفته وقت كم هيچون  خوام برم خونه يعالوه بر اون من خودمم م... خونه  امي يبه بابا گفتم م ماينه ن -

 :چانه ام گذاشت و گفت ريدستش را ز. لبخند زد ماين

 ...ترسا  -

 :كردم و گفتم نگاهش

 هوم؟ -
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 يفقط برابدون كه من  نويا يول...  ستين ليدخ متيتصم يو شخص من تو يبر رانيكه از ا نهيفقط به خاطر ا يدونم كه اگه هم قبول كن يم -

 ... يبهم بد يقول هي ديبا زميعز... دم كه خوشبختت كنم يو قول م اميخوام ب يتو م

 ؟يچ -

 باشه؟...  اريبه خودت فشار ن اديز -

 :گفت يو با ناراحت ديفرمان كوب يرو ماين ديلرز يبغض داشتم و چانه ام م. نزدم يكردم و حرف سكوت

 .بهت بگم يزيخواستم حاال چ ينم نيهم يبرا! يلعنت -

 :و پارك كرد و گفت ديكش يرا كنار نيماش

 ...من  يترسا... ترسا  -

 :را گرفت و من را به سمت خودش برگرداند و گفت ميبازوها مايناگهان ن. كردم يبه روبرو نگاه م جيگ يآدمها مثل

 ... ينكن خانوم تيخودتو اذ...  مايجون ن... منو نگاه كن ترسا  -

 خودياز خود ب ماين. بود كه تا آن لحظه نشناخته بودم و باور نكرده بودم ييمايبه خاطر ن ديشا. شد يكه اشك از چشمام جار شد يچ دمينفهم اصال

 :و گفت ديمرا در آغوش كش حاليجسم ب

 يچيه... ه عوض نشد يچيه ؟يكن يم ينجوريچرا ا زميآخه عز ماميترسا من همون ن! كردم يعجب غلط ايخدا... عشق من ... من  يترسا -

 ....خانوم گلم 

آمدم و خواستم  رونيب ماياز آغوش ن. نداشتم كه بزنم؟ باالخره توانستم به خودم مسلط بشم يالل شده بودم و در مقابل آنهمه احساس حرف چرا

 :گذاشت و گفت بشيرا پاك كرد و دستمال را داخل ج مياشك ها يدستم را پس زد و خودش با دستمال نرم مايرا پاك كنم كه ن مياشك ها

 ...دلم  زياز عز ياز روز خواستگار يادگاري هي -

 :دوباره راه افتاد و گفت يبا شاد. را شاد كرد اغراق نكرده ام ماين ايخنده ام به قدر دن مياگر بگو. دمياراده خنده ام گرفت و خند يب

 ... يريآب غوره بگ ينيهمه اش بش يهفته بخوا هي نينكنه ا -

 :تمو گف دميخند

 !بسته يهمون چند قطره رو برداشت... ده  يبه شما وصال نم شيزيچ رميشما نگران نباش آب غوره هم كه بگ -

دست  يب يدخترا نيا نيمن بودم كه ع نيا! خاك بر سرم كنن. نزدم يانداختم و حرف ريبا شرم سرم را ز. زد و با عشق نگاهم كرد يلبخند ماين

 يسر سر. خانه توقف كرد يجلو نيباالخره ماش! شد يدادم و چ يم ييچه شعارها ؟يخواستگار هينم در مقابل او! شدم يو پا از خجالت سرخ م

لحظه شبنم و بنفشه را هم در  نياز هم ديبا. دميسنج يهمه جوانب را م ديبا... بود  يهفته فرصت كم كي. شدم ادهيكردم و پ يما خداحافظيبا ن

 . ستيها چنظر آن نميگذاشتم تا بب يم انيجر

خواب كامل از سرم . بلند شد يزنگ گوش يخوردم كه صدا يوول وول م مينشده بودم و داشتم سر جا داريروز بعد هنوز كامل از خواب ب صبح

 :لب گفتم ريز. زد يصفحه چشمك م يآتوسا بود كه داشت رو دهيچشمان كش. بالش در آوردم ريرا از ز يگوش ديپر

 !توسا؟چه دردته آ يصبح اول صبح -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٦١ 

 :حال گفتم يرا در گوشم گذاشت و ب يگوش

 !هان؟ -

 !تيترب يچه خواهر ب يعنيهان  -

 ...بگو آتوسا  -

 ؟يشد داريتازه ب -

 بـــــــــــله -

 ...پاشو دست و شوهرتو بشور  يخوا يم... شه باهات حرف زد ياصال نم! همون -

كه اشك از چشمام  دميخند يچنان از ته دل م. خنده ريزدم ز هوير كردم وكم به حرفش فك هي. تخت ينشستم رو خيمنم س. ساكت شد هوي

 :خنده گفتم ونيهمونجور م. آتوسا هم اونور خط از خنده رو به موت بود. شده بود ريسراز

 !به من چه كه شوهرمو بشورم! شعور يبشورم؟ ب مويدست و چ -

 :خنده گفت نيهم در ب آتوسا

 .منظورم صورتت بود...شتباه گفتم كه ذهنم مشغوله خب ا نقدريا -

 .دميخند نقدريدلم درد گرفت ا ياله يريآتوسا نم يوا -

 نجايا ايب ريآژانس بگ هيدست و صورتتو بشور بعدم  يجد نباريپاشو ا...  نقدرخندوندمتيا هيپاشو دعا به جون من بكن كه صبح... خب پاشو  -

 ... يكه كارت دارم حساب

 !يكن يتند تند دعوتمون م! مهربون شدن؟ نقدرين اشده آتوسا جو يچ! اوا -

 من؟ شيپ ايگم هر موقع كه حوصله ات سر رفت ب يمن به تو نم! ترسا ييچشم و رو يب يليخ -

 !كنن يكه همه م يميشاه عبدالعظ يتعارفا نياز ا -

 !واقعاً كه -

 .امي يبزرگه قهر نكن حاال م يخب آبج يليخ -

 پس منتظرتما -

 .باشه -

نبود و به جاش برام  زيعز. نييو دست و صورتمو شستم بعدم تند تند كارامو كردم و رفتم پا يياول رفتم دستشو. كردم و از جا بلند شدم قطع

 نيماش ديكل. رم خونه آتوسا ينوشتم كه م ادداشتشي ريمن هم ز. ها جلسه قران هياز همسا يكيگذاشته و گفته بود كه رفته خانه  يادداشتي

نباشه چون  مايكردم فقط ن يدعا م. بده سوار شدم و به سمت خانه آتوسا راه افتادم ريبهم گ ستين يكس نكهياز ا يرداشتم و با خوشحالب نوماما

 بازو درو  اطيتو ح ديپر عيسر. ببرم تو نويدرو باز كنه تا ماش اديزنگ زدم به آتوسا و گفتم ب ميبا گوش. روبرو شدن باهاشو نداشتم ياصال آمادگ

 :گفت شدميم ادهيپ نياز ماش يوقت. كرد

 !شه ها يروز به روز داره بهتر م تميرانندگ يفسقل -
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 :را باال انداختم و گفتم مياز ابروها يكي

 ينماونم از نوع چهارپخش ...  ريبه من گ نقدريابو قراضه ا نيساعت دور زدن با ا هي يو برا ديفهم يم نويفقط كاش بابا هم ا...  گهيد مينيما ا -

 .داد

 :و گفت ديخند آتوسا

 .كه بابا تو رو دوست داره منو دوست نداره نقدريا. من بد نگو ياز بابا نقدريا... برو تو زلزله  ايب -

 :گفتم يلب ريز

 !معلومه -

 :زدم گفتم يرا م كه باد خودم يدر حال. و خودش هم نشست كنارم ديرا چ ييرايپذ ليانواع و اقسام وسا ميآتوسا تند تند جلو. رفتم تو و

 !كرده؟ ريچته آتوسا؟ باز كارت به من گ -

 كه بفهمه؟ هيك. تو رو دارم يهوا نقدريمن كه ا فيح! من فيح -

 ... يخفه ام كرد گهيبگو د -

 ...بخور حاال  يزيچ هي -

 .با شبنم و بنفشه بزنم ميدور هيخوام زود برم بلكه بتونم  ينه بگو م -

 ...دوتا دوستات  نيتوام خودتو با ا يكشت -

 !نينيدو تا دوستو به من بب نيا گهيد -

 ...بداخالق ! خب بابا -

 برم آتوسا؟ اي يگ يم -

 ...افتاده كه  ياتفاق هيراستش  -

 :گفتم يشاد با

 !؟يحامله ا -

 :دميچپ چپ نگام كرد و من نال آتوسا

 ...گه خاله  يبهم نم يو كس رميميمن م... آتوسا  يريبازم نه ؟ بم -

 نه؟ ايحرفمو بزنم  يذار يم -

 ...بانو  دييبفرما -

 ؟يشناس يم دوينو -

 ه؟يچه خر گهيد دينو -

 ... يش يبدتر م يروز به روزم دار! ترسا يتيترب يب يليخ -

 هستن؟ يييييو آقاااا تيبا شخص يخان چه آقا دينو نميبب دييخوب بفرما يليخ -
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 :و گفت ديخند

 ... يعامل شركت مان ريمد -

 !زهياااااااااان همون پسر هه -

 !يبدبخت؟ پسر به اون ماه زهيوااا كجاش ه -

 ؟يكن يم غشويتبل نقدريچرا ا ؟يخب حاال كه چ -

 از تو خوشش اومده؟... آخه  -

 :ناز گفتم با

 اد؟يكه از من خوشش ن هيك -

 :گفته و گفتم يچ دميفهم هوي بعد

 !!!هان؟ -

من  يول... خواست بهت بگه  ينم يليبنا به دال يمان. كرده يخواستگا يو خوشش اومده و تو رو از ماناز ت دينو ؟يبابا جون من چرا خنگ شد -

 ... يكه حق انتخاب دار ييتو نيا دميبازم د يخواستم به بابا بگم ول ياول م. گرفتم بهت بگم ميتصم نميهم يو برا يتو حق انتخاب دار دميد

 

 :گشاد شده گفتم شين با

 !كرده؟ يمن خواستگار از دينو يجد -

كنه تا  يم لهيبهش پ يمان نقدريا گهيد. ستيره و اصال حواسش به كار ن يم يليشركت پ يداره تو دهيكه تو رود يگفت از روز يم يمان... آره  -

 .كرده ريمن گ يكوچولو يآبج شيفهمه بدجوووور گلوش پ يم

 :و گفتم دميخند

 آخ جوووون -

 ..شو  ديسرخ و سفذره  هيحداقل ! خدا نكشتت -

 ...با تو  شميهستم سرخ ديسف -

 ه؟يحاال نظرت چ -

 د؟يدر مورد نو -

 ...آره  -

 :باال انداختم و گفتم شانه

 ...بذار فكر كنم  -

 يد ينم يجواب منف يكه الك يكن يم يخب كار -

 چند سالشه؟ دينو -
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 ...توپه  يليوضعش خ... كم كمتر سهام شركت مال اونه  هياز نصف . داراست هيباباش از اون ما... سه تا خواهر داره ... و هفت سالشه  ستيب -

 :وسط حرفش و گفتم دميپر

 !ه؟يچ نشيماش -

 :بر و بر نگام كرد و گفت آتوسا

 ؟يپرس يسواله تو م نيا! يحقا كه بچه ا -

 ...بعدم خونه  نهيماشمهم ...  ننيب يثروت شوهر آدمو از باطن نگاه كنه همه ظاهرو م ادي يكه نم يا آخه كس -

 مقبول افتاد؟... رنگه  يبادمجون يآزرا هي نشيماش! يبترك -

 .آزرا دوست دارم! به به -

 .و دوست نداشته باش اينه بابا ب -

 :جا بلند شدم و گفتم از

 ...رم  يم گهيشد من د يات هم برام تكرار افهيق. يزن يحرف م يدار ياديآتوسا ز گهيخب د -

 .شه يخوشحال م يينجايا نهيبب يال؟ مانحا يكجا؟ بود -

 .دوستام شيخوام برم پ يم! خوام نشه يم -

 !نميبشه من خانوم شدن تو رو بب يك. تيترب يباشه دختره ب -

 !يصبح روز عروس -

 .و در را بستم رونيب دميسرم بكوبد كه با خنده پر ياش را تو ييدمپا خواست

سرم كه  ختنيسوار كه شدن ر. هر دو حاضر و آماده سر فلكه منتظرم بودن. رونيب انيخواستم كه براه با شبنم و بنفشه تماس گرفتم و  يتو

 :دست آخر بنفشه گفت. فكر فرو رفتن يآنها هم مثل من تو. كردم فيرا تعر يهر دو خواستگار هيتند تند قض! شده يزود باش بگو چ

 !ه؟يخودت نظرت چ -

بار  ريحرف بزنم و ز ناياز ا يكيبودن ماجرا با  يبشه در مورد صور ديگفتم شا. دونم يخوب م نويا... ه دونم من قصد ازدواج ندارم آخ يچه م -

 .برن

 :گفت شبنم

 .يمون يتا آخر عمر زن همون م گهيد يتو زن هر كدوم كه بش. هر دوشون عاشق توان نايا! عمراً -

 ...عاشقهههههه  يليبود خكه مشخص  نطوريچون ا... بار بره ها  ريز مايفكر كنم ن يول -

 ...خاك بر سر  دهيعاشق ند. برداشت نويجمع كن آب لب و لوچه اتو آب ماش -

 ... يشوور يب نيشده تو ا دايحال كردم دو تا خواستگار با هم برام پ شييخدا يول. نينيدو تا عاشقو به من بب نيا خوب چشم داشته باش -

 :سرم و گفت يزد تو بنفشه

 ...پخ پخ ... همون شب اول  يكه بش نايوم از اخره زن هر كد -
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 :و گفتم دميغش خند غش

 خوب مگه بده؟ -

 :و گفتم دميبا خنده خودم را عقب كش. بزن يسرم و حاال نزن ك يرو ختنيدو ر هر

 ... رميسرم بگ يتو يچه گل نيشما بگ...  ايخب وحش يليخ -

 :گفت شبنم

 به درست درسته؟ يو برس ياونور جدا بش يبر يواخ يم ؟يو بپز يبشور يبر يخوا يتو كه نم -

 ...آره درسته  -

 :گفت بنفشه

 يكنه كه برگرد يشه و مجبورت م يروت حساس م شترميچون اونوقت تازه ب يبفهمه جدا شد ديبابات نبا يش يجدا م يبگم تو وقت نميالبته ا -

... 

 ...هست  نميآره خوب ا -

 يشيجدا م يباشه كه وقت بهيطرف غر نكهيا اي... اونم به شكل دوستانه ...  يكن يمدت با طرف زندگ هي نكهيا اي...  يبكن ديپس دو تا كار با -

 ...عنوان به گوش بابات نرسه  چيخبرش تحت ه

 !نهيهم....  وليا -

 ... ستين يشدن سيدو ك نيكدوم از ا چيدر عمل با ه... گفتنش راحته  يول نهيبله هم -

 ...اااا خوب بودا ماين يول -

 :بنفشه گفت. داد شبنم و بنفشه بلند شد و من با خنده سنگر گرفتم يصدا

 ؟يتحوه شد نيعاشق ا يجد ينكنه جد -

 ...و بس  ادي يخوشم م ماين تيمن فقط از شخص ايولم كن حال دار ه؟يا وهيچه م گهيعشق د! نه بابا -

 ...خوب پس خفه شو  -

 ... يخفه ام شد -

 :تقهر كرد و گف بنفشه

 .زنم يحرف نم گهياصال من د -

 :شدم و گفتم زونشيآو

 ... ددددديببخش گهينمودم د يا بنفشه شوخ -

 تكرار نشه گهيد -

 ...باشه حاال راه آخرو بگو  -

 ... يكن يشازده ها رو رد م نيا يهر دو تا نكهياول ا -
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 خب ؟ -

 ...توپ  سيك هيدنبال  يگرد يو دوم م -

 ؟توپ  سيك نيا طيو شرا -

كه بابات حاضر بشه تو  ياجتماع طيدوما مقبول از نظر شرا...  يهم خونه اش بش يخوايمدت م هيكه حالت به هم نخوره  پيخوشگل و خوش ت -

 !عنوان چينباشه به ه ليفام نكهيو سوم هم ا... رو بده بهش 

 ...رو  يآدم نياووووه من چطوره برم سفارش بدم برام بسازن همچ -

 ... يدون يخودت م گهيد -

 ...تا من انتخاب كنم  نيبد شنهاديچند نفرو پ نيكن ييخوب راهنما نيريبم -

 ... يخواستگار ميبر ديبعدش تازه با يوا -

 :گرفتم و گفتم سرمو

 ...دم يتون رو هم م هيمهر ن؟يبا من ازدواج كن ديحاضر ايمحترم آ يپسر بگم جناب آقا هيبرم به  ديمن با! خدا منو بكش يا -

 !هست نميا -

 گه؟يد يچ -

 !گهيد هيمهر -

 ...مال منه  گهيكه د هيوا خاك تو گورم مهر -

 ... يبد يزيچ هيدر ازاش بهش  ديبكنه با يآدم كار يبرا يمفت ادي يدوره زمونه نم نيكه تو ا يخره آخه كس -

 ... ونيليبدم آخه؟ كل طالهامو هم كه بفروشم فوقش بشه ده م يچ -

 ...طرف دندون گرد باشه  دميشا يلبس باشه و ديشا -

 ...رشتمو هم بدم  ياليبابتش و يبشه و منو به خواسته ام برسونه من حاضرم حت ياگه طرف راض! ستيمهم ن -

 !حد نينه تا ا گهيد -

 ...حد  نيتا ا قايدق -

 ؟يرو تو نظرت ندار يكس -

 ...شناسم  ينفرو م هيچرا  -

 ؟يك -

 :و گفتمبه شبنم كردم  ثانهيخب ينگاه

 ...اردالن جون  -

 :شبنم گم شد غيج يصدا يقهقهه من و بنفشه تو يصدا

 !ارميچشاتو از حدقه در م ياريخفه شوووووو اسمشو ب -
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 ... بهيغر... وضع توپ ...  پيخوشگل و خوش ت.. مقبول  ياز لحاظ اجتماع. ونهيآخه مورد اكاز -

 تو رو سننه؟... مبارك صاحبش كه من باشم باشه  -

 !نخواستم نوش جونت...  سيخب بابا خس -

 :گفت بنفشه

 ... ستيتو نظرت ن يكس يحاال جد -

 .روش فكر كنم يحساب دينه با -

 .شه يعمرته كه داره تلف م نيا...  ايوقت ندار اديز -

 واسه دانشگاه؟ نيثبت نام كرد تيشما دو تا قزم -

 .شه يهم كالسامون شروع م گهيهفته د هيآره بابا از  -

 ...موقع نشسته باشم سر كالس  نيا گهيخوام سال د يم! من وقتم كمه يپس جد -

 ؟يكن يكار م يزبانو چ -

 .كنم يم يرم اوك يزبانو شش ماهه فشرده م...  نيشه شوهرشو بجور ياون حل م -

 ... نيذره ب ريز ميذار يپس از االن پسرا رو م ياوك -

 :دميبه شبنم پرس رو

 ؟ير كردكا يچ روزيد يراست -

 :گفت جانيبا ه شبنم

 ...كه بود انجامش دادم  يبا هر جون كندن يول... سخت بود ترسا  يليخ -

 بود؟ يعكس العملش چ -

و كپه  نيشما از كوه اومده بود يبهت هم اس ام اس دادم ول ومدي يداشت اشكم در م... بعدش اون از من بدتر شد  ياولش جا خورد ول -

 .صاحابتون هم خاموش بود يب يگوش ايگو نيمرگتونو گذاشته بود

 :و گفتم دميخند

 ...مهم ذهنه اونه  يول! گل من كهيشه جواب سالم عل يمعلومه كه اون بدتر م...  ينداد يتو كه سوت... آره خاموشش كرده بودم  -

 ؟يچ يعني -

منو فراموش كرده؟ مگه من  ايآ ش؟يزندگ ياومده تو يا گهيكس د ايشده؟ آ ينجوريكنه چرا ترسا ا يخودش فكر م شيپ يحاال ه نكهيا يعني

 !سازه يتو ذهنش م گهيد يخواد؟ و هزار تا اگر و اما يمنو نم گهيكم دارم كه ترسا د يچ

 داره؟ دهيخو چه فا -

بت به تو هورمون به تو فكر كنه اونوقت مغزش نا خودآگاه نس يادياون ز يوقت! فرزندم ياشاره كرد يجاست به سوال خوب نيآهان نكته هم -

 ...كنه  يترشح م نيتوس ياكس
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 :و بنفشه همزمان گفتند شبنم

 نَ م نَ؟ -

 :و گفتم دميخند

 شد؟ يشد و ك يخودش بفهمه كه چ نكهيجذب تو بشه بدون ا يشه كه حساب يباعث م نيو ا...  ايهورمون عشق خنگول -

 ؟يمطمئن -

 !زنه ينم يئن نباشه حرفخانوم دكتر تا مطم! با خانوم دكتر درست صحبت كن -

 !اوالال -

 :گفتم. رونيدهنش و پر تف انداخت ب يكرد تو يجاروبرق نيشد و لپامو ع زونياز گردن من آو شبنم

 يريبم يريبگ يترسم خشكسال يمن م يشد رو هيآب بخور همه آب بدنت تخل وانيل هيبرو ! فعاله ها يحساب تيمركز يآبرسان ستميس! اه اه -

... 

 :رم و گفتس يتو زد

 !شعور يشه كه ب يتو احساس سرت نم! درد -

كردم و خودم  ادهيپ شانيآنها را دم خانه ها. ميخبر كن گرويمناسب همد سيك كيشدن  دايشد كه در صورت پ نيكه قرارمون با بچه ها ا خالصه

 . هم به سمت خانه رفتم

 !!!ترسا؟ يعقلتو از دست داد -

 :گفتم ديكش غيخوب ج يوقت. آتوسا كرم نكنه غيج يااز گوشم فاصله دادم تا صد ويگوش

 رم؟يبگ ميحق ندارم خودم براش تصم! منه يزندگ! بابا يا -

افتاده؟ فكر كردم به  يبه چه حال يدون يم! يكرده و به اونم جواب رد داد يازت خواستگار دميهم شن مايبهتر؟ ن دياز نو يخوا يم ويآخه ك -

 !يبول كنق دويكه نو ياون جواب رد داد

 گهيآقا ولم كن د... نه اون  نينه ا -

 ... اريب ليدل هيحداقل  -

 ...من هنوز بچه ام  -

 !؟يبچه ا! سالته ستيب -

 :دادم و گفتم رونيبا صدا ب نفسمو

 .وقت دارم گهيتو سه سال د يپا هم كه بخوام بذارم جا پا ؟يشوهر كرد يو سه سالگ ستيرفته ب ادتيخودتو  -

 !كردم احمق يشوهر م ياگه داشتم هجده سالگ يخوب نير به امن خواستگا -

 ...برسون خداحافظ  يپس سالم به مان. شه يرم نظرمم عوض نم يبار نم ريمن ز يكن غيج غيآتوسا تو تا صبح هم كه ج گهيبس كن د -

به در  يتقه ا. كردم يباهاش اتمام حجت م دياب... بعدم از جا بلند شدم و رفتم به سمت اتاق بابا . تخت يقطع كردم و پرتش كردم رو ويگوش
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 :من كرد و گفت يبه سرتاپا يبابا نگاه. وارد شدم و درو بستم) بابا دييهمون بفرما اي( بوق  يصدا دنيزدم و بعد از شن

 ...اتاق كار من  يتو يايب يعادت نداشت نجا؟يا يشده كه تو امد يزيچ -

 ...حرف بزنم  ياومدم باهاتون جد -

 .!كنم يگوش م يمنم جد دييبفرما... بله  اوه -

 ؟يبابا منو دوست دار -

 :نگام كرد و گفت يلحظات بابا

 ؟يشه نداشته باشم ته تغار يمگه م -

 برم بابا؟ يذار ينم -

 :ديبه كل فراموش كرده بود چون پرس انگار

 كجا؟ -

 ...كانادا  -

 :با عجز گفتم... تكان داد  يسرش را به نشانه منف فقط

 نداره؟ يراه چيه يعنيبرم؟  يكار كنم كه بذار يچ -

 :نگام كرد و سپس گفت يلحظات بابا

 ...راه داره  هيچرا  -

 !؟يچه راه -

 ...برو  يشوهر كن بعد با شوهرت هر جا كه خواست -

شوهر كن بعد اگه اون گذاشت آب  يآب بخور يترسم بهمون بگن حق ندار يم گهيدو روزه د ميما دخترا بدبخت نقدريخدااااااااااااااا چرا ا يا

 يهترخود بابا راه حل ب ديبا خودم گفتم شا. را بهم بزنه هيانتظار نداشتم بابا هم حرف بق. شد يمحو م نيكره زم ينسل مردا از رو شاهللايا. بخور

 :گفتم يبا خونسرد. بود دهيد يا گهيد يبرام خوابا ريانگار تقد يول. ارائه بده

 راهه؟ نيآخر نيا -

 ...راه  نيو تنها تر نيآخر -

 :جا بلند شدم و گفتم از

 ...باشه بابا  -

 :شربت آناناس دستم داد و گفت يوانيل زجونيعز. رونياز اتاق اومدم ب يا گهيزدن حرف د بدون

 ته؟يزيچ ؟يزن يبارون بال بال م ريكه مونده ز يكفتر نيع ؟يبر ينه نه چته؟ چن وقته راه به حال خودت نم -

 ...شه  يانشاهللا كه حل م... شه  يحل م... جون  زيعزنه  -

 ...هم نگرانته  يليخ... حداقل با خواهرت حرف بزن اون كه جونشه و تو  يحرف بزن يخوا يخوب نه نه اگه با من نم -
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 ...زنم  يبه وقتش با اونم حرف م زيباشه عز -

 ... يريذره جون بگ هيشبرتتو بخور  -

 يروش كار م يحساب ديتو ذهنم بود كه با يفكر. گرفتم شيدوباره راه اتاقم رو در پ. زيدادم دست عز وانشويو ل دمينفس سر كش هي شربتو

 ....كردم

نكردم ساده  شيباز هم آرا يول دميبه خودم رس شهياز هم شترياسترس داشتم ب يحساب گهيد يبرعكس پنج شنبه ها. ديپنج شنبه رس باالخره

بنفشه زد سر شونه ام و . نبودم فقط تو فكر نقشه ام بودم ايدن نيا يمن انگار تو يول دنيخند يزدن و م يو سر هم مشبنم و بنفشه ت! بهتر بود

 :گفت

 !؟يتو فكر! چته؟ -

 ... ستين يزيچ...  يچيه -

 !؟يذار يكالس م! يشد يسيانگل يزاده ها لياص نيا نيع.. منم باوز كردم  يتو گفت -

 .تو فكرم .. كجا بود  كالسم! بابا مينيبخواب م -

 تو فكر شووور؟ -

 ... ديشا... دونم  ينم -

 ؟يكرد دايپ ويكس -

 ... ديشا... دونم  ينم -

 ....كاسكو  -

 !عمه اته  يطوط -

 ... يطوط نيع يكن يحرفتو تكرار م يخب ه -

 بگم بهت؟ يچ -

 :وارد بحث شد و گفت شبنم

اون هفته هم كه . يكه ندار ميتر شده دل و دماغ درست و حساب دهيپر ينگ و روت كه حسابتا االن ر ميكه با هم حرف زد شياز دو هفته پ -

 ... ميكمكت كن ميبتون ديبه ما بگو چته شا. يبرج زهرمار شد نيع يهفته هم كه اومد نيپاتوق ا يومدين

 :گفت بنفشه

بعد ... برگشتن طرفمون و پچ پچشون رفت باال  هوي يچشم رنگ يارستوران گربه ه يتو ميتا رفت يومديرفته بود بگم اون هفته كه ن ادميتازه  -

باور كن  يول... نگاه مرحمت فرمودن سمت ما  هيبار افتخار دادن سرشونو آوردن باال و  نياول يبهم گفتن كه آقا آرتان برا يدونم چ ينم

 ...تو خودمون  ميديبه ما و به دوستاش كرد كه هم ما و هم دوستاش شاش ياخم نيچهم

 !تيترب يب -

 !تيقربون تو برم من با ترب -
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 :را پارك كردم و گفتم نيماش

 ... ميكار دار نييپا نيزيبر -

 !كميواجب تر از ش يچه كار گهيبله د -

 :ديبنفش كش غيج شبنم

 !نجاستيدوباره ا هيفرار نيبنفشه ا يوا -

 ...اون هفته هم بود  -

 ... هيدوست دارم بدونم مال ك بيعج -

 ...بندم مال صاحب رستورانه  يم شرط -

 :و گفتم دميكش دستشونو

 ... ميبر نيايب نيحرف نزن نقدريا -

را  شانيهر چهارنفر حضور داشتن و قبل از ما حاضر. شد دهيكش يچشم رنگ يگربه ها زيو اول از همه نگاهم به سمت م ميبا هم وارد شد همه

 :بنفشه گفت. ل باد زدن خودم شدمو مشغو زيتوجه به آنها نشستم سر م يب. زده بودن

 ...من سردمم هست ! ستيگرم ن گهيگرمته؟ هوا كه د -

كنه؟ دوباره نگاهم  يم ينيدوشش داره سنگ يرو ينيسنگ تيدونست دوستش چه مسئول ياز كجا م! چه خبر داشت از درون سوزان من بنفشه

. ديدرخش يصورت گرد و برنزه اش م انيرنگش در م ين خمار عسلچشما. لحظه سرش را باال گرفت كيآرتان هم . شد دهيبه آن سمت كش

 :ديبنفشه كنار گوشم نال

 

 و نازه؟ پيخوش ت نقدريبشر ا نيچرا ا! سهيميبه خدا حاال قلبم وا -

 :گفت شبنم

 ...مونه  يمث سگ م داستيازش پ -

 :گفت بنفشه

 !منم كه سگ پسند -

 :از جا بلند شدم و گفتم. وقتش بود االن

 ...لحظه با اجازه  هي -

 :و گفت دياز نگاه من كه صاف به آرتان دوخته شده بود ترس شبنم

 !؟يكار كن يچ يخوا يم -

 :خنده گفتم با

 نه؟ ميايبه هم م! كنم يخوام ازش خواستگار يم -
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و  دميكش يقينفس عم. دادم يو از دست ماعتماد به نفسم ر ديپسرها راه افتادم نبا زيتوجه به اونا به سمت م يب. داد بنفشه و شبنم در اومد يصدا

آب . ثابت شد ميكه حضورم را حس كردند نگاه هر چهار نفر به رو نيو خنده بودند هم يتوقف كردم هر چهار نفر مشغول شوخ زشانيم يجلو

 :را قورت دادم و گفتم انمده

 ...چند لحظه باهاتون كار دارم  ديببخش -

 :از جا برخاست و گفت عيجمع كرد و سر را شيدست و پا هيزودتر از بق بهراد

 ... ديذار يقدم رو چشم ما م... كنم  يخواهش م دييبفرما -

 :خشم به او نگاه كردم و گفتم با

 ...ندارم  يكار چيبا شما ه -

 :ديبزند كه آرتان غر يفربد خواست دهان باز كند و حرف نباريا. بهرادد و نشست چارهيب

 ...ساكت باش فربد  -

 :به من كرد و گفت ينگاه دهيباال پر يتا ابرو كي با سپس

 خانم؟ دييامرتونو بفرما -

 :كردم مثل خودش با غرور نگاهش كنم و گفتم يسع

 تونم چند لحظه با شما تنها صحبت كنم؟ يم -

 :زد و گفت يپوزخند آرتان

 .رينخ -

من كه خودم  يبرا يكه دار يهست يچه خر يتو فكر كرد! تنكب كهيمرت. كنم ختشير يمانده بود با مشت بكوبم تو صورت خوشگلش و ب كم

 :رو گفتم نيكردم از در قدرت وارد بشم و از هم يسع ؟يذار يكالس گذاشتنم كالس م يخدا

 .من گوش كن يو به حرف ها زيسر اون م نيبش ايمعامله بكنم حاال هم چند لحظه ب هيخوام باهات  يخوام بخورمت فقط م ينم... شازده پسر  -

 :با تمسخر اضافه كردم سپس

 !يحرف ها باش نيشجاع تر از ا كردميفكر م -

كه نشان داده بودم در  ييبدون توجه به جا يمكث از جا برخاست و بدون نگاه كردن به سمت من و حت يبه او برخورد چون بدون لحظه ا يحساب

لحظه نگاهم به بنفشه و شبنم افتاد كه با دهان باز و  كيش نشستم و به ناچار من هم كنار. دو نفره نشست يزينقطه سالن سر م نيتر يگوشه ا

 :زد و گفت يآرتان كه متوجه نگاه من شده بود پوزخند. كردند يبه من نگاه م يگشاد شده اندازه نعلبك ينچشما

 ن؟يحاال شام امشب مهمون كدوم دوستتون هست! نيفكر كنم شرطو برد -

 :را كج كردم و گفتم سرم

 !يخودتو دست باال گرفت يليبعدشم انگار شما خ ستيكارا در شان ما دخترا ن نيا! مخصوص پسراست ايخره بازمس نيا -

 :پوزخنده مسخره كنار لبش نشست و زمزمه كرد همان
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 !شه ياالن معلوم م -

 :به من كرد و گفت ينگاه ميآمدن گارسون آرتان ن با

 كشه؟ يطول م يليكارتون خ -

 ... باًيتقر -

 .دم يمن شاممو سفارش مپس  -

 :و گفت اورديآخر آرتان طاقت ن. ميشد رهيخ يزياز او من هم شامم را سفارش دادم و هر دو در سكوت به رو م تيتبع به

 .دوستام شيبهتره كه من برم پ يگفتن ندار يبرا ياگه حرف! من طالست يوقت برا... خانوم كوچولو  -

 :و گفتم دميكش يقيعم نفس

خوام  يكه م ييحرفا. روابط هم كالم نشم نيدر ا يپسر چيبا ه يمن حاضر بودم سرم بره ول! شناسن يدوستام منو خوب م... زرگ آقا ب نيبب -

 ...نداشتم  نيجز ا يبدون كه من چاره ا نويا ياز نظر شما خنده دار باشه ول ديبزنم شا

 :به نشانه سكوت باال آورد و گفت دستشو

 ...برو سر اصل مطلب ... دخترونه رو ندارم  يدنايچ يكبر يحوصله صغر -

 :حرص گفتم با

 ...كنه  يچون به اصل ماجرا كمك م يبشنو ديبا يول -

 :ادامه دادم دميسكوتش را د يوقت

رفته  خواهر بزرگم ازدواج كرده و. كه خواستم به دست آوردم يتا حاال هر چ... خونواده متمول هستم  هيدختر  نيدوم... من اسمم ترساست  -

 مكه مادر پدر زميخونه تنها با عز يفعال هم من تو... دوستم داره و روم حساسه  يليخ يليبابام خ... كه فوت كرده  شترهيسال ب كيمادرمم ... 

 ليال مهستن كه با كم گهيد يها يليخ...  رميكمك بگ يكار هيانجام  يكه از شما برا نهيقصد من ا...  ميبگذر ناياز ا. كنم يم يهست زندگ

. گشتم يطرف م يآدم ب هيمن دنبال ... به اونا ندارم چون اونا دنبال منافع خودشون هستن  يليمن تما يمن انجام بدن ول يكارو برا نيحاضرن ا

ه كانادا بفرست التيتحص يزنمو امسال كه قبول نشدم از بابام خواستم كه منو برا يسالمه دو ساله كه دارم پشت كنكور در جا م ستيمن االن ب

دست من و  يرو ختيرو ر ياز اندازه من آب پاك شيبه خاطر اصرار ب يآخر نيا... ده  ياجازه رو نم نيبهم ا ليدال يسر هيبابام بنا به  يول

 ...ذاره كه برم  يكه ازدواج كنم م يگفت فقط در صورت

 :كرد به حرف آمد و گفت ين گوش مم يآرتان كه تا آن لحظه ساكت به حرف ها. سكوت كردم ديرس نجايكه به ا حرفم

 كار كنم؟ يچ ديحاال من با! خب -

نگاهش را از من گرفت و به غذاها  يآرتان به آرام يول ديدانم چقدر طول كش يشدم نم رهياش خ يچشمان عسل ين يرا باال آوردم و به ن سرم

 :نفسم را آزاد كردم و گفتم... ردم شم تيبعد از رفتن گارسون فرصت را غنم. شد رهيخ ديچ يم زيم يكه گارسون رو

 !با من ازدواج كن -

بود و  دهيتا به حال خنده صدادار آرتان را ند. كه همه نگاه ها به سمتمان برگشته بود ديخند يخنده و چنان م ريزد ز. آرتان منفجر شد ناگهان
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 :از جا بلند شد و گفت ديه خوب خندبعد از چند لحظه ك. هم از تعجب خشك شده بودم و به او زل زده بودم نيهم يبرا

 !وونهيدختره د -

 :كردم شيصدا رديفاصله بگ زيفرصت كند از م نكهياز ا قبل

 ...و بذار حرفم تموم بشه  نيبش ريلطفا بگ... آرتان  -

 :و گفتم شيجلو دميتكان داد و خواست برود كه پر! برو بابا نكهيرا به نشانه ا دستش

 ...هنوز حرف من تموم نشده  -

 :وضع كالفه شده بود گفت نيآرتان كه از ا. همه نگاه ها به سمت ما بود. قدم عقب رفتم كيو  دميبه سمتم خم شد كه ترس يكم

 !خانوم كوچولو يتوهم زد...  يمدل نيبودم جز ا دهيد يتو گوش كنم؟ همه جور ابراز عالقه ا يبازم به چرت و پرت ها نميبش -

حرف  نطورييجرئت نكنه با من ا گهيسرش بكشم كه د يخواست چنان داد يدلم م. نشده بودم ريه حال آنقدر تحقتا ب. خورد شده بود اعصابم

. كه بهم زد ييحرف ها يبزنمش به تالف ريدل س كيخرم از پل جست  يهمون لحظه با خودم عهد بستم كه اگه تونستم خرش كنم وقت. بزنه

 :گفتم. كردم به خودم مسلط بشم يسع. گوشت فرو رفت يدستم تو ييچنان دستامو مشت كرد كه ناخن ها

 !قبوله يكه گفت يبعدش هر چ! ازت كم بشه يفكر نكنم چز... نگو يچيتا آخر حرفام بمون و ه -

دلش برام سوخت كه دوباره برگشت و نشست سر  دميشا. برد يبه چشمام به حال گندم پ يبا نگاه. كردم نتونستم ازش خواهش كنم يكار هر

 :گفتم دمينگاه منتظرش را د يوقت. كرد يم يبدنم سرسره باز يعرق سرد رو. دميكش قيمنم نشستم و چند نفس عم. شجا

 يمرد رو تو هيمدت اسم  هيآرزومه مجبورم  نيچون رفتن به كانادا بزرگتر يول! اونم در حد مرگ زارميمن خودم شخصا از ازدواج ب! نيبب -

 زايو نكهيبعد از ا... هر دومون  يرم دنبال كارا يسال م كي نيا يمن تو ميكن يم يسال با هم دوستانه زندگ كيفقط . شناسنامه ام تحمل كنم

اسم  هي نكهيبه خاطر ا. خودته ليم گهيد يهم برگرد يتون يم يبمون يتون يتو م...  ميش ياونجا از هم جدا م... كانادا  مير يشد با هم م تدرس

 يممن قبول  يدار يا گهياگه تو نظر د يول... دارم  يشنهاديپ هيرو تقبل كنم البته خودم  يا مهيمن حاضرم هر جر قراره وارد شناسنامه ات بشه

هم  هيدر ضمن مهر... زنم به نام تو  يكارام درست شد و خواستم برم اونو م نكهيبعد از ا ايدارم رو به در يهزار متر ياليو هيمن تو رشت . كنم

و هر جا كه  يكه دلت خواست بكن يهر كار يتون يسال هم تو م كياون  يتو. كاسه است مين ريز يكاسه ا ير نكنخوام كه فك ينم يزيچ

خب حاال ...  يرو از همه پنهان كن هيقض نيا يتون يم يحت. خوام يهم ازت نم يمن خرج يحت ينسبت به من ندار يتعهد چيتو ه يبر يستخوا

 ؟يك كنبه من كم يستيبازم حاضر ن ه؟ينظرت چ

 :سرش را باال آورد و گفت قهيمعلوم بود كه حرفام روش اثر گذاشته بعد از چند دق. كرد يم يباز شيانداخته بود و با غذا ريرا ز سرش

 ؟يريگ يسال طالق م كياز كجا مطمئن باشم كه بعد از  -

 يچ گهيد! يشده تعهد محضر يحت... دم  يا من بهت تعهد متونه زنشو طالق بده دوم يكه مرد هر وقت بخواد م هينجوريا نجاياوال كه قانون ا -

 !؟يگ يم

داشتم ...  كلميه يمكث كرد و سپس اومد رو شتريب يلبام كم يرو... اول چشمو ابرومو بعد گونه ها و دماغمو . نگام كرد رهيخ رهيلحظه خ چند

 :لجم گرفت و گفتم. كرد ينگام م ينجوريچرا ا! شدم يم يجور هي
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 !نداشته باشه؟ يزدگ يكن ينگاه م يحاال دار يبخر نيگاه ماشبن ياومد -

 :لبخندش را فرو داد و با اخم گفت ياش گرفت ول خنده

 دم يكنم بعدا خبرشو بهت م يفكرامو م -

 :برخاست هول شدم وگفتم زياز سر م يوقت

 !؟يك -

 ...پنج شنبه  گهيهفته د -

 :از جا برخاستم و گفتم يخوشحال با

 ...جا منتظرتم  نيهم گهيج شنبه دباشه پس پن -

به آنها گفت كه هر سه ساكت  يزيچ زنديسرش بر يدوستانش فرصت كنند رو نكهيقبل از ا. دوستانش برگشت شيتكان دادم و پ يسر

شه و شبنم فكر و حال خودم بودم كه ناگهان بنف يتو. دماغم بود يعطر تلخش هنوز هم تو يبو! مانست يبداخالق م يمعلم ها نيع. نشستند

 :سرم يهوار شدند رو

 ؟يكش يتنها تنها نقشه م ميشد بهيما غر گهيدو ساعته؟ حاال د يزد يم يداشت يچه زر! درد تو جونت -

 :و گفتم دميخند

 !نگفتم يزيبهتون چ نميهم يبرا نيكردم باهام موافق باش يفكر نم ن؟يمون يچرا مثل سگ هار م! بابا يا -

 يدپ هم راض يهمون جان! نگفتم برو سراغ آلن دلون گهيد يآخه من گفتم خوشگل وخوش تپ و پولدار ول. ميدكر يمعلومه كه مخالفت م -

 !ميبود

 :گفت شبنم

 .كردم يم سيتو بودم خودمو خ يكه اون كرده بود من جا يبه خدا هر آن منتظر بودم بزنه تو گوشت با اون اخم -

خودش توش مونده ! پاچه اشو گرفتم كه جرئت نكرد حرف بزنه نيهمچ. آورد يپدرمو در مدادم  يذره جلوش خودمو ول م هيبله منم اگه  -

 ...بود 

 گفت؟ ياون چ ؟يگفت يبهش چ -

 ...فكر كنم  ديازدواج مسخره رو براش گفتم اونم گفت با نيا طيخودمو و شرا طيهمه شرا -

 ...كه كوتاه اومده  يرو گفت اليحتما و -

ساعتش چه  يدون يبنفشه م. مطمئن شدم گهياز اون بچه خر پوالست اگه تا االنم شك داشتم االن د... نبود  نيا لشيلد يرو هم گفتم ول اليو -

 بود؟ يمارك

 هان؟ -

 !رولكس -

 :چشماش گشاد شد و گفت بنفشه
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 !تومن پول ساعته ونيليكم كمش هشت م -

 ...كنم اصال دنبال پول باشه  يآره و فكر نم -

 .حرص مال دارن شتريپولدارا ب نيا! ها يهه ساده ا -

 .دونم در هر صورت رفته كه فكر كنه ينم -

 !آدم سكته نزنه ينجوريندا بده كه ا هيبال گرفته قبلش . رميم يدارم م جانيخدا جون من از ه يوا -

حساب  زويآرتان و دوستاش پول م كردم بدون نگاه كردن به يكار م ينقشه حساب نيا يرفتم خونه و رو يم ديبا. و از جا برخاستم  دميخند

 ...بوده  خكوبيهر چند كه به قول بنفشه و شبنم نگاه آرتان تا لحظه آخر رو من م. ميكردم و با بچه ها از رستوران خارج شد

 :گفتم باال و دميپر ميزنگ گوش يبا صدا! فتهيقراره ب ييتازه دوشنبه بود معلوم نبود تا پنج شنبه چه اتفاقا. استرس داشتم يليخ

 !چرا يگ يكنم م يم لنتتيسا ياونوقت وقت! مرگ -

را برداشتم و جواب  يبا تعجب گوش. گرفت يبا من تماس م يبار بود كه مان نياول. صفحه بود يرو يعكس مان. انگار شعور داشت يگوش بچاره

 :دادم

 ...الو  -

 !زيسالم خواهر زن عز -

 !نيشماره گم كرد... ل آشنا پارسال دوست امسا... به سالم داماد گلمون  -

 :و گفت ديخند

 ...بذار حالتو بپرسم  ريزبون به دهن بگ! زلزله  -

 ... يخوبم مرس -

 :گفت ديخند يكه م نطوريهم

 ؟يكار دار اي يكاريخانوم ب...  يخوب يليكامال معلومه كه خ -

 چطور؟ -

 ...شركت  يايتوك پا ب هيخوام  يم -

 ...رفت  نيبابا شما منو حمال كرد يكنم؟ ا حمل ديشده؟ باز چك با يخبر -

 .چك بهت بدم با خودت كار دارم ستيقرار ن رينخ -

 ؟يكارم دار يچ! اوضع مشكوكه ها -

 !يفهم يخودت م يايدختر خوب اگه ب -

 .امي ياالن م... خوب باشه  يليخ -

 ...پس منتظرم  نيآفر -

 يچ يعني! زد يمشكوك م بيعج مائهين. ادينداشتم زنگ زدم آژانس ب يحال رانندگ. نرويرا كه قطع كردم لباسامو عوض كردم و رفتم ب يگوش
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 يكار گهيد يول... رفتم يدر م رشيكنه و از ز يكاش گفته بودم سرم درد م... خواد جوش داداششو بزنه  يحتما م! خدا جون يكارم داشت؟ وا

 :ر زدمبه جون خودم غ يبا اخم سوار آژانس شدم و ه. بود دهبود كه ش

افته كجا  يم ادشيزنه آژانس تازه  يزنه بعدشم زنگ م يم پيدو ساعت ت. يمون يمنگوال م نيا نيع! كار داره يبا تو چ يآخه مان! دختر خنگ -

 ... يبدن تو اداره اش كن ديسازمان عقب افتادگان رو با! چه خبره

 :داد زدم. بودم تازه بدتر شدم يعصب. ود به منزل زده ب نهيآ يمن تعجب كرده بود از تو يكه از زمزمه ها راننده

 ؟يديآدم ند ه؟يهان چ -

بگم  يخواست زنگ بزنم به مان يچقدر دلم م. را حساب كردم يشدم و پول تاكس ادهيشركت پ يجلو. و نگاشو به جلو دوخت ديترس چارهيب

 :سوار آسانسور شدم و با خودم گفتم .كرد يروز منو خفت م هيباالخره  ؟يآخرش كه چ يول اميتونم ب يتصادف كردم نم

 ؟يبگ يخوا يم يچ يبه مان يريبگ يتون يپاچه آتوسا رو م -

 :رفت كنار و گفت عيمن سر دنيعمو قاسم درو باز كرد و با د. شدم و زنگ در شركت را زدم ادهيآسانسور پ از

 ... نيخوش اومد يليخانوم خ دييبفرما -

 دنياومد و با د رونياز اتاقش ب يمان. را خبر كرد يمان عيوارد كه شدم خود عمو قاسم سر! برد ازم يه حسابچ چارهيب! دميترك ياز خنده م داشتم

 :من گل از گلش شكفت

 !زيبه به خواهر زن عز -

 :زدم و گفتم لبخند

 ...كباب  ريبگو نون ز -

 رون؟يآتوسا بندازتم ب يخوا يم -

 وا چرا؟ -

 !تر از كبابه زير و عزكباب خوشمزه ت ريگه نون ز يآخه م -

 ...آتوسا چقدر  نيحسود خانومه ا -

 :كرد و گفت ييبه سمت اتاقش راهنما منو

 ... گهياش كرده د وونهيكاراش منو د نيهم -

 هست خدمتتون؟ ياه اه سطل ماست -

 :تعجب گفت با

 ؟يواسه چ يخوا يسطل ماست م -

 ...كردم بهش  دايپ ازين! حالم بد شد از حرفات آخه -

 :مبل چرم و نرمش و گفتم ينشستم رو. دنيچند لحظه نگاهم كرد و بعد انگاز تازه متوجه حرف من شد كه شروع كرد به خند يانم

 ؟يبخند ارميدر ب يدلقك باز نجايا اميب يگفتم؟ گفت ياووه حاال انگار چ -
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 :من و گفت يروبرو نشست

 .... ميتا با هم دوستانه گپ بزن نجايا ياينه گفتم ب -

 !همه راهو نيره ا يم ياووه ك -

 يمن رو يرا جلو گريد وانيگرفت و سپس خودش دو ل يمان يرا جلو ينيابتدا س. آب پرتغال وارد شد وانياتاق باز شد و عمو قاسم با سه ل در

 :عمو قاسم با گفتن. هم بدتر از من يمان...  ديخنده ام گرفته بود شد. قرار داد زيم

 ...نوش جونتون  -

 :خنده گفت انيدر م ياز خنده و مان ميديترك يو اونوقت تازه من و مان رونياق رفت بات از

 ...تو  يبدبخت گرفت نياز ا يچه نسخ -

 ...من نبنده  يخواست درو رو يم -

 ؟يهست يدونست كه تو ك يم دياز كجا با چارهياون ب -

 !داماد يار دارك يبا من چ نميبگو بب... خوب باشه قبول حال كل كل ندارم  يليخ -

 :از آب پرتقالش رو خورد و گفت يا جرعه

 !خواهرزنم بزرگ شده دميشن -

 ...اشتباه به عرضتون رسوندن  -

 !يياونم چه خواستگارا...  ادي يدو تا دوتا خواستگار برات م دميمن شن يا ول -

 :گفتم! خدا شروع شد يا

 .خوان امضا كنن يم شونويسند بدبخت. كنن يم يخواستگار يدونن دارن از چه عجوبه ا ينم! از بس خرن -

 يو چقدر من دلم م نهيكره زم يمرد رو نياون مرد خوشبخت تر يكه بر يتو خونه هر مرد يشيگوله آت هيهم دلشون بخواد تو  يليخ -

 ...خواست 

 ؟يخواست چ يدلت م -

 ...خواست كه اون مرد داداشم باشه  يدلم م -

اگه ! يگه تو كه بچه بود يبا آرتان ازدواج كنم م ديكه شا گهياگه بگم من بچه ام بعد دو روز د. بگم يتم كه به مانداش يچ. انداختم نييپا سرمو

 ديكه سكوتمو د يمان ؟يبگم من به مان يچ! حرف داره ياست هم خودش كل گهيد ياگه بگم دلم جا. شه يبگم قصد ازدواج ندارم تازه بدتر م

 :گفت

دوست دارم بدونم واسه  يليفقط خ يجواب مثبت بد مايبه درخواست ن ديخوام بهت بگم با يمنم نم...  نيانتخاب داشت خانوم خانوما شما حق -

 .قابل رفع شدن باشه راديكه اون ا يديداداش من د يتو يراديا ديشا. يبهش جواب رد داد يچ

 .يمان ستين نايحرف سر ا -

 ه؟يپس چ -
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 ... ميخورد يبه درد هم نم مايمن و ن -

تو و هم به خاطر  دنيد يهم به خاطر شاد ديد يكه تو رو م ييفقط وقتا ستين يطونياصال پسر ش ماياتفاقا ن ن؟يطونيچرا؟ چون جفتتون ش -

 .كرد يم طنتيتو بود كه ش طونيش تيشخص

و تو به چشم  مايمن به ن. نگاش نكردم يروقت اونجو چيه... به چشم شوهر نگاه كنم  مايتونم به ن يكه من نم نهيمشكل ا...  ستين نميمشكل ا -

 .كنم ينداشته ام نگاه م يداداشا

 :چند لحظه سكوت كرد و سپس گفت يمان...  مايشدم جواب مثبتو بدم به ن يرفته داشتم خر م ادميانگار ! عمه ات ارواح

 شه؟ يجوره نظرت عوض نم چيه -

 ...نه  -

از . سوزه يدلم براش م يغرور داداشمو له كنم ول نياز ا شتريرو واسه تو بگم و ب نايباشه ادرست ن ديشا. داغونه  يليخ مايشد آخه ن فيح -

اتاقش  يره تو يراست م هي اديهم كه م يشه وقت يم داشيخونه پ يبه زحمت تو... لقمه غذا هم نتونسته بخوره  هي يبهش داد يجواب منف يوقت

 ...ه فراموشت كنه تون ينم... و زودگذر نبود  يعشقش به تو سطح... 

 :خودم فرو رفتم يخيدر قالب  دوباره

 ...هر چه زودتر فراموش كنه  دوارميتونم بگم متاسفم و ام يفقط م -

 :و گفت ديكش يآه يمان

 ...بهتره كه من نگم  ديشا...  يخواستم بگم ول يهم م گهيد يزيچ هي -

 :نگاهش كردم كه از جا برخاست و گفت يكنجكاو با

 ...گردم  يماالن بر  -

 نيا يفكر كنه تو يخواست كس يدلم نم چيه يول. سوخت يم ماين يدلم برا. امو دادم به مبل و چشمامو بستم هيرفتم تك رونياتاق كه ب از

كه درست پشت  يياز صدا. اتاق ياومده تو يكس دميفكر بودم و نفهم يتو يحساب! مگه من بهش گفتم عاشق من بشه؟. من مقصر بودم انيجر

 :باال دميمتر پر هرم بلند شد سس

 ...سالم  -

 :گفت عيمن سر دهيپر يرنگ و رو دنيبا د. دميرا پشت سرم د ديبرگشتم و نو عيسر

 ...خوام قصد ترسوندنتون رو نداشتم  يعذر م يليخ -

 :اخم گفتم با

 ؟ستين ياتاق مان نجايمگه ا ن؟يكار دار يچ نجاياصال شما ا...  نيكرد نكارويحاال كه ا -

 :جلو اومد و گفت يقدم

 ... امياز من خواست كه ب يمان -

 ل؟يبه چه دل ن؟يايخواست كه ب يمان -
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 ... ميشما با هم صحبت كن يكه در مورد جواب منف -

 :دادم و گفتم رونيرو با صدا ب نفسم

 !گرده ها يم ليدنبال دل يداده ه يريامروز چه گ ميمان نيا! بابا يا -

 خوام بدونم چرا ؟ يمنم كه م نيا... گرده  ينم ليدنبال دل يمان -

 :بزنم گفت يحرف نكهياز ا قبل

 نم؟يتونم بش يم -

 ن؟يپرس ياز من م! كنم شركت شماست يخواهش م -

 ن؟يخوب نگفت...  نيدار ارياخت -

 !هيمن شخص ليبگم؟ دال يآخه چ -

 .گه يذارم بهم نه نمكه ب يهر كس يدست رو كردميفكر م! كردم كه جواب رد بشنوم يفكرشم نم -

 :چون لجم گرفت از حرفش گفتم يفكر كنه ول نطوريبود و حقم داشت ا پيجذاب و خوشگل و خوش ت شييخدا. و بر نگاش كردم بر

 !اون به خاطر اعتماد به نفس باالتونه -

 :گفت يحرفم جا خورد ول از

 ... ديشا -

 :در سكوت گفت يلحظات ميهر دو سكوت كرد دوباره

 باشه؟ تونيزندگ يتو يا گهيحضور شخص د... تونه  يم يشخص ليدال نيا -

 ... رينخ -

 پس؟ -

 هي يپا ديكنه حتما با يخانوم ردشون م هيكنن تا  يفكر م ونيچرا همه آقا... شما بگم  يبرا مويشخص ليتونم دال يمن نم...  ديآقا نو نينيبب -

 وسط باشه؟ يا گهيشخص د

 :و گفت ديخند

 .ميشنو يعلته كه جواب رد م نيفقط به هم ميكن يفكر م... اعتماد به نفس باالمونه به خاطر  ديشا -

 ...حتماً ... نه  ديشا -

 ...خواد  يم اقتيداشتن تو ل! دختر يطنتياز ش ييايتو دن -

 !دونم يم -

 :زد و گفت يلبخند

 !اسمونه ياعتماد به نفس من باالست اعتماد به نفس تو تو -

 !تهيواقع -
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 نيمن ا...  يدل منو بلرزون يكه تونست يهست يترسا تو تنها دختر... كنم  تيبتونم راض ديشا ؟يبهم علت جواب ردتو بگ يخوا يم نمهنوز -

 !ادهيمن صبرم ز... ذارم به حساب ناز دخترونه ات  يم شتريجواب ردتو ب

 ...شه  يمن نظرم عوض نم يول...  يهر جور دوست دار -

 ... نطوريمنم هم -

 :جا بلند شدم و گفتم از

 ...برم  ديبا گهيمن د -

 :هم بلند شد و گفت او

 ...حاال  يبود -

 !؟يچه زود شما پسرخاله شد -

 :و گفت ديخند

 !شناختتش يم شهيانگار كه هم... كه دوسش داره راحته خانوم كوچولو  يآدم با كس -

 ...خداحافظ ... شه  يباز م ياديروتون داره ز گهيشما د -

 ...برسونمت  ياگه ندار ؟يدار نيماش...  يخانوم ترسا -

 :دميبه هم فشرده ام غر يدندان ها يال از

 ...خداحافظ  -

 يحرف گهيداده بودم و د ديمن جوابمو به نو. تنها بذاره ديبودم حق نداشت منو با نو يعصب يچون از دستش حساب اديهم ب ينكردم مان صبر

 هيشد؟ كاش  يمن مشخص م فيآمد و تكل يپنج شنبه م يخدا ك يا. دميخارج شدم و در را به هم كوباز شركت  تيبا عصبان. باهاش نداشتم

شماره  هيكنه؟ كاش  تمينكنه بخواد اذ! نشه و منو سر كار گذاشته باشه؟ داشونياون رستوران پ يتو گهينكنه د... آرتان داشتم  زشماره تلفن ا

تا خونه  ريدر طول مس. اومد و سوار شدم رميگ يتا باالخره تاكس ستادميا ابانيكنار خ نقدريا. افتاد يبه كار م ريعقلم د شهيهم. ازش گرفته بودم

 .شدم يم وونهيد اليتا پنج شنبه من از زور فكر و خ. كردم يجواب آرتان فكر م بهفقط 

خودم كم استرس داشتم اونا . بنفشه را داده بوم شبنم و  يبار لباس عوض كرده و جواب تلفن ها ستياز صبح ب. ديرس يپنج شنبه لعنت باالخره

بنفشه هم ... سراغ نفر بعد  ميآرتانه قبول نكرد بر نيرو هم بخوابون تو آب نمك كه اگه ا گهينفر د هيگفت  يشبنم م. كردن يهم تازه بدترم م

. ديپر يم نييرو مخم باال و پا يحرفاشون حساب خالصه كه! اون خواسته سر كارت بذاره... آرتان قبول كنه  خورهيمن كه چشمم آب نم گفتيم

دونستن كه  يخوب م يشده بود ول ديكردم كه رنگ شبنم و بنفشه سف يم يچنان رانندگ. رونيب دمياز خونه پر عيباالخره ساعت هفت شد سر

بود بزنم به  كينزد... من  يفشه افتاد روكه بن نگيپارك يتو ديچيچنان پ دميپاتوق كه رس يجلو...  چنيمن بپ يبه پر و پا دينبا تاوق نجوريا

 :دميكنترل كردم و داد كش نويماش عيسر يول مييجلو نيماش

 ... ميشد ياالن بدبخت م... ذره خودتو محكم نگه دار  هي ؟يمون يم دهيچلس اريچرا مثل خ -

 :لب گفت ريو ز نييرفت پا بنفشه
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 !شود يكه ترسا سگ م يوقت! حضرت عباس اي -

جلوتر از آن دو وارد . شدم ادهيرو قفل كردم و پ نيماش يدر ها. هم نداشتم دنيدل و دماغ خند يخودم حت يول نييخنده رفت پا هم با شبنم

نه تنها آرتان ! شد يفرو بكنند وا رفتم و بادم خال شيكه سوزن تو يمثل توپ. آنها چشم دوختم يشگيهم گاهيصبرانه به جا يرستوران شدم و ب

 :زد و گفت يبنفشه پوزخند! ومدنيدفعه ن نيمعلوم نبود چرا ا ومدني يزودتر از ما م شهياونا كه هم. نبودندهم  وستانشكه د

 ...از آرتان خان  نميا! ريبگ ليتحو -

 :و گفت زيهلم داد به سمت م شبنم

 ... يبعد سيبه ك ميتا فكر كن نيبش -

اون لحظه از ته دل شاد شده بودن كه آرتان . كردند يختر بودن و حسادت مباالخره د يمن بودن ول يميصم يكه شبنم وبنفشه دوستا درسته

كردن اونوقت از ته دل  يكاش دوستام دركم م. تنم عرق سرد نشسته بود يو رو ديلرز يچونه ام م. خواست زار بزنم يدلم م. منو قال گذاشته

بنفشه و شبنم . سوختيخودم م يآخه چرا نامرد از آب در اومد؟ دلم براكرد؟  ينجوريچرا ا. داشتم ديام يليمن به آرتان خ ايخدا. مزد يزار م

 :بنفشه گفت. گرفت يخنده ام هم نم يمن حت يداشتند منو بخندونن ول يسع

 ...هم بهتر  يكياز  يكي... پسر  ادهيكه ز يزيچ... نداره  يناراحت گهيكه د نيبابا ا يا -

 :هم گفت شبنم

بهشون عادت  يليخ. نميب يرو نم يچشم رنگ يگربه ها نيا گهيكه د كنهيناراحتم م نيا... كنه  يو ناراحت نمكه آرتان قالت گذاشت من نيا -

 .كرده بودم

. دست خودم نبود يكنم ول يدار م حهيغرورمو جر شتريكارا ب نيدونستم با ا يم. نگفتم يچيمن ه يكه اومد اونا غذا سفارش دادن ول گارسون

بود؟  يچ يبرا هايمسخره باز نيا! گهيگفت د يم ومدي يبود م يخب اگه جوابش منف. ام مهم بود كه آرتان قبول كنهبر نقدريدونم چرا ا ينم

تا اون چشاشو از كاسه  نمشيبب گهيبار د هيفقط ...  گهيبار د هيشد  يكاش م! كنه كه موفقم شد عيدوستام ضا يخواست منو جلو يحتما م! كثافت

صورتم  ياز جوجه كبابش را جلو يبنفشه با خنده تكه ا دنديچ زيم يغذا را رو يك دمياصال نفهم. بارش كنم هقشيال يو هر چ رونيبكشم ب

 :گرفت و گفت

 ...غصه خوردن نداره كه ... ناز نكن  نقدريبخور بابا ا -

چشمانم دوكاسه خون  ختنديرتم رصو ياشك دانه دانه رو يقطره ها ستادميكه ا نهيآ يجلو. رفتم ييبه سمت دستشو عيجا برخاستم و سر از

نداشت كه  اقتيل يكس! ارهيحق نداشت اشك ترسا را در ب يكس. دميصورتم پاش يتو خيآب سرد را باز كردم و چند مشت آب  ريش. شده بود

! حق داشت مديبا من باشه؟ شا يبه صورت صور يكم داشتم كه آرتان قبول نكرد حت يآخه مگه من چ يول. كنم هيگر رشمن بخوام به خاط

 ...شد  يپول م هيسكه  لشونيفام ياونم تو

كه رفتم شبنم و بنفشه با  رونيب. ماندم تا حالم بهتر شد ييدستشو يتو يساعت مين. هامينگران خودش و آبروش باشه تا منو و بدبخت شتريب دميبا

 :گرفته گفتم يبرداشتم و با صدا فمويك! دلم از دستشون گرفت. مشغول خوردن دسر بودند شونيهر هر و كر كر خنده ها

 ن؟ياي يشما نم... خوام برم خونه  يبچه ها من م -
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 :از جا بلند شد و گفت عيسر بنفشه

 ...حساب كنم  سايچرا وا -

شبنم و . رفتم و سوار شدم نيراست به سمت ماش هيبدون نگاه كردن به اطرافم . ميهم بلند شد و هر سه با هم از رستوران خارج شد شبنم

ترمز زدم و  يرو عيسر. ديچيبا سرعت جلوم پ ينيدفعه ماش كيشدم كه  يخارج م نگيپارك يداشتم از ورود. بنفشه هم سوار شدند و راه افتادم

 :دفعه بنفشه گفت هيكه  ارويفحشو بكشم به  رخواستم س

 !نهياااااا ا -

خواست  يم يهر چ! به درك. پارك شده بود نگيپارك يتو شهيمخوشگله كه ه هيجلوم همون فرار دهيچيكه پ ينيماش دمينگاه كردم د يوقت

 :كه بنفشه دستمو گرفت وگفت نييرفتم پا يداشتم م تيمن؟ با عصبان يجلو ديچيپ ينجوريمگه كور بود كه ا! باشه باشه

 !ايكن يزيآبرو ر يترسا زشته نر -

 نشيبه سمت ماش عيسر يبا قدم ها. بود و قصد نداشت بره سادهياپرو همونطور هم سر جاش و. نييو اومدم پا رونيب دمياز دستش كش دستمو

. شدم سوژه خنده يگرفت م يازم عكس م ياگه كس! بود يدنيمن اون لحظه د افهيحاال ق. رونيرفتم كه در سمت راننده باز شد و آرتان اومد ب

 يمجلس يكفشا...  يبود با شلوار كتون مشك دهيخوشگل پوش يكت سورمه ا هي. و مات مونده بودن به آرتان نييهم اومده بودن پا بنمبنفشه و ش

به  يحساب نيو صاحب ماش نيحقا كه ماش! آرتان بود؟ نيخوشگل ماش يفرار نيا يعني ؟يديآفر يتو چ ايخدا. كرد يم ليتمك پشويهم ت يورن

 :من لبخند زد و گفت دنيبا د انآرت. ومدني يهم م

 .يزن يكه گفتم االن پنجولم م نيياپ ياومد يجور هيكوچولو  يشيپ ه؟يچ -

 :راحت گفت يليام در خونسرد نشان دادن خودم استفاده كردم و خ ياستعداد ذات از

 ن؟يداد يجواب خونواده هاشونو شما م ومدي يسرشون م ييدو تا اگه بال نيخودم به درك ا ه؟يچه وضع رانندگ نيا -

 ...شده بود  تيفاصله رعا هيفاصله ام باهاتون  -

 :بهش رفتم و گفتم يغره ا چشم

 ...من عجله دارم  ن؟يرو از سر راه بردار نتونيشه لطفا ماش يحاال م -

 مگه نه؟...  يخسته شد گهيو د يديانتظار كش يليهر چند كه فكر كنم تا حاال هم خ...  يمون يفكر كردم امشب منتظر من م ؟يجد -

 :بزنم گفت يكنم حرفمن فرصت  نكهيقبل از ا! بود؟ يك گهيد نيا ايخدا

 .كارت دارم... شو  نيسوار ماش اياز دوستات ببرن و خودت ب يكيبده  نتويماش -

 :گفتم. شد بهش اعتماد كرد يهنوز نم! كردم؟ نه يقبول م ديبا

 م؟يداخل رستوران حرف بزن ميبر اني يچرا نم -

 :بهش اعتماد ندارم كه اخم كرد و گفت ديفهم انگار

 .برو سوار شو اگه هم نه كه من به كارام برسم ياي يهم ندارم اگه م يحوصله نازكش...  نجاياالن هم به هزار زحمت اومدم ا. ..من عجله دارم  -

 :گفتم يبه نفشه دادم و با سر بلند چويرو سوئ نيول كنه بره از ا دميترس
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 .امي يمن با آرتان م نيشما بر -

مردن  يآرتانه داشتن م نيهم ماش يفرار دنيحاال كه فهم گهيكالس و غرور بود د ياونا خدا يآرتان برا ينجوريهم! هنوز هم خشك بود بنفشه

كه  يشبنم هم در حال. شد نيتكان داد و به زور سوار ماش يچرا اونا شدن؟ بنفشه سر يشاد بشم ول شونيدوست نداشتم از ناراحت. از حسادت

 :آرتان رو به من گفت. ستو آرتان در نوسان بود كنار دستش نش نيماش يونگاهش ر

 .از سر راهشون بردارم نويسوار شو تا ماش -

 هيآرتان هم با ! چه راحت بود ايخدا. لم بدم نشيگرم و نرم ماش يصندل يدر جلو رو باز كنم و رو عيسر يليصداش باعث شد خ يتو تحكم

 :گفت ديآرتان كه سكوت منو د. دبر يرفت كه داشت خوابم م ينرم م نقدريا. و راه افتاد نيماش يتو ديحركت پر

 !؟يبپرس يزيچ يخوا ينم -

 :با غرور نگاش كردم وگفتم! انتظار داشت بازم من غرورمو بشكنم! داشت ييرو چه

 ... يبزن يتون يم يدونم دار يكه م يدار يشما خودت اگه حرف... كه بخوام بپرسم  ستيذهنم ن يتو يسوال -

 :ديپرس. كرد اديسرعتش رو ز يرا باال انداخت و كم شيابرو آرتان

 خونه تون كجاست؟ -

 ؟يچ يبرا -

 ...رم سمت خونه تون حرفامو بزنم  يكه آروم آروم م نطوريخوام هم يم -

 :خودش يسپس شروع كرد به معرف. از سرعتشو كم كرد يكم ستيهم دور ن اديز ديخونه رو دادم و آرتان كه د آدرس

سالمه  يس. كنم يخودم كار م يشخص كينيكل يدارم و تو ينيبال يروانشناس يدكترا! به قول تو متمول... ده خونوا هيتك پسر ... اسمم آرتانه  -

 هب. ارزش خودشو به من نشون نداده يدختر چيباشه كه تا حاال ه نيعلتش ا ديشا... ندادم  ميرو به زندگ يدختر چيسن اجازه ورود ه نيو تا ا

 يپسرو ساپورت كنن م هيكنن اگه همه جوره  يكه فكرم نهيدخترا ا راديا... گذاشته  ارميودشو در اختراحت خ يليكه سالم كردم خ يهر كس

 نيذهنت هست هم يدر مورد من تو يگفتم كه اگه فكر نويا ميبگذر! ها هستن يافتنيكه همه پسرا دنبال دست ن يدر حال ارنيتونن به دستش ب

 .روز واقعا بخوام انتخابش كنم هيكه من  يستين يتواون...  يكن بودشاالن نا

 يخودش برداشت ياون روانشناس بود و از هر عكس العمل من برا. دميترس يداشتم ازش م. به سمت من نگاه كرد يچشم ريز ديكه رس نجايا به

 :نگاش كردم وگفتم يمعمول يليخودمو حفظ كنم خ يكردم خونسرد يسع. كرد يم

 ش؟يا هيخب بق -

 اقتيكه ل يكره خاك نيا يوجود داره رو يبه نظرت كدوم دختر يكنه كه ازدواج كنم ول ينج ساله كه به من اصرار ممادرم االن درست پ -

 منوداشته باشه؟

 :بعد از چند لحظه مكث گفت! زد يغرورش داشت حالمو بهم م اه

 ...رو  چارهيولش كن ب! ينشو همه پوست لبتو كند يعصب نقدريا -

كه توش خنده موج  يينزدم و اون خودش با صدا يحرف! گذاشته بود يمنم دست رو چه آدم. نيذره ب ريو گذاشته بود زهمه اعمال من... خدا  يا
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 :زد گفت يم

بار  هيرن و هر چند وقت  يبار نم ريمتاسفانه اونا ز يبه خونواده ام هم گفتم ول نويا... وقت ازدواج نكنم  چيداشتم ه ميمن تصم... گفتم  يآره م -

 نخونه او نيدلشو نشكنم باهاش ا نكهيا يدوست دارم و برا يليمادرمو خ. مسخره شركت كنم يمراسم خواستگار هي يكنن تو يجبور ممنو م

كنم و به  دايمادرم بهم گفت خودم دختر مورد عالقمو پ شيچند وقت پ. رم يدر م رشيذارم و از ز يم يراديا هيهر كس  يرو يرم ول يخونه م

 يكه م يهست نهيگز نيتو بهتر...  يمنم واقعا فكرم مشغول بود كه تو وارد شد. هم نداره يليجنبه تحم گهيد ينجوريگفت ا .كنم شياون معرف

تا مادرم  يخوام همسرم بش يو من از تو م يبر رانيازادانه از ا يشوهرت باشم تا بتون يخوا يتو از من م...  يكن ينقش معشوقه منو باز يتون

راحت  ير يده واسه ازدواج به من اصرار كنه توام اونور م يمادرم به خودش اجازه نم گهيد ميكه از هم جدا شد يه وقتدست از سرم بردار

 يليكه انگار من و تو از خ ينشون بد يجور ديتو با... سخته خانوم  يليمامان من خ يكردن جلو يبدون نقش باز نويا يول...  يكن يم تويزندگ

 ... مياشتبا هم رابطه د شيوقت پ

 :دهان گشودم وگفتم باالخره

 !نظرشون نسبت به من عوض بشه ينجوريا ديشا -

 !البته مثالً... هم كه من دوست دارم رو دوست خواهد داشت  ويمادرم عاشق منه و مسلما كس... شه  ينم -

خدا اون  يا... چشمش  يد با كف پام بزنم پاش يكاش م. كنه يم حشيصح ينجوريمن ا يبل گرفتم از حرفش كه برا عيحاال انگار من سر! درد

 :گفت ديآرتان كه سكوتمو د. آرتانو بزنم ريدل س هيكه من با  اريروزو ب

 !قبوله؟ -

 :باال انداختم وگفتم يشونه ا. بود كه خودم خواستم يزيچ. تونستم قبول نكنم يم مگه

 ...قبوله  -

 ...ن نه تو به م ونمينه من به تو مد ينجوريا... خوبه  -

 ...آره  -

 ... ميكوچه تون رو رد نكن -

 ...نه باالتره  -

 :بشم كه صدام كرد ادهيخواستم پ ستاديدر خونه كه ا يجلو...  چهيبهش گفتم بپ ديكوچه كه رس به

 ...ترسا  -

 :تر از خودش گفتم يبرگشتم و معمول. بود يمعمول يليصداش خ لحن

 ...بله  -

 ...خوام بدم به مادرم  يم...  ميگوش يشماره باباتو بگو بزنم تو -

 :بشم گفتم ادهيپ نكهيقبل از ا...  فونشيآ يگوش يبابا رو گفتم و اون زد تو شماره

 امشبتو بدونم؟ ريتاخ ليشه دل يم -
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 :صدا سپس گفت ينرم و ب ديخند

 يديخودت نپرس... بپرس  يدار يبهت گفتم كه اگه سوال -

 :گرفت و گفتم لجم

 .دميسخب حاال كه پر -

 .دوباره برگردم ديمنم به زور اومدم االن هم با... بچه ها هم اونجا بودن  قهيب... از دوستام بود  يكي يعروس -

 ...اهان  -

 ... يارضا شد -

 :خنده اش گفت ونيم. منم از خجالت سرخ شدم. از خنده منفجر شد يكه اونجور دينگام د يتو يدونم چ ينم. نگاش كردم يحالت بد هي با

 ...گفتم  تويكنجكاو -

 :غر غر گفتم با

 زدم ؟ يحاال مگه من حرف -

سال  كيتونستم  يم يبشر من چه جور نيبود ا يزيعجب چ. زد و راه افتاد يآرتان هم بوق. شدم ادهيپ نيندونستم و از ماش زيموندنو جا گهيد

 طنتشياز ش...  ومدي يكم كم داشت ازش خوشم م يول... ادم برسهخدا به د. ديفهم يم نيخوردم ا يآب م! كنم؟ يسقف زندگ هي ريبشر ز نيبا ا

 ! از غرورش... كالسش  از... 

بودم بنفشه و شبنم هم مدام منتظر خبر بودند و  دهيهمه ناخن هامو از زور حرص جو. از آرتان نشد يخبر چيه يول ديطول كش يهفته ا كي

فقط من محتاج  گهيبود د ريشه؟ كار خودش هم به من گ يمگه م يسر كار گذاشته باشه؟ ول منو گهيبار د نينكنه ا ايخدا. ام كرده بودن وونهيد

كه ازش جدا شدم از فرداش منتظر بودم بابا بگه مامان  يهمون شب. نبود شيزندگ يتو يمنو اسكل كرده بود و اصال مشكل دميشا. ودماون نب

 يحت يلعنت. رميازش بگ يشو به من نداده بود كه بتونم در صورت لزوم خبر بازم شماره. نشد كه نشد يخبر چيه يآرتان تماس گرفته ول

 زيعز. نييخوردم پا ينرده سر م يرفتم و از رو يپله ها رو باال م يمثل مرغ پر كنده ه. انگار اصال براش مهم نبود...  ودشمارمو هم نگرفته ب

 ديچيپ يبه پر و پام نم يشده ول ميزيچ هيدونست  يشده بود بابا هم م يعصب يدست خودم نبود حساب يول. خورد يزد و حرص م يمدام غر م

هدف  ياتاق نشسته بودم و ب يروز كه تو هيباالخره بعد از گذشتن دو هفته . شم يبپرسه چون بدتر م يازم سوال دينبا تاوق نجوريدونست كه ا يم

ادامه دادم  مينكردم و به باز يتوجه. نداشتم زوهميحوصله عز يحت شهيهمبرعكس . اومد تو زيكردم در اتاق باز شد و عز يم يبا لب تابم باز

 :فتنشست لب تخت و گ زيعز

 ...ببند در اون ماسماسكو كارت دارم مادر  -

 ...شنوم  يم زيبگو عز -

 .خواستم بگم يم يره چ يم ادميره تو اون  يمنم حواسم م ينجوريكارتو بكن ا نيد نه نه ببند در اونو بذار من حرفمو بزنم بعد كه رفتم بش -

 :بستم وگفتم ضيزودتر حرفشو بزنه و بره در لب تابو با غ نكهيا يبرا

 !شنوم يم دييبفرما -
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 زهر هالهل؟ اي ياخالقه تو دار! همه راهو نيره ا يم يك! اووه -

 !دل و دماغ ندارما زيبگو عز -

 :لب گفت ريز زيعز

 !گه نه يصله نداره حاال بهش بگم مكه حو نيا... زنگ زدن  نايا ميچه روز -

 :تعجب گفتم با

 ؟ زيعز يگفت يچ -

 .بابات زنگ زد گفت... به منا  ينپر هوينداره  يالبته به من ربط... بهت بدم  يخبر هيمادر راستش اومدم  يچيه -

 :افتاد يداشت به كار م رادارام

 !خب؟ -

 !خوابه يكه در خونه همه م هيشتر نيمادر ا -

 :شدم و گفتم يكردنش عصب دل دل از

 !گهيخالصم كن د رميم يباره بگو دارم م هي زياهههه عز -

 :چپ چپ نگام كرد و گفت زيعز

 .من بدبختو بگو كه شدم قاصد تو...  اياستغفراهللا از رو دنده چپ بلند شد -

 :گفت شيذات ينگاش كردم تا باالخره با همون خونسرد فقط

 ...بابات زنگ زد االن  -

 خب؟ -

 ... نيگفت شب مهمون دار -

 !؟يك -

 .خب بابات گفت اونا اصرار داشتن يول گهيشب د هي يذاشتن برا يشه و حداقل م ينم يدفعه ا هينه نه منم گفتم  -

 زيزع. شده بودم ديبعد از دو هفته ازش نا ام گهياز طرف آرتان باشه مطمئن نبودم راستش د نكهياز ا يهست ول يخبر هيمطمئن بودم  گهيد

 :ادامه داد

خوبه و بهتره تو  تشونيموقع نايخواد به زور شوهرت بده ها فقط گفت ا يبابات م يوقت فكر نكن هيدختر پله و مردم رهگذر ... آره مادر  -

 .يو مقبول جلوشون حاضر بش يكم به خودت برس هيامشب 

 :حرص گفتم با

 !هستم يهپل شهيحاال انگار هم -

 :ادمه دادم بعد

 ن حاال؟هست يك -
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 ...هم سفارش كرد  يهول بود و كل يليبابات خ يول! دونم مادر ينم -

 ياز وقت ومده؟يتو سرم كنم؟ چرا آرامش به من ن يخدا حاال چه خاك ينكنه بابا مجبورم كنه با طرف ازدواج كنم؟ وا! جز آرتان باشه؟ يكس نكنه

 :از جا بلند شد و گفت زيعز. زدمن پر  يآرامش هم از زندگ شيكه آتوسا رفت دنبال خوش گذرون

 .تا اون موقع حاضر باش...  اني يساعت نه م يبرا نايكنما ا يسفارشت نم گهيپس د -

 ...چشم  -

. وقت نداشتم شتريساعت پنج بود و چهار ساعت ب. از جا بلند شدم. فرستاد و از در خارج شد يلب صلوات ريبودن من تعجب كرد ز عياز مط زيعز

تا تو دل مامان آرتان جا  دميرس يبه خودم م ديبا يساده ظاهر شم؟ اگه خونواده آرتان بودن كل يليخ نكهيا ايبه خودم برسم  ديادونستم ب ينم

آرتان خدا بگم  يا! هيدونستم ك يمن كه نم يبرم جلوشون تا منو نپسندن ول يكول يدخترا هيدادم شب يم حيبود ترج گهيد ياگه كس يبشم ول

! تونست زورم كنه يخوام بابا كه نم يگفتم نم يگرفتم آراسته باشم فوقش م ميباالخره تصم! آخه؟ يخبر به من نداد هيرا چ! كارت كنه يچ

و موهامو  دميپوش ومدي يبهم م يرنگ كه حساب ياسيدست كت و دامن  كي رونيبعد هم كه اومدم ب. دميبه خودم رس يوحساب ومرفتم حم

عادت نداشتم ! نه ايسرم كنم  ديبا يدونستم روسر ينم ينگاه كردم از خودم خوشم اومد ول نهيآ يكه تو خودمو. دورم ختميسشوار زدم و ر

عطر به خودم زدم و  يكل. تونستم كه خودمو عوض كنم يبودم نم نيبهتر بود سرم نكنم باالخره من هم. باشم شتهمرد نامحرم حجاب دا يجلو

 :من لبخند زد و گفت دنيم آمده بود و در حال بستن كرواتش بود با دبابا ه. نييكه شد رفتم پا ميساعت هشت و ن

 !سالم دختر گلم -

گرفتم  يكه كرواتش را م يدرست نكنم با لبخند رفتم طرفش و در حال يگرفتم اوقات تلخ ميتصم. كاه بدجنس ريآب ز يا! شدم دختر گل حاال

 :تا ببندم گفتم

 .نيسالم بابا جون خسته نباش -

 .امرزتيمادر خداب يكپ يشد...  يچقدر قشنگ شد...  زميعز ينباش درمونده -

 :ظرف اسپند حاضر شد و گفت هيجون از پشت سر با  زيعز

 .يبخت بش ديكه سف شاهللايا...  يخاك اون مرحومه خاك تو باشه مادر اله يهر چ -

 :و گفت ديكش ميموها يرو يدست بابا

 !انشاهللا -

 :مبل و گفتم يستم روبستن كروات كه فارغ شدم نش ار

 !نا؟يهستن ا يبابا ك -

 :گفت ضيبا غ زيعز

 .گهيد شونينيب يم اني يهستن م يكه ك يكار دار يچ! االن يخجالت بكش ديتو با يعني... كن  ايذره ح هيدختر  -

 :با خنده گفت بابا

 .دم يونش نمبدونه به كس كس ديبا... منه حق انتخاب هم داره  هيته نغار نيا...  زيولش كن عز -
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 :نشست گفت يكه كنارم م يبه من نگاه كرد و در حال سپس

كردم  يباشه فكر م يخواستگار ريكردم منظورش از امر خ يمن اصال فكر نم. زنگ زده  ريامر خ يزنگ زد به من و گفت كه برا ييآقا هيواال  -

از همكارا  يكيگفت شماره منو هم از . پسرشون يبرا دنيپسندو  دنيتو رو د دميشروع كرد به حرف زدن فهم يوقت يكار زنگ زده ول يبرا

باباهه تو كار واردات و صادراته ! لنياص يها يو از اون تهران هيتهران لشونيفام... تهران هستن  ياز اون كار درستا. اسمشو نگفت يگرفته ول

اسمشو . دونه اس هي نيپسرشونهم تك پسره و هم. رانيا يشهرا همه يتهران كه تو ينه تنها تو... داره  يباف يفرشه و چند تا هم كارگاه قال

 !كه گفت پسرش دكتره ادمهيرفت فقط  ادميسخت بود  يگفت ول

. زنگ بلند شد يسپارم هنوز حرف بابا تموم نشده بود كه صدا يخودمو به خودت م ايخدا. خودشون بودن! شد اونم تن تن يدلم قند آب م يتو

 يرو ينداشتم فقط برق لب كمرنگ شيآرا يبه خودم كردم ذره ا يو نگاه نهيآ يرفتم جلو عيسر دنيو بابا بهم خند زيو عز دميمن از جا پر

 :لب گفتم ريز. نباشم دهيرنگ پر كهلبام بود 

 .شدن شهيحال تر از هم يب يليچشام خ. ذره سرمه زده بودم هيكاش  -

آرتان باشه پوست  يبابا ديوارد شد كه حدس زدم با يليقد بلند و خوش است ياز همه آقا اول. در باز شد . كارا نداشتم نيا يبرا يوقت گهيد يول

. نگاهش مهربان بود كه از همان لحظه به دلم نشست. كم نداشت يزيچ تيبود و از جذاب يداشت چشم و ابرو مشك يا دهيسبزه و صورت كش

خواهرش؟ شال  ايمامان آرتان بود  نيا. دهنم باز موند دنشيوارد شد كه با د يپيو خوش ت بايپشت سر او خانم فوق العاده جوان و فوق العاده ز

صورت . نبود دايتار از موهاش هم پ هي يبود و هم همه موهاشو پوشونده بود و حت كيش يسرش بسته بود كه هم حساب يرو يرو طور يقشنگ

. بشر نيا يحقا كه خدا كم نذاشته بود برا! بود از پدر و مادرش يقيفتل قايآرتان دق. رنگ يو خمار عسل دهيكش يبا چشما داشت يديگرد و سف

 :گونه ام گفت دنيو در حال بوس ديمنو در آغوش كش يميصم يليخ. اومد يزد و اونم به نظرم دوست داشتن يمهربون م يليمادرش هم خ

 .آرتانم قهيماشاهللا به سل -

پوشن  يواقعا چرا پسرا تا كت و شلوار م!!!!! من يخدا. باالخره آرتان وارد شد. شدنآرتان هم با بابا دست داد و مشغول خوش و بش  يبابا

خوشگل ژل زده  يليموهاشو خ. يرنگ و كروات كرم قهوه ا يقهوه ا راهنيبود با پ دهيپوش يرنگ يشن؟ كت و شلوار مشك يم يخواستن نقدريا

من . ازش گرفت و مشغول تعارف شد عيسر زيدستش بود عز يبزرگ يليخسبد گل . هزار بار بدتر شده بود گهيكش كه بود د تربود و دخ

متوجه نگاه  يتازه متوجه من شد و وقت زيسبد گل به عز ليآرتان بعد از تحو. كردم يها بهش نگاه م دهيآدم ند نيبودم و ع ستادهيا يگوشه ا

من چشمشو  يهمه افسونگر نيا! ديانگار اصال منو ند! يعنتل. لبش ظاهر شد و نگاهش را به سمت بابا برگرداند جكن يمن شد پوزخند رهيخ

كه اومده قراره بره پس  نطوريهم يروز هيچرا دوست دارم جلوش جلب توجه كنم؟ اون كه  ه؟ياصال مگه اون ك! به درك رهينگرفت؟ خوب نگ

 :بابا به خودم اومد يبا صدا. داشته باشه تيبرام اهم ديچرا با

 .كنار خودم نجايا نيبش ايدخترم ب -

پدر و  نيآرتان هم ب. و رفتم نشستم كنار بابا دميخجالت كش. و مشغول فكر كردن بودم ستادهيهدف كنار سالن ا يب يمدت طوالن دميفهم تازه

ون انگار براش يسرم ول يرو نداختمين يروسر هي نكهيشدم از ا مونيحجاب كامل مامان آرتان پش دنيبا د. من نشسته بود يمادرش و روبرو

 يحساب يبابا و آقا تهران. دونستن و برام احترام قائل بودن يچون منو عشق پسرشون م دميشا. مهم نبود چون نگاشون هنوز هم مهربون بود
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هم  يبلندش را رو يپاها يمعمول يليخ دميبه آرتان كردم كه د ينگاه يچشم ريمشغول بود ز زيمامان آرتان هم با عز. گرم گفتگو بودن

 :زد و گفت يآرتان كه متوجه شده بود حوصله من سر رفته لبخند يبابا قهيبعد از چند دق. كنه يباباها گوش م يبه حرف ها انداخته و

كه آدم  واستيش انتونيب نقدريسر اصل مطلب ماشاهللا شما ا ميسخن دوست دوست خوش تر است بهتره بر ميبگذر يرادمهر از هر چ يآقا -

 .كنه يفراموش م زويهمه چ

 :و گفت ديآرتان خوشش اومده خند ياز بابا يهم كه مشخص بود حساب بابا

 .نيدون يهر جور صالح م نياريشما خودتون صاحب اخت...  يتهران يآقا نيدار ارياخت -

 يخالف چيوقت ه چيآرتان گل من از اون اول سرش گرم كتاب و درسش بود و ه نيهم خدمتتون عرض كردم ا يراستش همونطور كه تلفن -

 يچ دميما هم كه د. و خالصه دل از كفش رفته دهيدختر شما رو د نكهيبود تا ا ومدهيخوشش ن يدختر خانوم چيتا االن هم از ه... ازش سر نزده 

حاال  اقتيحق يول ميديو خدمتتون رس ميبود كه قرار امشبو گذاشت نيا مشينيبب يو تو لباس دوماد ميتنها اوالدمونو دوماد كن نيبهتر كه ا نياز ا

 ... رهيوصلت سر بگ نيكه ا نهيا ميقلب يشما و دختر خانوم گلتون شدم و آرزو فتهيخود من هم ش گهيد

 ...مباهاته  هيما هم ما يبرا يتهران يآقا نيشما لطف دار -

 ... يبعدسر مباحث  مير ياونوقت م دنيدختر و پسر گل چند كالم با هم صحبت كنن اگه به تفاهم رس نيا نياگر اجازه بد -

 .زميكن عز ييدخترم ترسا پاشو آقا رو راهنما... كنم  يبله خواهش م -

 يليوارد اتاق كه شدم خ. آمد ياستوار دنبالم م يآرتان هم با قدم ها. گرفتم شيجا بلند شدم و بدون نگاه كردن به آرتان راه اتاقم رو در پ از

 :راحت نشستم لب تخت و گفتم

 .نيبش يهر جا دوست دار -

 :چپ نگام كرد و گفت چپ

 .تونيممنون از مهمون نواز -

 :و گفت وترميكامپ زيم ينشست لب صندل. ارميدلم قند آب شد كه تونستم لجشو در ب تو

 .خوره يمسخره به هم م يمراسما نيحالم از ا -

 ...من بدتر از تو  -

 م؟يبزن يبا هم چه حرف ديما با يعنيحاال  -

 ن؟يتون دار ندهياز همسر آ ييتظاراشما چه ان ميبگ ديمثال با -

 :زد و گفت يپوزخند

 .انتظارو دارم نيندارم و از اونم هم يانتظار چيگم كه من ه يو منم م -

 ... يپس انتظار دار -

داشته  ستيرار نبه كار هم ق يكار چيه يول يكن يم يتو خونه من زندگ ياي يترسا تو م... به كارم نداشته باشه  يكار چيآره انتظار دارم كه ه -

 ؟ياوك...  ميباش
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 .ازت استقبال كنم يقورمه سبز يصبح به صبح پاشم برات صبحونه درست كنم و شب به شب با بو يپس انتظار دار! نه بابا -

 :خودشو گرفت و گفت يجلو ياش گرفت ول خنده

 ... ينه فقط گفتم كه بدون -

 .سر و صداتر باشه بهتره يب ياسممون هر چكه مر يمن بگ يآرتان بهتره به بابا مامانت و بابا -

 .شه ينم -

 چرا؟ -

 .تفاوت باشم يتونم نسبت به خواسته اشون ب يدارن و من نم ياديز يچون من تك فرزند اونام برام آرزوها -

 :تو هم كردم و گفتم اخمامو

 !بچه نه نه -

داغش  ينفسا. صورتم كيصورتشو آروده بود نزد. تان مشت شدآر يحرف از دهنم كامل خارج نشده بود كه چونه ام تو دست قو نيا هنوز

دادم چشمامو  حيترسناك ده بود كه ترج نقدريچشماش ا. عطر تلخشو به خودش گرفته بود ينفسش هم بو يحت. شد يصورتم پخش م يرو

 :دندوناش گفت ياز ال. ببندم

 !؟يگفت يچ -

 :تته پته گفتم با

 !يچيه يه... من ؟  -

 :شد و گفت ترشيدستش ب فشار

و  زنيعز شتريبدون كه اونا از جونم برام ب نويا. نه به من نه به خوانواده ام! ينكرد يبه من بكن نيتوه. گم يم يچ نيترسا خوب گوش كن بب -

 !مطلبو؟ يگرفت... كن خانوم كوچولو  يالقاب بچه گونه خداحافظ نيبا ا. مهمه يليبرام خ تمميدر ضمن شخص

 دهيفهم ديشا. و عقب و از جا بلند شد ديدستشو كش دينگاهمو د يوقت. كوفت يپناه م يب يبچه كوچولو هيقلب  نيم قلبم عكرد يسكته م داشتم

 :تخت يرو دميمشتمو كوب. رونيبزنه از اتاق رفت ب يحرف نكهيبدون ا. دستش يكنم و االنه كه بمونم رو يبود دارم سكته م

 يآبروتو م. كنم يتنت پاره م يلباساتو تو... زنمت  يم. كنم يتراشم كچلت م يآرتان موهاتو از ته مبه خدا ... آشغال الدنگ ! يكثافت عوض -

 ...شعووووووووور ينكبت ب... برم 

 :آرتان با لبخند وارد شد و گفت. دميدر از جا پر يصدا با

 .من تنها برم ستيدرست ن.  نييپا ميپاشو بر ياگه از فحش دادن خسته شد -

 :آرتان گفت. رفتن يو م ومدني يچشماش نفسام با خشم م يزدم تو زل

 .كنه يوقت سكته م هينگاه نكن خواهشا  ينجوريا چكسيبه ه!  دمياوه ترس -

. نيياز اتاق خارج شدم و بدو بدو از پله ها رفتم پا عيسر. ستميكه اونم هست با ييتحمل نداشتم جا گهيد. ديحرف غش غش خند نيدنبال ا به

 .كردم يكه فكرشو م يآشغال تر از اون! بود آرتان يچه آشغال. رهيام نگ هيكردم كه گر يدستم فرو م يكم توناخونامو مح
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از . وجود نداره و نقشه ام واقعا گرفته يمشكل چيه دميمشتاق بود كه فهم نقدرينگاه بابا ا. شد دهينگاه همه به سمت ما كش ميوارد جمع شد يوقت

بابا دست منو گرفت و . شد يهمه نقشه هام نقشه بر آب م ينجوريا يبدم و پوز آرتانو به خاك بمالم ول يفخواست جواب من يته دل دلم م

 :تگف

 شد؟ يخب دخترم چ -

 :باال انداختم و گفتم يا شانه

 .فكر كنم ديبا -

اشو مطمئن كرده بود چون اونا هم از جواب مثبت من خونواده  يفكر كنم حساب. كند ياز حرص داشت پوست لبشو م. دمييآرتانو پا يچشم ريز

بابا  يول ه؟يچ هيقض دنيپرس يكردن و با نگاه ازش م ينگاش م يبه خصوص كه مامان باباش ه. كنف شده بود يتعجب كردن و آرتان هم حساب

 :داد با لبخند گفت يم نكه حقو به م

 ... هيعمر زندگ كيدرسته دخترم حرف  -

 :آرتان گفت يبابا

 ؟يكه فكر كن يخوا يت مدخترم چقدر مهل -

 ...باشه  يفكر كنم دو هفته كاف -

مامانش هم مشخص بود كه نگران پسرشه چون مدام با . ديكوب يم نيزم يداشت تند تند با پاهاش رو. شد يم يلحظه به لحظه عصب آرتان

! نكنه واقعا بشه؟. بشه زيهمه چ اليخيبزنه و بمجلسو به هم  نيخواد ا ياز من دلش م شتريداد مطمئن بودم آرتان ب يم ينگاهش آرتانو دلدار

 ديبا يچ يبرا. هم خونه شدن با منو نداره اقتيشعور ل يپسره ب. اصالً بره به درك! كردم يپشت سرشو هم نگاه نكنه؟ عجب غلط گهينكنه بره د

اصال من . ام نكنه وونهيكنم د يراره باهاش زندگكه ق يسال هي نيا ياز كجا معلوم تو. خودمو بدبخت كنم ديخارج رفتن كه نبا هي يبترسم؟ برا

مامان آرتان به سمتم اومد و منو در . مهمونا از جا بلند شدم يتشكر و خداحافظ يبا صدا. خواميسپارم دست خدا و سعادتمو از اون م يم ويهمه چ

 يچند لحظه ا. انداخت يم امرزميمامان خداب اديمنو  بود كه آغوشش يزن نيدوم نيا... مامان افتادم  ادي! بغلش چقدر مهربون بود. ديآغوش كش

 :گوشم گفت ريموندم و اون ز غلشب يتو

 ...عروس گلم  ينكن دمينا ام دوارميام -

 يليهم نكرد و خ يبا من خداحافظ يآرتان حت. خل كردن آرتان خواستم يمهلتو فقط برا نيدونستم جوابم مثبته و ا يخودمم م. لبخند زدم بهش

مبل و نفسمو با صدا  يبعد از رفتن اونا ولو شدم رو. گرم دست منو فشرد و ازم خواست خوب فكر كنم يليباباش مثل مامانش خ يول .زود رفت

 :كرد گفت يكه گره كرواتش را شل م يبابا هم كنارم نشست و در حال رونيبدادم 

 !ذره افاده و كبر نداشتن هي يكنن ول يخرن و آزاد م يما رو م يده تا! بودن يليعجب خونواده اص -

 :هم گفت زيعز

 .آقا و خوشگل بود يليخ نيايبه هم م يليچشمم كف پاش مادر خ! بود يماشاهللا عجب دوماد -

 :ادامه داد زيخنده ام گرفت و عز زيلحن عز از
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 فيو رد ديسف دياش مثل مرواردندون نيا... دهنش  يخواست زل بزنم تو يزد دلم م يكه حرف م نيهمچ! بود بيمامانش چقدر خانوم و نج -

... 

 :خنده گفتم با

 !خجالت بكش زياستغفراهللا عز -

 :و رو به من گفت ديهم خند بابا

 ؟يناز كرده باش يخواست اي يفكر كن يخوا يم يجد ه؟ينظرت چ -

 :رو گفتم نياز ا. ممكن بود شك كنه! شد رك به بابا بگم موافقم ينم

 .من نبوده يازدواج تو برنامه كارآخه . خوام فكر كنم ينه واقعا م -

 .از دست بره فهيح...  يمان نيع... ترسا  هيخوب پسر -

 :رفتم گفتم يكه از پله ها باال م يحال در

 .كنم يروش فكر م -

 نميست داشتم برم ببدو... پاتوق  ميقرار بود با بچه ها بر... امروز هم دوباره پنج شنبه بود . من پنج شنبه بود يكه آرتان اومد خواستگار يروز

شده  ربابا نسبت به من كمت يريسختگ يآرتان اومده بود خواستگار ياز وقت. و از خانه خارج شدم دميپوش يلباس مرتب. نه اي ادي يآرتان هم م

بنفشه و . اسم خودم بكنهبه  نويخواد ماش يبار بهم گفته بود م هي يحت. داد يبهم م نويماش چيخواستم برم سوئ ياگه تا سر كوچه هم م يبود و حت

 :بنفشه گفت. ديپر يشبنم كه سوار شدند مشت و لگدشان بود كه به سمتم م

 ياز فوضول يگ يآشغال نم...  رانيشم ياليو يگفت رفت يهم كه م زيعز يد يزنم جواب سر باال م يزنگ م يهفته است هر چ هي يكثافت يليخ -

 زنم؟ يم ريكه

 :شبنم گفت. حوصله اشونو نداشتم. اونجا  انيكه هوس نكنن ب رانميشم ياليبنم و بنفشه بگه وگفته بودم به ش زيعمد به عز از

 ...مارو  ينه؟ كشت اياومد  -

 ...آره اومد ... شما  نيفوضوله بلند شد يرو دسته هر چ! بابا يا -

 بود؟ دهيپوش يچ! خدا جون يوا -

 ... يگون -

 پوشه؟ يم يگون نشيو اون ماش ژيزهرمار آرتان با اون پرست -

 ... گهيبود د دهيخب كت و شلوار پوش -

 ؟يچه رنگ -

 .هم زده بود يخوشگل صورت ونيپاپ هي يكفشاشم اسپرت نارنج يبود شلوارشم زرد قنار ياريكتش سبز خ -

 :گفت ضيو بنفشه چپ چپ نگام كردن و شبنم با غ شبنم

 ...كنم تو چشمت  يبه خدا پاشنه كفشمو االن م -
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 :و گفتم دميخند

 !موهاش ژل زده فشن... براق  يكفش مشك...  يكروات كرم قهوه ا...  يقهوه ا راهنيپ...  يكت شلوار مشك -

 :من و گفت يافتاد رو بنفشه

 !يبمونه تو حلقومت اله يا -

 :خودشو به چپ و راست تكون داد و گفت شبنم

 !دارن ييخدا ملت چه شانسا يا -

 ...اونور  دنيپر يآرتان پل منه برا ستيمال من ن آرتان! ستايحواستون انگار ن -

 .ادي ينم رتيوقت گ چيبهتر ه نيترسا به خدا از ا ياگه نگهش ندار يخر يليخ -

 ...خوام شوهر كنم  يوقت نم چيمن ه! بهتر -

 !؟يكن يفش متو اونوقت تو ت يگلو يخواد هلو شه بره تو يشازده م نيخورن حاال ا ينگاشو م هيهمه حسرت  وونهيآخه د -

 قراره من و آرتانه نيا -

 يندار يخودت حرف يعني -

داره كه  ياخالق گه هيبدتره  وونهياز صد تا د يول... گه روانشناسه  يبشم به خدا م يروان نيخوام زن ا يمن نم... معلومه كه دارم  -

 .آوردم يباال م ينگووووووووو داشتم رو

 !تر باشه جذاب تره يمرغ زياخالقش چ ير هر چهم دلت بخواد پس يليخ شعووووووووريب -

 ...صد سالم ! نكبت -

 .هيدست ك ايدن يفهم يم يكن يآرتان زندگ نيمدت كه با ا هي يبد عادت شد دهينازتو كش ماين نيتو از بس كه ا -

 :و گفتم نگيپارك يتو دميچيپ

 .ت اون هست من نباشمكنم كه هر وق يم يزيبرنامه ر يجور هي...  نمشيوقت نب چيه دوارميام -

 ... ياز بس خر -

 .تو رو سننه... خرها  يالملل نيبه خودم مربوطه و مجمع ب -

 :و شبنم گفت ميشد ادهيكه پارك كردم هر سه پ نويماش

 !شازده هم هست -

 :گفتم نشيماش دنيو با د دميچرخ

 !ابوالفضل اي يوا -

 ...شد رنگت مث استفراغ بچه ! گربه هه رو دم حجله كشته ها -

 اه خفه شوووووووووو -

 ... رونيداده ب ريزنه انگار پن يخوره عق م يم ري؟ تا ش يديد -
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و  يو بعد از زدن چند تا تو سر مشيباالخره گرفت. داد يرفت باال بنفشه هم با خنده حرفشو ادامه م غمونيدنبال بنفشه و ج ميو شبنم گذاشت منو

پسرها نگاه  زياصال به سمت م. همه به سمتمون برگشتن ميتا وارد شد نميهم يو برا ميديخند يغش مغش  ميهنوزم داشت... تو  ميرفت يتو گوش

زد  يحرف م يكه جور يشبنم نشست كنارمو در حال. خورد يكه خون داشت خونمو م يپشت بهشون نشستم در حال اليخ يب يليهم نكردم و خ

 :جز خودمون سه تا منظورشو نفهمه گفت يكه كس

 نگامون كرد كه نگووووو نيآرتان همچترسا  -

 !يچشش دراد اله -

 شويبه اون قشنگ ينگو تو رو خدا چشما -

 بعد از من تو ورش دار! شكشيپ -

 .بخشه يم شويانگار داره اسباب باز! وا -

 !ياسباب باز فيح -

 :گفت بنفشه

 ... ييبشقابش پاشد رفت دستشو ياوه اوه چنگالشو پرت كرد تو -

 !دروغ -

 كنن يبا شك دارن نگامون م نيدوستاشم همچ نيبابا به خدا بچرخ بب نه -

 !گور تو گور همه اشون -

 :شبنم گفت. رونيبود ب ومدهين ييآرتان هنوز از دستشو. اديتا غذامون ب ميو منتظر نشست ميكه اومد هر سه غذا سفارش داد گارسون

 ...نكنه بچه ام رگشو زده باشه ! ياله رميبم -

 ...احت شمر رهيبم -

 !شرف يالقلب ب يقص -

و شبنم  دينخورده بودم كه بنفشه به سرفه افتاد شد شتريچند قاشق ب. رونيبود ب ومدهيآرتان هنوز هم ن يول دنيچ زيم يآوردن و رو غذاهارو

 :بود گفت دهيكه رنگش پر يهم در حال

 ... ميبردر  ميپاش... طرفمون  ادي ياالن هم داره با خشم م رونيترسا اومد ب -

بود و  ستادهيدرست پشت سرم ا. اراده سرمو گرفتم باال  يب. سرم حس كردم ياشو درست باال هيفرصت كنم بچرخم به طرفش سا نكهياز ا قبل

در آورد و با تحكم  بشياز ج شويبگه گوش يزيچ ايسالم كنه  نكهيچشمم كه افتاد تو نگاش بدون ا. يصندل يپشت يدستاشو گذاشته بود رو

 :گفت

 ...شمارتو بگو  -

 :گشاد شده گفتم يچشما با

 !هان؟ -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٩٦ 

 :بلند تر گفت نباريدوباره و ا. دميفهم يكلماتو هم نم يهنگ كرده بود كه معن نقدريا

 ....شمارت  -

 :جلد ترسا فرو رفتم و گفتم يكردم و تو دايخودمو پ عيسر

 ؟يواسه چ -

 ...بگو ...  ستيمهم ن -

 و اگه نگم؟ -

 :آروم و شمرده شمرده گفت. بودن دهيترس يعالوه بر خودم شبنم و بنفشه هم حساب. تمصور يشد رو خم

 ...شمارتو بگو ...  ياورديسگ منو باال ن يتا اون رو -

 ديبع وونهيسرم از آرتان د يبكوبه تو زويبزنم ممكن بود م يحرف لشيبر خالف م گهيجرات نداشتم د. دهنمو قورت دادم و شمارمو گفتم آب

شروع به  زيم يرو يچراغ گوش يمطمئن بشه سر كارش نذاشتم شماره رو گرفت و وقت نكهيا يبرا شيگوش يشماره رو زد تو يوقت. بودهم ن

از رفتنش  نكهيبعد از ا. بدون حرف راهش را به سمت در رستوران كج كرد و خارج شد. كه درست گفته ام ديكرد فهم دنخاموش و روشن ش

 :داد و گفت رونيرا با صدا ببنفشه نفسش  ميمطمئن شد

 ... مونهيدو سر م ياژدها نيع! سوزه يترسا دلم برات م! هاشم يقمر بن اي -

 :هم با بغض گفت شبنم

 ...مردم  يداشتم از ترس م -

 :رو گفتم نيكردم خونسرد باشم و از ا يسع

كه همه  يوسط رستوران خواستميچون نم اميجبور شدم كوتاه بكنم من االن م يآدمش م...  ادي يم يفقط قپ...  ستيهم ن يپخ نيهمچ! نه بابا -

 .درست بشه يزيشناسنمون آبرور يكاركنانش م

 .كردن يگشاد شده نگاهمون م يبودن و داشتن با چشما دهيدوستاش بدتر از ما ترس -

 .مامان باباشه يسوگول ياخالق گندشو چه جور نيبا ا نيمن موندم ا -

 ...البد فقط واسه ما سگه  -

كنم؟  يبشر زندگ نيچطور قرار بود با ا. و به فكر فرو رفتم يصندل يدادم به پشت هيتك. بخورم يزيچ گهيتونستم د يكور شده بود و نم اشتهام

 :شبنم بلند شد غيج يصدا هوي. خدا به من صبر بده يا

 .ترسا برات اس ام اس داد -

 :اس ام اسو باز كردم نوشته بود! يگفت زك يشماره اش كه به رند متازه چشمش افتاد به . دمياز دست شبنم قاپ ويگوش عيسر

 يجلو. باهات حرف بزنم گهيزبون د هيتو با  اميشم ب يوگرنه مجبور م اريدر ن ميبچه باز... كارت دارم  رونيب ايدختر خوب پاشو ب هيمثل  -

 ...داشته باشه  يجلوه خوب اديدوستام و دوستات فكر نكنم ز

 :بلند شدم و گفتم. رفتم يم دينبود با يچاره ا. بود ديتهد هيام اسش  اس
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 .نيايب نيعوض كنم شمام تا غذا خورد ييهوا هي رونيرم ب يمن م -

 :مونده بودم كجا برم دنبالش كه اس ام دومش اومد . رستوران نبود يمحوطه جلو يتو. رونيغذامو دادم به بنفشه و رفتم ب پول

 ...پشت رستوران  ايب -

راهمو به اون ... بهشت كوچولو بود  هي ميعكس اونجا گرفته بود يو قشنگ بود با شبنم و بنفشه كل ييايرو يليسبز خ يفضا هيرستوران  پشت

شلوارش  بيج يكه دستشو كرده بود تو يدر حال. اونجا نبود يسمت كج كردم و رفتم پشت رستوارن خدا رو شكر خلوت بود و جز آرتان كس

 :گفت دميكه رس كشينزد. كرد يبه من نگاه م تيبود و با جد ستادهيوسط پارك ا

 ... يبود يدختر خوب شهيكاش هم -

 ؟يچ يعني ايمسخره باز نيا -

 ...ازتو بپرسم خواستمياالن م قايكه من دق هيسوال نيا -

 يدوستام برد يآبرومو جلو -

 ينقش دوست دختر منو باز ديبود؟ تو با يقرارمون چ ستين ادتير انگا...  يمامان بابام برد يمنو جلو يبه اون در كه توام آبرو نيا -

 وسط؟ نيا هويبود  يچ ياون دو هفته وقت لعنت. ميو قرارامون رو هم گذاشته بود ميمنو تو از قبل با هم حرف زده بود يعني. يكرديم

 ...به مهلت داره  ازين يهر دختر -

 ... رمشيمثل تو كه از خداشه من بگ ينه دختر يبله ول -

 :دميكش غيج

 خفه شووووو -

دور نشده بودم كه  شتريهنوز چند قدم ب يول دنيبا شتاب مچمو از دستش خارج كردم و شروع كردم به دو. برم كه مچ دستمو گرفت خواستم

 :شد در گوشم گفت يداد كه استخونام داشت پودر م يدستمو هم سفت گرفت و چنان فشار م...  واريمنو چسبوند به د يحركت ناگهان هيبا 

...  يپولم كن هيذارم سكه  يمن با پدر مادرم حرف زدم و نم...  يكن يدم با غرورم باز ياجازه نم... دختر خانوم  يكه شروعش كرد هيباز نيا -

 ؟يديفهم. يگ يخونه مون و جواب مثبتتو به مامانم م يزن يفردا زنگ م

 :گفتم يمردم ول ياز زور درد م داشتم

 ... مونياصال من پش... محاله  -

 ينجوريشاخ و دم ا ياون غول ب يخودم لجم گرفت حق نداشتم جلو يشد از ناتوان ريزدم و اشكام سراز غياز درد ج. شد شتريدستش ب فشار

 :آرتان دوباره گفت. ضعف نشون بدم

 ... يزن يزنگ م -

 :گفتمهق هق  ونيم. شكست يكردم دستمو م ينبود اگه بازم مخالفت م يا چاره

 .باشه كثافت ولم كن دستم شكست... باشه  -

 :كنار و گفتم دميخودمو كش. دستش كم شد و ولم كرد فشار
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 ... يوحش -

 :در آورد و گفت يدستمال بشيج از

 ... ينيب يم منو هم يبره اون رو ادتيباشه كه اگه  ادتي... فردا منتظر زنگت هستم ... پاك كن اشكاتو  ريبگ! مثل بچه ها اشكت دم مشكته -

 !دميكه االن ند ستين -

 ..ترسوندن تو  يبرا... نصفش بود  نيا -

از  دمويكامال نا خودآگاه كل. بودند ستادهيمنتظرم ا نيبنفشه و شبنم هم كنار ماش. نيراهمو گرفتم و رفتم سمت ماش رميدستمالو بگ نكهيا بدون

گذاشتم  دويكل دميكه رس نيبه ماش ه؟يدونستن قصدم چ يو نم كردنديط نگاه مبنفشه و شبنم فق. نشيدر آوردم و رفتم سمت ماش فميك يتو

 :زد غيبنفشه ج.... از اول تا آخر . دميبدنه اش كش يرو يخطر سرتاسر هي ضيخوشگلش و با غ بدنه يرو

 !ترسا -

 يم انيدونستن اگه ن يباال چون م دنديپر عيسر. رو روشن كردم نيسوار شدم و بدون توجه به بچه ها ماش نيكه تموم شد رفتم طرف ماش كارم

 ادهيبنفشه و شبنم را پ... آخر  ميله شده بودم كه زده بودم به س نقدريا. گنيم يچ دميفهم ياصال نم يكردن ول يم غيج غيبنفشه و شبنم ج. رم

آشپزخونه  يتو زيخدا رو شكر عز... م تو را پارك كردم و رفت نيماش. خودم هم به سمت خانه رفتم. حرف زده باشم يكلمه ا نكهيبدون ا ردمك

قرمز  يسوخت و حساب يدستم هنوز هم م. تخت و از ته دل زار زدم يافتادم رو. اتاقم درو قفل كردم يراست رفتم تو هياتاقش  يبود باباهم تو

 . خوابم برد يزار زدم كه از خستگ نقدريا. بودشده 

 :گفتم دميمال يكه چشمانم را م يآشپزخونه و در حال يحانه بودن رفتن تومشغول خوردن صب زيشدم بابا و عز داريكه ب صبح

 ...سالم  -

 :گفتم عيسر زيعز

 ؟يدست و صورتتو شست...  ريسالم مادر صبحت بخ -

 ...حال نداشتم  زينه عز -

 :گفت بابا

 ...االن برو دست و صورتتو بشور  نيبلند شو هم... زشته دختر  -

 :زد غيج زيعز. ريش ريز رفتميو صورتمو گ يينق نق رفتم سر ظرفشو با

 ! ييچا يم -

 !به درك -

 !درست صحبت كن ترسا زيبا عز -

 گفتم؟ يوا مگه چ -

 :نون به بابا گفتم يرو دميمال يرو م يكه خامه شكالت يدستم در حال يرو گذاشت جلو يياستكان چا زيو عز زيسر م نشستم

 ... ييبابا -
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 شده؟ يباز چ -

 :داختم تو سفره و گفتمرو ان لقمه

 ن؟يبار شما رو صدا كنم شما درست جوابمو بد هيشد من  -

 :از من گفت يبه طرفدار زيعز

 ... يكن يم تيدخترمو اذ يليتو خ... سهراب  گهيگه د يراست م -

 :با خنده گفت بابا

 ...دختر گلم  دييبفرما...  ديببخش! خب يليخ... نفر  هيبابا چند نفر به  يا -

 :قدمه گفتمم يب

 ... نايا يتهران يخونه آقا نيزنگ بزن -

 :و گفت زيم يچند لحظه نگام كرد و سپس لقمه رو گذاشت رو. برد يداشت لقمه را به طرف دهنش م چارهيب. بابا وسط راه خشك شد دست

 !ه؟يجوابت منف -

 :مگفت يبا دلخور. از دست بره يچرب و نرم نيلقمه به ا ديترس! بگو چرا خشك شد پس

 !مثبته...  رينخ -

بابا هم صورتش ! شاد شد يعني چارهيب. از دستم دلخور نشه زينگفتم كه عز يزيچ يگوشمو گرفتم ول. كه گوشم كر شد ديكش يچنان كل زيعز

 :گفت يشكفت و با شاد

 ...مباركت باشه بابا  -

 ... ميافق نرسگرفته به تو يداده ك يك هيسر همون قض ديشا! نشده يهنوز كه خبر يول يمرس -

 :و گفت ديخند بابا

 ...نداره ها  يسود گهيد يمونيبابا؟ بعدا پش يخوب فكراتو كرد... كارا نداشته باش  نيبه ا يتو كار -

 :تكان دادم و گفتم يسر! چه مرهبون شده! بابا جونم

 ...مطمئنم ... نه بابا  -

 ... ميريگ يآخر هفته باهاشون تماس م...  ستين يخب پس عجله ا يليخ -

آب دهنمو قورت دادم و ...  دميترس يشه كرد؟ از باربد م يچه م يول! كرد چقدر هول شوهر دارم يكردم حاال بابا فكر م ياصرار م گهيد دينبا

 :گفتم

 ... نيتا آخر هفته صبر كن ستين يازين... خونه است  يتهران يامروز جمعه است البد آقا...  نيامروز زنگ بزن نينه بابا هم -

 :چپ چپ نگام كرد و گفت بابا

 !نه به االن يداد يكنم و منو با لباس قورت م يشوهر نم يگفت ينه به اون وقت كه م -

 ... گهيد نيخب بگ -
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 :از جا بلند شد و گفت بابا

 .ارمي يتو سر در نم يمن كه از كارا -

 :بابا از آشپزخونه خارج بشه گفتم نكهياز ا قبل

 !گه؟يد نيزن يبابا م -

 :زد پشت دستمو گفت زيعز ينزد ول يحرف بابا

 !چرا؟ پسره كه سر جاشه يهول كرد! نكنه تو گلوت ريگ! نه نه چته؟ -

 :خنده گفتم با

 !بدزدنش دهيورپر يدخترا نيترسم ا يبود م گريكه چه ج يديد زيعز -

 :گونه اشو چنگ زد و گفت زيعز

 .داره رتيباالخره مرده غ شهيشنوه ناراحت م يبابات م ه؟يحرفا چ نيا.. . ينبود ينجوريتو كه ا! خدا مرگم بده نه نه يوا -

 :گفتم دميبوس يم زويكه گونه عز يجا بلند شدم و در حال از

 .ميحرفا رو ندار نيگم ما كه با هم ا يدارم به شما م... دلم  زيگم عز يبه بابا كه نم -

بعدا بفهمه  يخواهرو دار هي نيباالخره هم... شده  يزنگ بزن به خواهرت بهش بگو چ هيحاالم برو ! ستيدرستش ن... باشه مادر به منم نگو  -

 ..شه  يدلخور م

 !چشم -

 :من گفت دنيبا د. تلفن بلند شد زيكه از كنار م دميبابا رو د رونيآشپزخونه كه رفتم ب از

 .اديب يبرو زنگ بزن آتوسا هم با مان...  انيش بقراره با خونواده عمو...  يينها يصحبت ها يبرا نجايا انيخانوم خانوما شب م -

 ... نيبابا به آتوس هم شما زنگ بزن -

 شه بپرسم چرا؟ يم -

 :باال انداختم و گفتم يشونه ا نميهم يبرا. آتوسا از اونا بزنم يو طرفدار ديو نو ماين ياز خواستگار ينكردم حرف جرات

 .خوام برم حاضر بشم يمن م -

و رو كردن  ريرفتم سر كمدم و شروع به ز عيسر نجايا انيزود بخوان ب نقدريكردم ا ياصال فكر نم. تلفن نشست يو دوباره پا تكان داد يسر بابا

برام  ايتاليبود و بابا از سفرش به ا كيش يليخ! يانتخاب كردم با دستمال گردن قهوه ا يدست آخر كت و شلوار كرم رنگ. لباس هام كردم

كارها داشت ... هم به بنفشه  يكيزنگ به شبنم زدم و  هي. دورم زميخواستم سشوار بكشم و لخت بر يكه طبق معمول م موهامو هم. بود دهآور

جشن من چه  يعذا گرفتن برا يحت... برام تركوندن  يخوب خودم شده بودن و حساب يبنفشه و شبنم دوباره همون دوستا. شد يدرست م

آدرس برادر  ديبا. گرفت يمامانش از ادا و اطوارهاشون خنده ام م اطيخ شيد كه بره پارچه بخره ببره پبپوشن و بنفشه تند قطع كر ديبا يلباس

كردم تا همه كارا  يصبر م ديبا يتونست كمكم كنه ول يكانادا مسلما م يزايگرفتن و يبود و برا يمجرب ليداداشش وك. گرفتم يشبنمو ازش م

 .درست بشه
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به اومدن مهمونا مونده بود كه در  يقيهنوز دقا انيقرار بود ساعت هشت ب. و موهامو هم سشوار زدم دميپوش هفت كه شد كت و شلوارمو ساعت

از ! مبكن يتونستم كار ينم گهيحاال د يول.... باهام حرف بزنه طفره رفته بودم  يخواسته بود تلفن ياز صبح هر چ... تو  دياتاقم باز شد و آتوسا پر

 :د گفتمجا بلند شدم و با لبخن

 ...گلم  يسالم آباج -

 ... يكاه موذ ريآب ز يا -

 ... گهيا آتوسا بد نشو د -

 ؟يگ يچرا زودتر نم يسر داشت ريز ويكيخب تو كه  -

 ... ستين نطوريا -

 :اتاق و گفت يسرشو آورد تو يمان

 !سالم خواهر زن -

 :و گفتم دميخند

 ...جون  يسالم مان -

 ..مهمونا اومدن فكر كنم ... خوشگل  يخواهرا رونيب نيايب -

 :و گفت ديدستمو كش ضيبا غ آتوسا

 ...بعدا من با تو حرف دارم  -

مهمونا در حال وارد شدن  ميكه رفت نييپا! دختره فوضول. داشت يهم كه آرتان دوست پسر من بود به اتوسا چه ربط ميرياصال گ! گرفت لجم

 يليجوونتر هم كه خ ييآقا نييپا دميرس يكرد مامانش هم تازه اومده بود وقت يخوش وبش م باباش زودتر اومده بود تو و داشت با بابا. بودن

گونه امو با ! داد يم يخوب يچه بو. رفتم جلو و سالم كردم مامان آرتان زود خودشو به من رسوند و بغلم كرد. آرتان بود وارد شد يبابا هب هيشب

 :و گفت ديعشق بوس

 ... يدل آرتان منو ببر يكه تونست يتو فرشته ا... شگلم عروس خو يقربونت برم اله -

 :لبخند گفتم با

 ... يخانوم تهران نيشما لطف دار -

 :وسط حرفم و گفت اومد

 ...صدا كن  يلياز امروز منو ن زميعز -

 ...آخه  -

 ... زميكنم دختر عز يخواهش م -

 .جون يليچشم ن -

 :آرتان گفت يبابا
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 ...سر پا نگه ندار لطفاً  عروسمو نقدريجان ا يلين -

كه هر دو جوون بودن و بعدا  ديبعد از اون نوبت به عموش و زن عموش رس. ديبوس مويشونيآرتان هم دست دادم و باباش با عشق پ يبابا با

كه كرده بود بهش محل  يارك يخواستم به تالف. همه اومدن تو تازه آرتان افتخار داد و وارد شد يوقت... ساله دارن فقط  ازدهيدختر  هي دميفهم

 :نگاش كنم سبد گلو از دستش گرفتم و گفتم نكهيهم بدون ا نيهم يهستم برا نيذره ب ريز دميد يول نميو برم بش ارمنذ

 ن؟يديچرا زحمت كش -

 ...نبود  يزحمت -

! بود پيخوش ت ييخدا...  يو كروات دود يخاكستر راهنيبود با پ دهيرنگ پوش يكت شلوار دود. از كنارم رد شد تازه تونستم نگاش كنم يوقت

 دست يفكر كنم تو رو برا! داشته يا زهيدونم خدا از خلقت تو چه انگ يآخ آرتااااااااااااااان من نم. دميپوش يچ ديبازم به من نگاه نكرد اصال ند

 :مامان آرتان با لبخند گفت... كنار بابا  تلفن گذاشتم و رفتم نشستم زيم يسبد گلو رو!!!! ؟يهست يآخه تو چه موجود. باشه دهيآفر يگرم

 ...دوتا مال همه ان  نيا گهيد... آرتان من  شيپ نهيترسا جون بش نيرادمهر اگه اجازه بد يآقا -

 :و گفت ديهم خند بابا

 .نيدار اريكنم اخت يخواهش م -

 :كمر من گذاشت و گفت يرا تو دستش

 .جا نشسته كه كنارش جا باشه هيدوماد خودش از عمد  يآقا نيا. ..كنار آقا آرتان  نيبش... ترسا ... دخترم  -

. خورد ينگام افتاد به آتوسا داشت با نگاش آرتانو م! پسره پرو. ديخند يبشه داشت م ديسرخ و سف نكهيبدون ا. خود آرتان يحت دنديخند همه

 :خم شدم و در گوش بابا گفتم. هم لبخند به لب داشت يمان

 !ا رحتمج نيهم... بابا  -

خواست از من خدا به داد برسه  يجونم چه كارا م يلين نيا. مبل كنار آرتان ينشستم رو ضيچنان نگام كرد كه بدون حرف بلند شدم و با غ بابا

 :فتبرده بود گ يمن پ ضيآرتان كه به حرص و غ! بدبخت شدم رفت! به حال بعدمون يچسبونه به هم وا يمارو م ينجوريا ميحاال كه عقد نكرد

 !آش كشك خاله ته -

 :گفتم ييزدم با ترشرو يلبخند م گرانيحال كه به د در

 !يخاله بشم اله يب يا -

 !ادي ياز دستت بر نم يكار يول يكن يدق م يو دار يخور يحرص م يوقت اديخوشم م نقدريا -

 !رسه آقا يوقت حرص خوردن شماهم م -

 ...پنپه دانه  نديشتر در خواب ب -

 ...تونم دقت بدم آقا  يمن ترسام خوبشم م! اون شتره -

 ...دختره رو  نيخوام ا ينكن پاشم بگم نم يكار! اااا هنوز خرت از پل نگذشته ها -

 !رهيرفته كار خودتم به من گ ادتيانگار  -
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 !گم و خالص يجون م يليبه ن زوياراده كنم همه چ... تو آآ يدستا ينقطه ضعف از من تو هيشده  نيفكر نكن ا -

شدم  يچاكم م نهيس ياز همون عاشقا يكيزن . كردم يم يكار نيوگرنه عمرا همچ...  فتميمثل تو ب يدست آدم ريكردم قراره گ يمنم فكر نم -

 .كه الاقل تا ابد منتمو داشته باشه

 ن؟ياوه شما مگه عاشقم داشت -

 ... نينه فقط شما داشت -

 !من كه بــــــــــله -

 !شازده ادهيروت ز يليخ -

 :آرتان بلند شد يبابا يبهم نداده بود كه صدا يجواب هنوز

به سر خودتون  نيزد يهر گل يچيق نميو ا شير نيا... عروس خانوممون  نيبله برون ا يبرا ميديخدمت رس نجايرادمهر ما ا يآقا گهيبله د -

 ... نيزد

 :كرد و گفت يسرفه ا بابا

 !دختر خودتونه گهيترسا هم د... نكنم يورد دخالتم نيدم در ا يم حيمن ترج...  نيدار ارياخت -

كه آرتان منو بخواد  يكس... دختر هم به ما داده  هيكه خدا  ميكن ياز امروز فكر م ميما كه دختر نداشت هيليمنو ن ديترسا ام! كنم يخواهش م -

 ...نم ك يمنت قبول م دهيبه د نيكه بگ يگل دختر هر چ نيا هيمهر يبرا... سر ماست  يجاش رو

 :كنه با من من گفت يبود تعارف م دايكه پ بابا

 بگم؟ يواال چ -

 :گفت ديبابا رو د يدو دل يوقت يتهران يآقا

 ...ترسا جونم همون باشه  هيكه بود مهر ياون دخترتون هر چ هياصال مهر -

 :كرد به آتوسا و گفت رو

 شما چقدر بوده؟ هيدخترم مهر -

 :وقار خونواده آرتان قرار گرفته بود گفتشوك منش و  يتو يكه حساب آتوسا

 ...آخه  يتهران يآقا -

 ....بگو دخترم  -

 ... اسيشاخه گل  1362ساخته شده و  يمثقال طال 110... شمعدون نقره  نهيآ... چهار هزار تا ربع سكه  -

 :و گفت ديآرتان خند يبابا

 ... نيكه گفت ييزايچ هيسكه باشه به اضافه بق 4000عروسم همون  هيبه نظر من مهر يول! سكه؟ يربع سكه به جا! يجالب دهيچه ا -

 يخواستم آرتان فكر كنه دارم با وجودم تجارت م ينم... باشه  نيام سنگ هيخواست مهر يدلم نم!! بابا بــــابــــا! ديكش يداشت سوت م مخم

 :گفت يم داد و يهم فقط سرشو تكون م يتهران يكرد و آقا يبابا داشت اعتراض م! كنم
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 .حرفاست نياز ا شتريارزش ترسا از نظر ما ب -

بشر خدا خلق  نيخونسردتر از ا. باشه شيدوم نيبراش مهم بود كه ا يچ. خورد و اصال براش مهم نبود يم ييهم خونسردانه داشت چا آرتان

 :وردمگه خودم دست به كار شدم و زبون درازمو به حركت درآ ينم يزياون چ دميد يوقت. نكرده بود

 بگم؟ يزيچ هيشه منم  يم -

 :جون گفت يليو ن دنديخند همه

 !مجلس مال توئه نيا... بگو  يدوست دار يهر چ زميقربونت برم عز... بگو عروس قشنگم  -

 كنم؟ نييمو با اجازه پدرم خودم تع هيشه مهر يم -

از  يبگم مجلس به هم بخوره و لقمه به اون چرب يزيچ هي ديترس يم! حرف نزن يعنيرفت كه  يچشم غره م يآتوسا ه. تعجب كردند همه

 :ادامه دادم هيبدون توجه به اون و بق. دست بره

 تونم ؟ يم -

 :آرتان گفت يبابا

 !حق توئه هيمهر... بگو دخترم  -

 :و گفت دميكش يقينفس عم... دهنمو قورت دادم  آب

 ...سكه باشه  هي ديمن با هيمهر -

 يخون آب پرتغال فوران م يبه جا يزد يخورد كارد م يسكه كجا و چهار هزارتا كجا؟ بابا خون خونشو م هي! يهمه شد اندازه نعلبك يچشما

 :كرد لبخند بزنه و گفت يآرتان سع يبابا. كرد يآرتان هم داشت با تعجب نگام م يحت! كرد چون رنگش زرد شده بود

 !شه؟ يآخه مگه م... دخترم  -

 :گفتم دميكش يم خجالت مداشت گهيد. ريانداختم ز سرمو

 !شاه قلبم گانهي...  تيبه ن... خوام  ينم شتريسكه ب هيمن  ست؟يمال من ن هيمگه مهر -

جون از جا بلند  يلين نكهيچند لحظه سالن در سكوت فرو رفت تا ا. سفت خودمو نگه داشته بودم يگرفت ول يداشت خنده ام م گهيد! غلطا چه

 نقدريتو بغلش ا ديدفعه منو كش هي. از اشك بود زيرنگش لبر يعسل يچشما. زل زدم تو چشمام. بلندم كردشد اومد طرفم و دستمو گرفت و 

 :در گوشم زمزمه كرد. گرفت دممحكم كه در

 ... رهينظ يحقا كه انتخاب آرتان ب -

بو كرد ازم فاصله گرفت و تند تند خوب منو فشار داد و آب لم يجون وقت يلين. حرف من نزد يحرف رو يكس گهيدست هم بلند شد و د يصدا

 :در آورد و رو به بابا گفت فشيك ياز تو يخوشگل يجعبه مخمل. فشيرفت به طرف ك

 ...خوام عروسمو نشون كنم  يرادمهر م يبا اجازه تون آقا -

 :تكان داد و گفت يسر بابا

 ...كنم  يخواهش م نياريصاحب اخت -
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 :جون در جعبه رو باز كرد و گفت يلين! نبود ياز چهار هزار سكه گذشته بودم الك. خوندم يبود و از چشماش م يعصب يبابا حساب يول

 ...آرتان مامان  -

 :گرم گفت يليخ آرتان

 ...جونم مامان  -

 ...پسرم حلقه رو دست خانومت كن  ايب -

خاص خودش از جا بلند شد و  ژيآرتان با پرست! زنم يم رينكبت دستش به من نخوره كه من كه نيكن ا يكار هيخدا .... كم داشتم  نويهم! واه

 :و رو به بابا گفت ستاديمن ا ياومد جلو. حلقه رو از دست مادرش گرفت

 !با اجازه تون پدر جان -

 نيعخوشش اومد كه لبخند رو لبش  يانگار بابا هم حساب. چه زودم پسرخاله شد! سنم به بابام نگفته بودم پدر جان نيمن با ا! پدر جان! اوهو

 :و گفت ديترك ليچس ف

 ...پسرم  يدار ارياخت -

انگشتاش و به  نيگرفت ب كيش يليخ نويحلقه گنده پر نگ! بود يمعمول يمعمول...  خيدستش نه داغ بود نه . خونسرد دستمو گرفت يليخ آرتان

 :فتدستم جا خوش كرد با لبخند گ يحلقه تو يوقت. انگشت من فرو كرد يو آروم آروم اونو تو ينرم

 .كردم يكه فكر م يهست يتر از اون فيظر... كم گشاده  هيبرات  -

 :آرتان رو به بابا گفت يبابا. جون تشكر كردم يليبراش نازك كردم و از ن يچشم پشت

 نايه زودتر ابه نظر من بهتره هر چ ستين زيجا گهيپس تعلل د... مال همه ان  گهيو د دنيدو تا جوون كه همو پسند نيرادمهر ا يراستش آقا -

 ...به هم محرم بشن 

 ...بله البته البته  -

رو با هم  نايا يو حضرت زهراست عقد و عروس يكه سالروز ازدواج امام عل گهيبه نظر من دو هفته د...  ستيهم كه سر راشون ن يمشكل -

 ... شونيسر خونه و زندگ مشونيو بفرست ميبرگزار كن

 :تكان داد و گفت يهم سر بابا

 ...جهاز دختر منم آماده است ...  ستين ينظر منم مشكلاز  -

بود  نيمرگ برام بهتر از ا. متفرقه يدهايو خر شيآزما يبرا ميدنبالم كه بر اديمتفرقه هم زده شده و قرار شد فردا صبح آرتان ب يحرفا هيبق

 :و گفت ديكش يغيهم داشتم؟ بعد از رفتن مهمان ها آتوسا ج يمگه چاره ا يول رونيكه با آرتان برم ب

 ...گرمه  ييكنه نگو سرش جا يمن ناز م يبرا يگم چرا ه يمن م! دهيورپر -

 !ا آتوسا تهمت نزن -

 وقت كرد بشه شاه قلبت؟ يك... شاه قلبم  تيبه ن يگفت يكه نم شيسر نذاشته بود رياگه ز! حرف نزن -

آتوسا بغلم كرد و . حرف فقط شونه باال انداختم يب. ور دوست داشتن فك كننآرتان قرار بود بشه شوهرم بذار هر ج. كردم يانكار م دينبا گهيد
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 :گفت دميبوس يكه محكم م يدر حال

 ...بودن  تيبا شخص يليخونواده اش هم خ... مقبول بود  يليخ يبه چشم برادر! نياي يبه هم م يليدلم خ زيمباركت باشه عز -

 :غرور گفتم با

 ...دونم  يآره م -

 ... زميعز يوشبخت بشانشاهللا خ -

 :و گفت ديبوس مويشانيهم برادرانه پ يمان

 ...انتخابت حرف نداشت  يخوشبخت بش دوارميبازم ام يخواستم نشد ول يكه من م يزياون چ نكهيبا ا -

 ... يداداش مان يمرس -

بدرقه مهمونا رفته بود اومد تو و  يبا كه براهمون لحظه با. حلقم يكرد تو يداشت دود م يو حساب ديچرخ يمدام با اسفند دور سر من م زيعز

 :گفت

 !يينايچه ماش -

 :ديپرس يمان. خودمو گرفتم و الل شدم يجلو يول! بابا؟ نيديد شويبگم فرار عيسر اومدم

 !بابا؟ مطمئنن؟ نيكرد قيتحق -

كس تا  چيو ه نيگفت خونواده سرشناس قيتحق يرو فرستادم برا يكي يخواستگار يبرا انيخواستن ب يآره پسرم همون روز كه زنگ زد م -

 ... دهيند يحاال ازشون بد

 :و گفت ديحرف به سمت من چرخ نياز ا بعد

 ؟يخراب كرد زويهمه چ يدعوا بشه كه اونجور هيسر مهر يديترس -

 :زدم گفتم يكه گاز م يبرداشتم و در حال يبيس

 !نيخبر ندار... درست كردم  ويهمه چ -

 :منو بغل كرد و گفت ديخند يه مكه مردان يدر حال بابا

 ...ترسا  يزود تنهام گذاشت ليخ.. رفت  يعروس شد! بزرگ شده باشه نقدريكردم دختر كوچولوم ا يفكر نم -

 ...ا بابا هنوز كه نرفتم  -

 ... يخونه ما مهمون گهياز حاال تا دو هقته د ير يم يدار گهيد -

 حاضره؟ يگفت يچرا الك ستيجهاز من كه حاضر ن ييبابا -

 ... نيو حاضرش كن نياز پس فردا با آتوسا بر ديچون با -

 حال داره؟ يك يوا -

 :دستمو گرفت و گفت يبا شاد آتوسا

 .شه يمن داره عروس م يترسا! چه شود يوا... من و تو  -
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 زيكاش زودتر همه چ... تفاوت بود  يبرام ب زيهمه چ. وجودم نبود يتو يشعف چيخدا شاهد بود كه ه يباشم ول نياونا سه يكردم در شاد يسع

 يطيشرا چيتحت ه. سپردم بهش يو كارامو م ليرفتم سراغ وك يزودتر م يهر چ ديبا. شدم يتظاهر كردن ها راحت م نيشد و من از ا يتموم م

 ...آوردم  ياز اون دووم نم شتريب.... آرتان بمونم  شيسال پ هياز  شتريب تمخواس ينم

 :گفتم ييبا ترشرو. مردم يداشتم از زور خواب م. چشم باز كردم زيبا نوازش دست عز صبح

 !ادي يخوابم م زيولم كن عز -

 ...شه  يشلوغ م شگاهيپاشو مادر آزما نجاستيا گهيد قهيزنگ زد گفت ده دق... زشته  ادي يشوهرت االن م نيا! نميپاشو بب ؟يچ يعني -

و  ديلحافو كش زيسرم كه عز يخواستم لحاف را بكشم رو! غلطا؟ نيمنو چه به ا! به خداغلط كردم  ايخدا! شوهر نيدرد تو گور ا يا! شوهر

 :گفت

 !گرده يشه از دم در برم يم مونيپسره پش! تو سر و روت بكش زشته يدست هيپاشو زودباش ... پاشو  -

 !اصال مگه ساعت چنده؟... ولم كن  زيعز -

 ... مهيو ن شيساعت ش -

 :زدم غيج

 !!!!م؟يو ن شيش -

تخت همونجور نشسته چشمامو بسته  يو نشوندم رو ديبا غرغر دستمو كش زيعز. بالش فرو كردم و دوباره چشمامو بستم يحرف سرمو ال يب

تخت بلند كرد  يدست بردار نبود منو به زور از رو زيعز يول! آخه آرتان آدم بود كه به خاطرش از خوابم بزنم؟. بوم و اصرار داشتم بازم بخوابم

 :بود نيگفتم ا يلب ريكه ز يجمله ا نياول. و منم مجبور شدم باالخره چشمامو باز كنم

 !بابات آرتان يتف تو قبر بابا -

صورتم . خواستم دست آرتان آتو بدم ينم. و تند تند دست و صورتمو شستم ييدستشو يرفتم تو. آورد يوگرنه پدرمو در م دينشن زيعز خوبه

 يآب نيبا ج مويسورمه ا يرفتم سر كمد و مانتو نييرفته بود پا زيعز. رونيصورتم و اومدم و ب يتو دميسرد پاشپف داشت چند مشت آب  يليخ

دم  زيعز. نييپاشنه بلند تلق تلق كنون رفتم پا يو با اون كفشا دميتند تند همه رو پوش. در آوردم مويو كفش مشك فيو ك يو مشك يو شال آب

 :گفت نييپا دميتا رس. شد مونيپش ديمنو د يوقت يباال ول ومدي يت مبود انگاز داش سادهيپله ها وا

 ...بدو مادر دم دره  -

 !د؟يوا رس -

 ...آره بدو معطلش نكن  -

 ...من هنوز صبحونه نخوردم  زيعز -

 ... يبد شيآزما يخوا يم يعني! دختر يناشتا باش ديبا -

 :گفت زيعز. خواستم هر طور شده آرتانو معطل كنم يم

 !زنه خونه يزنگ م يپسره مگه شماره خودتو نداره؟ ه نيگما مادر ا يم -
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 !نه هنوز بهش ندادم -

 .شه بپرسه تو خودت بهش بگو يداره روش نم اياون ح ديوا زشته دختر شا -

 !منت بكشه يگرفتن شماره من كل يبرا ديبا م؟يمگه من آش نذر! ز؟يعز يچ گهيد -

 !به بعد نه اون نياز ا يناز اونو بكش ديتو با! شوهرته دختر ستين ابونيپسر تو خ گهيكه د نيا! خدا مرگم بده يوا -

 :منو از خودش جدا كرد و گفت. دنشيبغلش كردم و تند تند شروع كردم به بوس! جونم زيبشم من عز تيقربون افكار عهد بوق ياله يا -

 ..وقته منتظره  يليپسره خ نيا يمنو ماچ كن خواديبرو نم  ايب -

 .رم باال برش دارم يم... مو بردارم  مهيرفته دفترچه ب ادميمن ! يوا يا -

اش شده بود اومده بودم باال كه  قهيپنج دق. اتاقم نشستم لب تخت و وقت گرفتم يرفتم باال تو انهيموذ يچپ چپ نگام كرد و من با لبخند زيعز

 :در اومد زيعز غيج

 ...بنده خدا علف سبز شد  نيا يپا ريترسا ز -

 يتو يزاياز جا بلند شدم و چ عيسر. دميهمراه با غرغرهاش شن زويباال اومدن عز يكه شد صدا قهيده دق. از جام تكون نخوردم يول دميخند

 :به خودم گرفتم و گفتم يناراحت افهيدر اتاقو باز كرد ق زيتا عز. وسط اتاق خودمم نشستم وسطش ختميكشومو ر

 !ستيدفترچه ام ن...  زيعز ستين -

 ... يبر مهيبا ب خوادينم  يبرو آزاد برو پولشو كه دار! زشته دختر! پسره دم دره نياست ا قهيدق ستيب نميپاشو بب! ستيبه درك كه ن -

 :گفتم. ام گرفته بود خنده

 .آب بزنم به صورتمو برم هيخب باشه پس برم  يليخ -

و خرامان خرامان  دميبوس زويدوباره عز رونياومدم ب يوقت. اومد يكش در مداشت اش زيعز گهيمعطل كردم كه د ييدستشو يهم تو قهيدق پنج

 رونيهنوز پامو زا در ب. ديدرخش يدر خونه م يسرخ رنگ آرتان افتاد كه جلو يكه در خونه رو باز كردم چشمم به فرار نيهم. رونياز در رفتم ب

حتما منو ...  شعوريبدم؟ پسره ب يچ زويخدا حاال جواب عز يا! كجا رفت؟! داديداد ب يا! گاز و رفت يبودم كه آرتان پاشو گذاشت رو تهنذاش

 يكل زيعز. خونه يخواستم دوباره برگردم تو ينم. آرتان يهست يعوض يليخ. كنه تيخواست مثل من اذ يبعد رفت م ديمطمئنم منو د...  دهيد

كه  ييوقتا. نبود يرو ادهيبود و مناسب پ يپاشنه اش دوازده سانت. ردمك يم تميكفشم اذ. راه افتادم سمت كوچه ادهيهمونجور پ. كرد يدعوام م

به كفش پاشنه بلند  نقدريدونم چرا ا ينم يقدم بلند بود ول. كردم يده رو انتخاب م يباال يبرم اصوال پاشنه ها ييجا نيدونستم قراره با ماش يم

سالنه . وگرنه مجوبر بودم برا حفظ آبرو كفش اسپرت بپوشم. زدم يش باال نمبلند بود و من از يخدا رو شكر قد آرتان هم حساب. داشتم قهعال

از بعد از ! دادم؟ يم يچ نويجواب ا! دميرو د مايكه درش آوردم عكس ن فميك ياز تو. زنگ زد ميرفتم سر كوچه كه گوش يسالنه داشتم م

 :تم در گوشم و گفتمگذاش ويگوش. شد جواب ندم ينم. ازش نداشتم يخبر گهيد ديكه شن يجواب رد

 ...بله  -

 :قلبم يرو ديگرفته اش خنجر كش يصدا

 ...سالم عروس خانوم  -
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 :گفتم. صداش بغض داشت و ناراحت بود كه منم بغض كردم نقدريا

 ... مايسالم ن -

 ...مباركت باشه عروس خانوم  -

 ...هنوز كه  -

 !يمن يهنوز ترسا. ينشد يهنوز ما كس. زنمزنگ زدم باهات حرف ب! زمينگو عز يچيه... نگو ترسا  يچيه -

 !ماين -

 ...من  يترسا... عشق من ! يكن يمنو صدا م ينجوريدلم؟ جانم كه تو ا زيجانم عز -

 :گفتم. گه يم ونيخوب نبود مشخص بود داره هذ حالش

 !ست؟يحالت خوب ن ماين -

 شه بد باشم؟ يشنوم مگه م يتو رو كه م يصدا! خوب خوبم زميخوبم عز -

 ...من متاسفم  ماين -

 ... يمتاسف باشم كه اونقدر خوب نبودم تا تو انتخابم كن ديمن با ؟يچ يمتاسف برا -

 نكهيقبل از ا. ديكش يكمتر عذاب م ينجوريا ديشا... بود مطئنم  يرازدار خوب... گناه داشت  ماين. بگم ماين يبرا ويشدم همه چ يوسوسه م داشتم

 :بزنم گفت يمن حرف

چشمت ابروئه زنده اش  يكنه؟ ترسا اگه بهت بگه باال يراحت باشه خوشبختت م الميمن؟ اونقدر دوستت داره كه خ يترسا يت داردوست -

ها  نيتونه برات بهتر يم يينهايبهتر قيتو ال! يتو فرشته ا يتو عشق من... كنم عشق من  يكنه نابودش م ياحترام يترسا اگه بهت ب... ذارم  ينم

 !ترسا؟ يدوسش دار! ه؟كن اهمرو فر

 :هق هق گفتم ونيم. در اومد اشكم

 ... يدون ينم يچيتو ه ماين -

 كرده؟ آره ترسا ؟ آره؟ تتياذ زم؟يدونم عز ينم ويچ -

 :كنم كه نعره اش به آسمون بلند شد يم هيدارم گر ديفهم. شد يم شتريمنم داشت ب هيكه گر نطوريگرفت هم يداشت اوج م ماين يصدا

نازت؟  يتونسته اشك بشونه تو چشما يچ ؟يناراحت يترسا از چ... لعنت به من كه بهت زنگ زدم ...  يلعنت... آره !!! ؟يكن يم هيگر يدار -

 ...اون دل كوچولوت ناراحتت كرده  يتو يبگو چ...  ماتيدلم حرف بزن با ن زيعز

اون ... گوش كرد  زويساكت همه چ ماين. كه تو ذهن بگنجه يزياون چخوب تر از . خوب بود يليخ ماين. گفتم زويهمه چ. باز كردم و گفتم زبون

 :هم بلند شد يمان يصدا... به سمت فلكه  دميهدفه چرخ يب. بودم سر كوچه دهيتا حرفام تموم شد رس. گفتم زويگوش كرد و من همه چ

 ....ترسا  -

 بله؟ -

 يازدواج كن يخواينم . ميرفت يخوب با هم م يبر يخواست يتو كه م! كشما يزنم از دست تو خودمو م يم ه؟يچه كار نيا وونهيآخه دختره د -
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 .ميكرد يبا هم م يبكن بهيپسر غر هيبا  يخوا يكه م يكار نيا. خوام يم يمگه من تورو زور يگفت يخوب به من م

 :كردم و گفتم ريف ريف

 ...شدم كه  يم ونيبه تو مد نقدريمن ا ينجوريا يشد مان ينم -

من خودم ... ماجراها رو به هم بزن  نيترسا ا! كنارت باشم يد يشدم كه بهم اجازه م يم ونيدر اونصورتم من باز به تو مد! نزن نيدحرف از  -

 .نوكرتم هستم

 ...پسره رو قول من حساب كرده  نيا رهيد يلياالن دگه خ ماين نيبب -

 :بلند شد ادشيفر يصدا

 يك يتو دلبر يتو لوند يترسا تو خوشگل ؟يسرت آورد چ يياگه زد بال ؟يكن ياعتماد م اروي نيا به يتو رو چه حساب! سر رهيآخه دختره خ -

 ...تونه از تو بگذره  يم

 :بعد از چند لحظه گفت. رو بهم نگفته بود زايچ نيا يخوشحال شده بودم چون تاحاال كس شعورايب نيا نيمن ع. ساكت شد ديكه رس نجايا به

 !شدم يعصب...  ديببخش -

 ... ستينه مهم ن -

 ...كابوسو  نيتمومش كن ا يترسا خانوم يتمومش كن -

 ... ليشه به هزار دل ينم گهيد -

 .كنم يحداقل چندتاشو بگو تا بتونم خودمو راض! يلعنت -

 ....تمومه  گهيآره د يبابا بهم گفت اگه گفت نكهياول ا -

 ....بابات با من  -

 .كنه بهش كمك كنم يكه به من م يكمك يمن قول دادم در اضا... ارداد نا نوشته دارم قر هيپسره  نيمن با ا نكهيدوم ا -

 ... يبكن يبراش كار ستيپس الزم ن يندار يازيبه كمك اون ن گهيپسره تو د يگور بابا -

هم خراب  يرابطه آتوسا و مان ممكنه يحت. خراب بشه يبرسه ممكنه همه چ هيبه گوش بق مونييروز خبر جدا هيمن و تو اگه  ماين نكهيسوم ا -

 .ذاره يم ريتاث يلياون خ يزندگ يرو هيقض نيا. مامان بابات با آتوسا بد بشن. بشه

 ...اونم با من  -

 ... يريگ يم ميبا احساست تصم يتو دار! مايبس كن ن -

 .. يگرفت متويتو انگار تصم -

 .مونم يآره من با آرتان م -

 :ش بلند شدسپس صدا. سكوت كرد يلحظه ا چند

نترس مزاحمت ...  شتياونجا پ اميمن م يهم كه ازش جدا شد يوقت. ستين يازدواج واقع نيدونم ا يكنم چون م يم يخب دلمو راض يليخ -

.... هر موقع ... به من بگو  يدار يمشكل يپسره هم هر وقت حس كرد نيبا ا يدر طول زندگ. خوام مواظبت باشم يكنم فقط م ينم جاريبرات ا
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 كه؟ يفهم يترسا م

 ... تتيباشه ممنونم از حما... آره  -

 ... يخوامت خانوم يم يليخ -

 !!!!ماين -

 .زميمواظب خودت باش عز. زنم ينم يحرف گهيباشه من د -

 نطوريتو ام هم -

 ... دارتيد ديبه ام -

 .خداحافظ -

دونستم كجا  ينم. ستادميا ابونيكنار خ دميبه فلكه كه رس. كنم آروم يرو كم مايتونسته بودم ن. دميكش ينفس راحت ياز قطع كردن گوش بعد

 :خفن بود گفت يها يغيجوجه ت نيكه از ا شونيكي. كردم يداشتم راننده ها رو برنداز م طنتيبا ش. ستادنيپام ا شيمدل باال پ نيدو تا ماش. برم

 

 !كنم يم تيباال راض ايب -

 يبوق بلند و كشدار يصدا هويكردم كجا برم كه  يداشتم تو ذهنم فكر م. رونيشمشو بكشم بشد با ناخن بلندم چ يگرفته بود كاش م حرصم

بود دستشو گذاشته بود  ستادهيمزاحما ا ينايآرتان درست پشت ماش نيماش! هيكدوم االغ نيباال و سرمو باال آوردم تا بب دميدو متر پر. بلند شد

آرتان و درو  نيماش يتو دميپر عيبشه و بره سراغ آرتان كه وحشت كردم و سر ادهياست پراننده هه خو. و قصد برداشتن هم نداشت بوق يرو

 نايماش نيب ديكش يم راژيچنان و. دميترس يمن عشق سرعت بودم و اصال نم يباال بود ول يليسرعتش خ. آرتان هم با سرعت برق راه افتاد. بستم

 نيبا توقف ماش. نزنم يدادم حرف يم حيترج. دادم هيتك يبستم و سرمو به پشت صندلخونشردانه چشمامو . ميداشت ناكار بش امكانكه هر آن 

 :كنم گفت ينگاهش م ديتا د. شده بود رهيآرتان صاف رو به من نشسته بود و با چشمان خونبارش به من خ. چشم باز كردم ابونيكنار خ

 ؟يكرد يم ياونجا چه غلط -

 ... يكرد يكه تو م يهمون غلط -

 !هنتو بفهم ترساحرف د -

 ...فهمم  يمنم م يديتو فهم يوقت -

 :و زمزمه وار گفت نيفرمون ماش ينگام كرد سپس سرشو گذاشت رو ديجو يكه پوست لبشو م يچند لحظه در حال آرتان

 !شه من راحت بشم؟ يتموم م هيقض نيا يك! خدا يا -

 :توجه به حرفش گفتم يب

 .يتو امروز صبح مثال با من قرار داشت -

 :كه بود گفت ييهمانجا از

 .كنه يادآوريبه خودت  نويا ديبا يكي -
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 .شدم يخب من داشتم حاضر م -

 د؟يكش يمگه حاضر شدنت چقدر طول م يكن ينم شيتو كه آرا يساعت هم دم خونه منو كاشت مين... قبلش زنگ زده بودم  قهيمن از ده دق -

 ... يصبحونه هم كه قرار نبود بخور

 :كردم نخندم و گفتم يسع. راه افتاد يساز يه قند و پولكدلم كارخون تو

 .گشتم يم م مهيداشتم دنبال دفترچه ب -

 ...مهم بود  نقدريا يعني -

 ... نقدرياز ا شتريب -

 :و گفت ديكش يقيعم نفس

 ؟يبر يپس كجا ره افتاده بود ستميمن ن يديد رونيب يومديمگه ن -

 ...رفته  ادتيانگار  رم؟يجازه بگاونم از ششما ا يبرا ديبا... بگردم  -

 :وسط حرفم و گفت ديپر

نداره  يكردن؟ به من ربط يم تتيداشتن اذ يچه جور يديكجا بود؟ د يسادياونجا كه وا يدون ياحمق جون م يول يرياز من اجازه بگ دينه نبا -

 .... ستين سادنيوا يشد اونجا جا يبردنت تا برات درس عبرت م ياصال كاش م

 :نمو قورت دادم و گفتمآب ده -

 ؟يپس چرا برگشت ياصال مگه تو نرفته بود -

 :رو راه انذلخا و گفت نيماش دوباره

 .منم برگشتم رونيب يخانوم بهم گفت كه اومد زيعز... زنگ زدم خونه تون  -

 :آرتان گفت. يكرد بيهم منو تعق يمطمئنم كل. اومدم برون يديعمه ات كه تو منو ند ارواح

 .... يحساب يوگرنه حقت بود امروز عالف بش... كارش  يتموم بشه بره پ ايمسخره باز نيبرگشتم كه زودتر ا نيا يراالبته ب -

 :خنده و با تمسخر گفتم ريز زدم

 !يعالف شد يفعال كه شما كل -

 :با خشم گفت آرتان

 ...شه خانوم  ينوبت منم م يول... دوره شماست  نكهيآره االن مثل ا -

 :گفتمپوزخند  با

 !عجله؟ نيبا ا ير يحاال كجا م -

 ...قبرستون  -

 !سر قبرت؟ -

 :سكوت گفت يحرف من جا خورد و بعد از لحظه ا از
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من چه ! وسط نيا هوي يشد يتو چ...  ينيبه اون نازن زيعز...  يآتوسا به اون خانوم...  يتيرادمهر به اون با شخص يآقا! من موندم تو كار خدا -

 ...تو افتادم  ريرگاه خدا كه كه گكردم به د يگناه

 آش كشك خالته... عز و جز نكن  نقدريا -

 :پارك كرد و گفت شگاهيآزما يجلو نويماش -

 ... ينيب يبد م... سنگ رفتار كنم  كهيت هي نينكن كه باهات ع يكار...  يذره بهت رو دادم پرو شد هيترسا  -

 !دميترس يوا يوا -

 ...نزن  ياديحرف ز نييبرو پا -

 آرتان هم كنارم آمد و گفتك. به هم دميبعد هم در را كوب نييباز كردم و رفتم پا نويحرف در ماش يب

 ياز االن كه درو زد نميدستم ا يرو يگذاشت يونيلياون از اوندفه كه خسارت م! ؟يكن يم يخال نيچرا سر ماش يش يم ياز دست من عصب -

 !يشكست

 ...دوست دارم  -

 ... يزبون نفهم تيربت يبچه ب هيتو  -

 !يآدم بزرگ قلدر عقل كل هيتوام  -

 يمكتين يآرتان بدون حرف رو. تا نوبت ما بشه ديكش يطول م يشلوغ بود كه دو ساعت نقدريا. و نوبت گرفتم ميشد شگاهيهم وارد آزما با

 يم دشيداشتن د يمشون آرتانو گرفته بود و حسابچند تا از پرستارا چش. ادي يمعلوم بود خوابش م. چشماشم بست واريداد به د هينشست و تك

نشون  يعكس العمل چيه. رفتم كنار آرتان نشستم. كنم كه بفهمن آرتان مال منه يكار هيخواست  يچرا حرصم گرفت دلم م دونم ينم. زدن

من اصال  يول. جا خورده يبود حساب معلوم. دفعه تكون خورد هي. گذاشتم سر شونه اش يچشمامو بستم و سرمو به نرم دميكش يقينفس عم. نداد

گذشت و من همونجور  يساعت مين... كنن  سهياون پرستارا ماستاشونو ك نكهيا يكارو كردم فقط برا نيا. اوردميهم ن ودمخ يتكون نخوردم به رو

كتش  بياز ج شويگوش عيسر يليآرتان خ. آرتان بلند شد يگوش يبرد كه صدا يكم كم داشت خوابم م گهياونجا خودمو به خواب زده بودم د

 :جواب دادم يبه آهستگ عددرآورد و اول صداشو قطع كرد ب

 !جانم مامان؟ -

 ... ميبله خوب -

 ...تونم بلند حرف بزنم  يترسا كنارم خوابه نم -

 :مامانش بود؟ دوباره گفت يكردن جلو ينقش باز يكرد ا برا يم نكارويداشت به خاطر من ا يجد يآرتان جد! خدا يا

 ...نوبتمون نشده هنوز ...  ميديرس ريكم د هي -

 ...شمعدون هم حلقه  نهيهم آ... بله چشم  -

 .خداحافظ... قربونت برم  -

 يبه همه از باال نگاه م شهيهم. متانت داشته باشه و با آرامش حرف بزنه نقدريا يكس يبودم تا حاال جلو دهيند! آرتان نيبود ا يليچه مامان ذل اه
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شونه  يسرمو از رو عيسر. عوض كرده بودم مويآهنگ گوش! دايجد. بلند شد يرفتم كه صدا پلنگ صورت ياره داشتم تو اوج خواب مدوب. كرد

 :آرتان با پوزخند گفت. در آوردم فمياز تو ك مويبرداشتم و گوش آرتان

 ... ييجا يذار يآبرو واسه آدم نم...  نويعوض كن ا! خودته نيع تميآهنگ گوش -

 :نازك كردم و با ناز جواب دادم يشمچ پشت

 !جاااااانم؟ -

 :ديچيپ يگوش يبنفشه تو يصدا

 شششششششششششششششششيك.... از بنفشه به عروس خرچسونه ها  -

 .كر شدم ؟يحرف بزن يتون يمث آدم نم! درد -

 !چه خبرا؟ دوماد كجاست؟ -

 ؟يسالم عرض شد من خوبم شما خوب -

 !كار دارم؟ دوماد كجاست؟ يمن با حال تو چ...  ششششيا -

 ...تو حجله  -

 .يكن يتو گلوت بمونه اگه تنها خور. ... خاك بر سرت كنم يا -

 .يذار ينم يمن باق يبرا يزيچ گهيتعارف بكنم به تو كه د هيپ ن پ  -

 :و گفت ديغش خند غش

 !حاال؟ يكجا هست! ثيخب يخوش اتها -

 ... شگاهيآزما -

 ... شهيل مبگن بچه تون منگو شاهللايا -

 ...شه  يتو م هياشكال نداره تازه شب -

 نكبتتتتتتتتتتت -

 ؟يريبم يبر يندار يكار -

 ...درست صحبت كن  انيپيخوش ت يآقا يجلو -

 ...اتفاقا رادارا به كاره  -

 ده؟ يداره گوش م يجد -

 آره -

 اديحرصش در ب يزن يبا پسر حرف م يحرف بزن فك كنه دار يجور هيخب خنگه -

 .مرا اگه مهم باشهع -

 ...نه  ايمهمه  يبكن تا بفهم نكارويخب ا -
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 .همون بهتر كه مهم نباشه...  ايبرو بابا حال دار -

 ... رهياصغر بنا بگ ديتورو با يندار اقتيل -

 :و گفتم دميغش خند غش

 ... يبا... گمشو  -

 ....از قول من ماچش كن  -

 :و گفت كرد يآرتان سرفه ا. دميگذاشتم و خند ويگوش

 كرد؟ يم فيجك برات تعر -

. نزد يحرف گهيدم د يجواب نم ديد يوقت. ميگفت به كار هم كار نداشته باش يخوبه خودش م. چپ چپ نگاش كردم و جواب ندادم! فوضول

 :گفت يچند بار زنگ زد كه مدام م شيگوش

حواست  ثميم... وقتشه  گهيكن االن د قيتزر نيتك دوز كتام هيراش ب... دستم بنده ...  انيبهشون بگو فردا ب... مطب  اميتونم ب يامروز نم -

 !تك دوز باشه ها هيباشه فقط 

 :من با لبخند گفت دنيخانم دكتر با د... تو ميباالخره نوبتمون شد و رفت. شلوغه يليبود سرش خ پدا

 ...مبارك باشه خانوم خانوما  -

 :شده گفتم باز شيمهربون باشه و با ن نقدرينداشتم ا انتظار

 ... يسيم -

 ... زميبزن باال عز نتويآست -

 :تعجب گفتم با

 !؟يچ يبرا -

 :از من تعجب كرد و گفت شتريب اون

 ... گهيد رميخوام ازت خون بگ مي -

 !!!!آمپول؟... نههههههههههههه  -

 :دكتر خنده اش گرفت و گفت خانوم

 خوام بكنم؟ يكارت م يچ يپس فكر كرد -

 !ن؟يها بد شهياون ش ايكنن  يها كه توش كار بد م ياز اون قوطشه به من  ينم -

 :و گفت ديغش خند غش

 ...بزن باال  نتويفعال آست رميگ ياز اونا هم ازت م! و انگله ادياعت شياونا مال آزما -

 .نه من محاله آمپول بزنم... نه  -

 !؟يترس يچند سالته مگه خانوم كوچولو كه از آمپول م -
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 :زدم داد

 !!!ز ن م يمن آمپول ن م! ر چند ساله -

 غيج. در برم كه گرفتم تشيد ريخواستم از ز عيسر. كرد و پرستاره اومد سمت من يبود اشاره ا سادهيكه اونجا وا يدكتر رو به پرستار خانم

 :زدم

 !به من دست نزن! شعوووووووووووووووريولم كن ب -

 :زدم غيج. گرفت و اومد سمت مندستش  يخانم دكتر سرنگ. تو دنيتا پرستار پر چند

 .نهههههههههههههه آرتاااااااااااااااااااااا اااااان -

 ديدستش نگه داشته بود پر يپنبه هم رو كهيت هيزده بود باال و  نشويكه آست يآرتان در حال. دونم چرا تو اون لحظه آرتانو صدا كردم ينم اصال

 :دياومد جلو و رو به دكتر پرس. ديشده بود و رنگ به رو نداشتم ترس شونيه بود و موهام پركه شالم از سرم افتاد يمن در حال دنيبا د. تو

 !نجا؟يچه خبره ا -

 :گفت ييبا ترشرو دكتر

 !خانوم شماست؟ -

 :و اخم گفت تيهم با جد آرتان

 !شده؟ ينجوريكه ا نيكارش كرد يبله چ -

دستمو با خشونت از دست پرستار . اومد كنارم عيآرتان سر. از آمپول وحشت داشتم ياز بچگ. و به هق هق افتادم ديآرتانم بغضم ترك تيحما از

 :ديسپس رو به من پرس دميو چنان به پرستاره نگاه كرد كه به جاش من ترس رونيب ديكش

 !؟يكن يم هيشده؟ چرا گر يچ -

 ...ن ...آرتا -

 ... يبگو ترسا جون به لبم كرد -

 :از من دكتر گفت قبل

 يرو گذاشته رو نجايترسه و ا ياز آمپول م! بچه به تمام معناست هيخانوم تو  نيگذشته باشه؟ ا تياز وقت عروس باز يكن يفكر نم پسر جون -

 ...نداشتم  نيمثل ا يتا حاال مورد. سرش

 :ديسرم و موهامو مرتب كرد در همان حالت پرس يرو ديشالم را كش متيبا مال آرتان

 !آره؟ -

 ...زنم  يمن آمپول نم آرتان... اوهوم  -

 :شدم در گوشش گفتم خم

 ... رنيبگ يپ يپ شيبهشون بگو از من فقط آزما -

 :و در گوشم آروم گفت ديبلند خند يبا صدا آرتان
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 ... ينفهم يچيدم ه يقول م...  رميبذار من ازت خون بگ -

 :بغش كردم و گفتم دوباره

 ...تو رو خدا نه  -

 :فشار داد و گفت دستمو

 اگه دردت گرفت بزن تو گوشم... ا ترس -

آرتان از جا بلند . بهش اعتماد داشتم. رفت ترس از دلم رفت و سرمو تكون دادم ادمي ينا خوردآگاه همه چ. بودم دهيحاال آرتانو اونجور ند تا

 :شد و رو به خانم دكت گفت

 ... نيسرنگ به من بد هيفقط  رميگ يمن خودم ازش خون م -

اش  يكيآرتان سرنگو از داخل جلد پالست. ساديدستش بود رو داد دست آرتان و عقب وا يكه تو يجب كرده بود سرنگتع يكه حساب دكتر

بدنم  يحت دميترس يدوباره داشتم م. محكم بست به دستم يبند چسب هيباال زد و  يمانتومو به نرم نيآست. و اومد زانو زد كنارم ديكش رونيب

با ترس . دستم يزد رو كيدستم قفل كرد و به دست دگه اول چند تا ضربه كوچ يتو يدستش رو به نرم آرتان انگشتان. ديلرز يداشت م

 :كه سرنگ توش بود نگاه م كرد كه چونمو چرخوند سمت خودشو و گفت يداشتم به دست

 !نيمنو بب... رو نگاه نكن  نجايا -

 يآرتان انگشتامو محكم تر فشار داد اشك تو...  ديچونه ام لرز. ختدستم سو...  شيخمار عسل يدهنمو قورت دادم و زل زدم به چشما آب

 :دستم و گفت يگذاشت رو يپنبه ا. بزنم كه سوزش قطع شد و آرتان نگاشو ازم گرفت غيخواست ج يچشمام پر شد دلم م

 ...محكم نگه دار  نويا -

منو گرفت و از جا بلندم  يبازو رييسپس ز. داد و تشكر كرد ليكه گفته بود عمل كردم آرتان سرنگ رو به خانم دكتر تحو يحرف به كار يب

شد  يبد م يليرفت حالم خ يكم خون كه ازم م هيهم بودم و  يبود مبتا به كم خون ديحده سف يچون پوستم عل. رفت يم جيسرم داشت گ. كرد

پر از  يرموزيبعد با ش يلحظات. حرف رفت يو ب يمكتين يبه حالم برده بود كه من نشوند رو يآرتان انگار پ. مردم يكه داشتم م ندرست مثل اال

دستم به شدت لرزش داشت و بدنم . رمياز دستش بگ وانويقدرت نداشتم ل يحت. دهنم يمغز گردو و بادوم و پشته برگشت و اونو گرفت جلو

چون هم ضعف كرده بودم هم صبحونه  منم. و وادارم كرد تا تهشو بخورم ختيدهنم ر يموز رو تو ريآرتان جرعه جرعه ش. كرده بود خي

 :آرتان گفت. دادم و چشمامو بستم هيتك واريسرمو به د. حالم بهتر شد يتموم شد كم يخوردم وقت لينخورده بودم همه اشو با م

 ؟يبهتر -

 :گفت. سر تكون دادم فقط

 ...سرت كه  يرو يگذاشته بود شگاهويآزما شيپ قهيتا چند دق! زبون درازتو گربه خورده؟ -

 :زبونمو براش در آوردم و گفتم. باز كردم چشمامو

 .كنم يم ديازش استفاده مف فتهيپاش ب... هنوزم دارمش  رينخ -

 :و گفت ديخند
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 ... ياگه بهتر ميپاشو بر -

 م؟يكجا بر -

 ... ميبد يپ يپ شيآزما ميبر -

بهم  ياز پرستارها برگه ا يكيها تموم شد  شيآزما نكهيعد از اب. خودمم خنده ام گرفت و از جا بلند شدم. ديحرف غش غش خند نيدنبال ا به

 :داد و گفت

 3سالن شماره  يتو نيبر ديساعت دو با -

 :تعجب گفتم با

 ؟يچ يبرا -

 :و گفت ديبزنه آرتان دستمو كش ياون حرف نكهياز ا قبل

 ...تا من بهت بگم  ميبر ايب -

 :گفتم. رفت يم نشيحرف داشت به سمت ماش بدون يول. رفتم و منتظر شدم تا حرف بزنه دنبالش

 ...تو اون سالنه  ميبر ديبا... ربع بع دوئه  هيآرتان ساعت  -

 ... ادي ياون سالن به كار من و تو نم زميعز -

 !ه؟يچرا مگه چ -

 :لحظه چپ چپ نگام كرد و سپس گفت چند

 !؟يدون ينم -

 !نه به خدا -

 حاال؟ يديفهم...  هيجنسآموزش روابط  ياون سالن برا! خدا داند -

 :ذهنم بهم دستور بده خجالت بكشم گفتم نكهياز ا قبل

 !م؟يااا پس چرا نرفت -

آخه ! هيگفت چه دختر يخاك بر سرم حاال م. بهم ديخند يداشت م يواشكيآرتان هم . گفتم و از خجالت رنگ لبو شدم يچ دميفهم هوي بعد

 :بكنه گفت حيتفر شتريخجالت بكشم و ب شتريب نكهيا يآرتان برا ؟يتگرف ياون زبونتو م ياگه جلو يشد يدختر الل م

 ...برو  يتو اگه دوست دار يول... آموزشا ندارم خودم ختم همه اشم  نيبه ا يازيمن ن -

 :فت گفتاز راه رو كه ر يكم. آرتان هم با خنده سوار شد و راه افتاد! تيترب يپسره ب. نيماش ينشستم تو عيحرف سر يتر شدم و ب سرخ

 !ست؟يگشنه ات ن -

 ...چرا  -

 ؟يخور يم يچ -

 ... تزايپ -
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 ...باشه  يكه مقو يبخور يزيچ هي ديبا. شه يفست فود نم -

 ... تزايپ -

 !شه؟ ينم تيحال زاديزبون آدم -

 !؟يمگه تو آدم -

 يچازه ا. بشم ادهيو دستور داد پ ستاديا يكيرستوران ش يجلو قهيبعد از چند دق. نزدم ينازك كردم و حرف يمنم پشت چشم. نگام كرد فقط

گارسون منو رو آورد  ينشست و وقت ميآرتان هم جلو. و زودتر از آرتان وارد رستوران شدم و سر مز نشستم نييرفتم پا. گشنه بودم يلينبود خ

 :اخم گفتم بعد از رفتن گارسون با. سفارش داد چهيبا ماه يباقال دياز من دو پرس چلو شو يسوال دنيرسبدون پ

 ...من دوست ندارم  -

 !؟يچ -

 ...گوشت  -

 .دوست داشته باشه ديدارو رو كه آدم نبا..  ستيمهم ن -

 :گفتم يماموذ با

 ...برات مهم شدم  نقدريا هويحاال چرا  -

 :گفت يسرد يليچشمام و با لحن خ يزد تو زل

كه بابات با اعتماد كردن به من تو  نهيفقط ا لشيخوام حالت بد نشه دل يم ينيب ياگه م...  يستيذره اندازه اتم هم ن هي يمن حت يزندگ يتو تو -

 .يد يرو به خودت اختصاص م ييذهن من جا يتو يكه دار يخودت فكر كن شيپ ديوگرنه نبا... رو سپرده دست من 

 :نفرت نگاش كردم و از اعماق وجودم گفتم با

 ...لحظه كنارت سر كنم  هي ينبودم حتكاش مجبور ! ادا اطوارات متنفرم نياز تو و ا -

 ؟يفهم يم...  ميمجبور يول...  ميمون يمثل هم م قايدق -

 .كه گارسون تازه جلوم گذاشته بود ييافتادم به جون غذا ضيغ با

صندوقدار با . له كردن غرورش رفتم كنار صندوق كه حساب كنم يهم خوشمزه بود از جا بلند شدم و برا يلياز خوردن غذا كه از قضا خ بعد

 :من گفت دنيد

 !خانوم؟ دييبفرما -

 شه؟ يچقدر م 17شماره  زيحساب م نميخواستم بب يم -

 :به من كرد و گفت يا هانهينگاه عاقل اندر سف صندوقدار

 .كنن يشما رو حساب م زياون اقا هم دارن م... خانوم  ميد يم امونيبه مشتر زيما صورتحساب رو سر م -

به من كرد و پوزخند زد انگار  ينگاه يچشم ريز. و آرتان مشغول شمردن پوله ستادهيبا صورتحساب كنار آرتان ا يارسونگ دميبرگشتم د تا

 زيخودمو حفظ كنم برگشتم سر م يكردم خونسرد يسع. شدم ينم عيآرتان ضا يجلو يمردم ول يكاش م!!!! شدم عيبود تا چه اندازه ضا دهيفهم
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 :و گفتم

 م؟يبر -

 :گوشه لبش بود گفت يهنوز هم پوزخند كه يحال در

 ... ميبر -

هر بار كه باهاش كل كل هم . دادم سكوت كنم حيترج. و آرتان راه افتاد ميشد نيهر دو سوار ماش! يييييييييييييمن اله رميبم! به كانادا لعنت

 . بود زيچ نيشدم پس سكوت بهتر يم عيشا يآوردم و كل يكم م كردميم

 يآرتان ب يخوردم ول يوول م ميمدام سر جا نميگوشه بش كيعادت نداشتم ساكت . شد اعصابم را خورد كرد يت سپرلحظه كه در سكو چند

افتاد  يخوردن و فحش از دهنشون نم يحرص از دست ملت م يكل يپسرها كه هنگام رانندگ هيبرعكس بق. بود يتوجه به من مشغول رانندگ

خودم جواب . كرد يهم كم از بوق استفاده م يليخ. نداشت يعجله ا چيداد و ه يم گرانيبه د راحت حق رو يليخ. دخونسرد بو يليآرتان خ

 :خودمو دادم

 من باشه؟ ينباشه پس بابا ينطوريا نيا! روانشناسه يعنيسرش  ريخ نيخو ا! احمق -

 :ام شد كه گفت يمتوجه كالفگ انگار

 .حوصله ات سر رفته؟ ضبطو روشن كن -

 :هم و گفتم يتو دمياخمهامو كش. ديچييپ نيماش يفرهاد تو يصدا. و روشنش كردم نشيخوشگل ماش ستميمت ساراده دستم رفت س يب

 خواننده قحطه؟ -

 :گفت يجد همونطور

 .يكه باب طبعته برس يزيتا به اون چ يآلبوماشو رد كن يتون يم -

 يآلبوم بعد! بود يفرامرز اصالن يبعد. رد كردم گهيد يكيد و در هم ش شترياخمهام ب. بود يفروغ دونيفر يخواننده بعد. آلبوم رد كردم هي

 ديصدا خند يحالت من ب دنياز د! خودشن نيآهنگاشم ع. يدادم به صندل هياز حرص ضبط رو خاموش كردم و تك... بنان بود  يو بعد انيشجر

 :و گفت

 خواد ؟ يمانكن م يدلت ساس ه؟يچ -

صاف نشست  يوقت. رد كرد گهيدستشو به سمت ضبط برد و دوباره روشنش كرد و چند آلبوم د. دوست نداشتم مسخره ام كنه. ندادم جواب

خود آرتان هم با آرامش . آرامش به سراغم اومد و دست از وول زدن برداشتم ارياخت يب. ديچيپ نيماش يتو انويدر كنار پ تاريگ ميمال يصدا

 :بود كه عاشق صداش بودم يخون نيتنها خواننده غمگ. زدمكه بلند شد لبخند  يفالح اريماز يصدا. ديكش يقينفس عم

 تونم بهت بگم دوستت دارم ينم -

 كردنت هيواسه گر ستين تحملم

 تو رو داشته باشم گهيتونم د ينم

 تو رو به دست من سپردنت آخه
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 تونم با تو بمونم تا ابد ينم

 دلت يتونم پا بذارم رو ينم

 من زيكه دارم مال تو عز يچ هر

 رو به دست من سپردنت تو آخه

 تونم با تو بمونم تا ابد ينم

 دلت يتونم پا بذارم رو ينم

 من زيچه كه دارم مال تو عز هر

 ...تو رو به دست من سپردنت  آخه

 :آرتان بلند شد يدونم چقدر گذشت كه صدا ينم. شده بود كه چشمام بسته شد ريآرامش به دلم سراز نقدريا

 .ميديرس... شو  داريب -

 :با چشم بسته گفتم نطورهمو

 !كجا؟ -

 ...كجا  يفهم يم يچشماتو باز كن -

 يكيش يجواهر فروش يجلو. شد ادهيپ نيآرتان خنده اش گرفت و از ماش. دميدونه از چشمامو باز كردم و سرك كش هي يحالت خنده دار با

را زد و شانه  ريآرتان دزدگ. در را آرام بستم نباريشدم و ا دهايبا نق نق پ. قرار داشت يفروشگاه بزرگ نقره فروش كيكنارش هم . بود ستادهيا

 :و گفتم ستادميرود ا يم يبه سمت جواهر فروش دميد يوقت ميراه افتاد نهبه شا

 ؟يحلقه بخر يخوا يم -

 ...آره  -

. ميطال بخر هيدو تا حلقه بدل شب ميتون يم ياس به نظر من ما حت تهيهمه اش فرمال نايا...  ميكن ديخر يگرون نيبه ا ياز جا ستين يازين يول -

 فهمه؟ يچه م يكس

. زنم يحاال خوبه دارم جوش اونو م! يواقع يبه معنا وااااانهيد. بدون حرف جلوتر از من راه افتاد و وارد مغازه شد. آرتان خشن و سفت شد افهيق

لوچ  داشتم! يياااااااااا چه جواهرا. و با حرص وارد شدم نيزم يرو مديپا كوب. كنم يحلقه رو انتخاب م نيرم گرونتر يشد م نطورياصال حاال كه ا

خواست همه رو  يدلم م. بودم ورآالتيعاشق ز. ها كردم نيتريو دنيمنم خودمو سرگرم د. آرتان مشغول صحبت با فروشنده بود. شدم يم

 :آرتان به خودم اومدم يبا صدا. بخرم

 ... نيقاب رو بب نيا ايب...  زميترسا عز -

كه انگار منو  يفروشنده به طور.ستادميدست از نگاه كردن برداشتم و كنار آرتان ا. دميآقا آرتان رو هم د فيلحن لط مينمرد! چه مهربون! او

 :شناسه گفت يم

 !حال شما چطوره؟... سالم خانوم  -
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 :شك نگاش كردم و گفتم با

 .سالم ممنون -

 :گفتبرم  يآبروشو م مياالن با سرد ديكه د آرتان

 .بابا هستن يميدوست صم امكيعمو س شونيا زميعز -

 :لبخند زدم و گفتم. پس بگو چرا مهربون شده بود. افتاد ميدوزار عيسر

 .كرد يمعرف ريآرتانه كه د ريتقص. من نشناختم ديببخش... حال شما  -

 ...مغازه خودتونه  نجايا نيخوش اومد يليخ... كنم دخترم  يخواهش م -

 ...شما  نيلطف دار -

 :رو به سمتم هول داد و گفت انيبرل يقاب حلقه ها آرتان

 ...دلم  زيانتخاب كن عز يهر كدومو كه دوست دار -

. حلقه ها شدم يآب دهانم رو قورت دادم و مشغول تماشا. نشست يبه دلم م نقدريچرا لحن آرتان ا. شد يم يجور هيچرا دلم داشت ! خدا يوا

آرتان . انگشت راستم كردم يتر بود انتخاب كردم و تو كيش يتر ول فيظر هياز اونا رو كه از بق يكي. بودن قشنگ يليهمه شون خ شييخدا

 :داد تذكركنار گوشم 

 !دست چپ... دست راست نه ...  يخانوم -

 هيداشتم . قب و فرار كنمخواست هولش بدم ع يدلم م. بود بهم دهياز پشت كامل چسب. نچسب به من نقدريبرو اونور ا! آرتان يريبم! يووووو

حلقه رو ! يگرفت حساب يدادم آرتان برام دست م ياز خودم نشون م يضعف نيتر كيباختم اگه كوچ يخودمو م دينبا يول. شدم يم يبيجور عج

عمو . دش رهيآرتان دستمو گرفت و بهش خ. ومدي يام م دهيو كش ديچقدر به انگشت سف. دست چپم كردم يدر آوردم و تو ستماز دست را

 :گفت امكيس

 ...است ها آرتان جان  قهيخوش سل يليخانومت خ... به دستتون اومده  يليماشاهللا خ -

 .بود كه االن من كنارش نبودم قهيآخه اگه بدسل! ه؟يچه حرف نيا! عمو يا -

 :و گفت ديعمو خند. شد يدستم داشت مور مور م. رونيب دميگرفت و دستمو از دستش كش لجم

 .هم حفظتون كنه يخد برا. نيواقعا برازنده هم هست...  نيبود قهيخوش سل يليعمو شما هم خ يول! ــــلهاون كه بـ -

كه با چشمان خوش  يو در حال ديآرتان چانه ام را با دستش باال كش. به تشكر زمزمه كردم هيشب يزيچ يلب ريمن ز يبلند تشكر كرد ول آرتان

 :چشمانم گفت يرنگش زل زده بود تو

 نو؟يهم يپسند يطوره؟ مچ -

خراب  زويمن با حال خرابم داشتم همه چ يكرد ول يم يقشنگ داشت نقششو باز نقدريشد اون ا يم يآرتان داشت عصب. سرمو تكون دادم فقط

 هيد دستش كر نگويتا ر شييخدا. ومدي يخوشش نم يپر زرق برق و آنچنان ياز حلقه ها. ديخر نگير كيخودش هم  يآرتان برا. كردم يم

 :تو دلم سر خودم داد زدم. كردم يم دايدونم چرا داشتم بهش احساس تملك پ ياومد و من نم يبه دستش م يليخ. ديلحظه دلم لرز
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به  ينگاش نكن اصال كار گهيد. ستيآرتان مال تو ن. نيستينشو تو و آرتان وصله هم ن شعوريشه خر نشو احمق نشو ب ينم! شه ترسا ينم -

 .كه به هم وصلتون كرده رو يطناب نيجا ببر ا نيهم يتون ينم يدون ياگه م كارش نداشته باش

آرتان بلند  يرفتم كه صدا يم نيداشتم به سمت ماش. ميبا هم از مغازه خارج شد امكيتشكر از عمو س ياز حساب كردن پول حلقه ها و كل بعد

 :شد

 .ميشمعدون بخر نهيآ ديكجا؟ با -

 :گفتم. شدم يم وونهيدونم چرا داشتم د ينم. صدام باال رفت هويدونم چرا  يشدم؟ نم يدونم چرا عصب ينم

 ... ارويمسخره باز نيتمومش كن ا -

سواال  نيگرفتم؟ تموم ا يكرده بودم؟ چرا داشتم مثل سگ هار پاچه م يمن كه خودم ازش خواستگار! من بودم؟ نيا. آرتان گشاد شد يچشما

 :باال انداخت و گفت يا شانه. خوندم يچشماش م يرو داشتم تو

 ...چند روز تموم بشه  نيتا ا يتحمل كن ديبا يول... ندارم  يمسخره باز نيبه ادامه ا يليتما چيمنم ه -

 :را زد و گفت نيماش ريحرف دزدگ نيدنبال ا به

 .اميتا من ب نيتو ماش نيبش -

به  ايخدا. مامانمو كرده بود يدلم هوا. كه نشستم به هق هق افتادم نيماش يتو. شد رياشك از چشمام سراز. رفتم نيسالنه به سمت ماش سالنه

رو  يكمكم كن كه همه چ. كمكم كن ايخدا ه؟يچ ميهدف من تو زندگ يدون يتو كه م هيباز هيهمه اش  نايا ايخدا. نذار دل ببازم. دادم برس

خودم غرق  ازيراز و ن يتو. بشم نذار مضحكه خاص و عام بشم رينذار دلم بشكنه نذار تحق ايخدا. خراب نشه يچيببرم و ه شيپ ديكه با راونجو

كارش كه تمام شد . زل زدم رونيتوجه به او به ب يب. خواباند يعقب م يصندل يشده را رو يچيزرورق پ نهيآرتان داشت آ. بودم كه در باز شد

كردم تا  يگوشت دستم فرو م يناخن ها مو تو. شه يد مب يليخ نهياگه آرتان بب ياومد؟ خدا يچرا اشك هام بند نم. در رابست وسوار شد 

داشتم خورد . نگاشو حس كردم ينيسنگ يچند لحظه ا. توجه آرتان به سمتم جلب شد رميف ريف ياز صدا. نداشت يا دهيفا يول ادياشكام بند ب

 :بعد از چند لحظه سكوت گفت. راش مهم نبودانگار ب. اش ادامه داد ينگاهش را از من گرفت و خونسردانه به رانندگ. كردميشدنم رو حس م

 ته؟يچ يبرا هيشه بدونم گر يم -

 :گفتم. ام شدت گرفت هيگر

 ...مامانمو كرده  يدلم هوا -

روز  هيارضا بشه؟ اصال برات مهمه؟ اگه  تيكه فقط كنجكاو يديپرس! يلعنت. نزد يحرف چيه گهيگفتم؟ د نوياصال باهاش حرف زدم؟ چرا ا چرا

 يرو م يستيگن كه تو ن يكه داشت آهنگ همه م يفالح اديماز يصدا! دونم يدونم م يم. ستيپات زار بزنم هم برات مهم ن يجلو ينجوريهم

ام تازه  هيگر. كرد يرو ط يريآرتان چه مس دميحس خودم و آهنگ فرو رفته بودم كه نفهم يتو نقدريا. كرد يداغ دلم رو تازه م شتريخوند ب

 :بلند شد شيابند اومده بود كه صد

 قطعه چنده؟ -

 يليخ ارميبال در ب يخواست از خوش يدلم م نجا؟يا اديوقت كرده بود ب يك. ميبهشت زهرا بود كينزد! من يخدا! يصندل ينشستم رو صاف
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 :تند تند اشكامو پاك كردم و گفتم. وقت بود به مامانم سر نزده بودم

 و دو يصد و س -

 ارميدوست داشتم بال در ب. رونيب دميپارك كرد پر نويماش يوقت. شد يپس آرتان هم احساس سرش م .بپرم بغلش بوسش كنم خواستيم دلم

دلم داشتم تند  يتو. ام بلند شد هيگر يقبر و دوباره صدا يخودمو انداختم رو. زدم ينفس نفس م دميسر قبر رس يباال يوقت. مامانم شيو برم پ

تنها بودم و همه حرفامو به مامانم زدم و آروم  يساعت مين ديشا. خواستم ازش فرار كنم يكه م ياز احساس يحت. گفتم يبراش م ويچتند همه 

قبر بلند شدم  ياز رو. گالب شهيش هيدسته گل رز و  هيبا . شد دايباالخره سر و كله آرتان پ. انگار خودش با دعاهاش دلمو آروم كرده بود. شدم

 :ته گلو هم به دست من داد و گفتدس. و آرتان با وسواس قبرو رو شستشو داد

 ...پر پرشون كن  -

 ... محزونش كردم و شروع به پر پر كردن گل ها كردم  يبه چشما ينگاه

بعد . آرتان شدم يدلم سبك شده بود و با آرامش مشغول تماشا. سنگ قبر زد و مشغول خواندن فاتحه شد يچند ضربه رو يبا تكه سنگ آرتان

 :برخاست و گفت از خواندن فاتحه از جا

 ؟يشد يخال -

 :گفتم يمهربان بايتكان دادم و با لحن تقر يسر

 .مامانم شيداشتم به اومدن پ ازين يليخ... آره واقعا دستت درد نكنه  -

 م؟يبر... كنم  يخواهش م -

 ... ميبر -

دونستم كجا  يو من نم ميكرد يم يراه را ط در سكوت. مامانم تكان دادم و دنبالش روان شدم يبرا يراه افتاد من هم دست نيسمت ماش به

 :خودش به حرف اومد و گفت. مير يم ميدار

 ...شام دعوتت كرده  يمامانم برا -

 :كردم و گفتم اخم

 ...منو دعوت نكرده  يكس -

 .دعوتتون كنن مايمستق گم يم گهيدفعه د نيدعوتو از طرف من قبول كن نيو ا دييبارو عفو بفرما هي نيحاال ا! مادمازل ديببخش... اوه  -

 ؟يمنو ندار ليمگه تو شماره موبا...  يبگ زيدوست ندارم به عز نيزنگ بزن ميبا من به گوش نيداشت يبه بعد اگه كار نيخود شما هم از ا -

 :برداشت و گفت شويگوش يرانندگ نيدر ح همونجور

 ...نكردم  ويبگو اون دفعه س گهيبار د هيشمارتو  -

دستامو  ؟يآخرش كه چ يخواست بهش نگم ول يدلم م. نكردم ويشمارمو س يخواست بگه من اصال براش مهم نبودم كه حت يم يعنيحاال ! نكبت

 :گفت. گوشه لبشو كج كرده بودم خوب بلد بود چطور حرصم بده يلبخند. تك تك شماره ها رو گفتم ضيمشت كردم و با غ

 ؟يلباس عوض كنخونه  يبر يخوا يم اي...  ياي يلباسا م نيبا هم -
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 :بعد از چند لحظه فكر كردن گفتم. كنم يشونه خال يجور هيگشتم كه  يدنبال بهونه م. امي يخواست بگم اصال من نم يم دلم

 ... اميذاره ب يبابا نم -

 .برداشت و تند تند شماره گرفت و گذاشت دم گوشش شويحرف دوباره گوش بدون

 ...سالم پدر جون آرتانم ... الو  -

 ن؟ينون خوبم شما خوب هستمم -

ترسا رو  نيخوام اگه اجازه بد يشمعدون حاال م نهيحلقه و آ ديو خر شيواسه آزما ميغرض از مزاحمت امروز با ترسا جان رفت... قربان شما  -

 .مامانم دعوت كردن... واسه شام ببرم خونه 

 .خونه ارمشي يحتما تا قبل از ساعت دوازده خودم م... بله بله  -

 .چشم چشم -

 .خداحافظ... شم  يپدر جون مزاحمتون نم نيلطف كرد -

 :كردم گفت يگشاد شده نگاش م يرو به من كه با چشما ياز قطع كردن گوش بعد

 ...از پدرت  نميا -

 :به خودم گرفتم و گفتم يحالت عاد عيسر

 ...منتظرمه ... هم تنهاست  زيعز -

 :با همان حالت وحشتناكش گفت. دميلحظه ترس هيكه خشن شد  نقدريآرتان در هم و نگاهش ا ياخما

 كه شده يتيبرمت به هر قم يم...  يايب ديآخرش با ياريهم كه ب گهيصد تا بهونه د ؟يديفهم! يايب ديمامانم دعوتت كرده و تو هم با -

 ستميتو ن ريمن اس -

اونوقت  يمنو ببر يآبرو ياگه بخوا...  يكن يمامان من نقش باز يجلو ديتو با ميما با هم قرار داشت... بذار  ياسمشو بذار يخوا يم يهر چ -

 .باهات رفتار كنم يدونم چه جور يمنم م

 ... يليخ...  يليتو خ -

 پست؟ خودخواه؟ كدومش؟ ؟يعوض ؟يچ يليخ -

 نميهم يشه برا يم يكام جاردونستم اگه لب باز كنم اش يم ينثارش كنم ول قشهيال يخواست لب باز كنم و هر چ يدلم م. فشرد يگلمو م بغض

 :بعد از چند لحظه سكوت گفت. نگفتم يچيالل شدم و ه

 خونه؟ ير ياول م اي م؟يبر -

 :لب باز كردم و گفتم باالخره

 ...خوام برم خونه  يم -

 :بشم كه گفت ادهيدر بردم و خواستم پ رهيدستم را به سمت دستگ ميديرس يبه سمت خونه كج كرد وقت رشويحرف مس بدون

 ... يوقت ندار شتريربع ب هي -
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 :شدم و داد زدم يعصب

اگه سه ساعت  يحت يمنتظر بمون ديبا اميمن باهات ب يخوا ياگه م ؟يكن يم نييمن وقت تع يكه برا يچ يعني!!!! بابا مگه مسابقه است؟ يا -

 ...طول بكشه 

با هل هله به استقبالم اومد و  زيوارد خونه كه شدم عز! جعلق كهيمرت. دميشدم و طبق معمول در را محكم به هم كوب ادهيحرف پ نيدنبال ا به

خواستم دل مهربونش رو  ينم. كنم يشد با او تند ينم ياعصاب نداشتم ول. چاالپ چاالپ منو ماچ كرد و شروع كرد به قربون صدقه رفتن من

 :گفت. بشكنم

 !خوره؟ يشد نه نه؟ خونتون به هم م يچ -

 :تمكردم و با خنده گف بوسش

 ...شه  يآماده م گهيجووووونم چند روز د زيدن عز ياالن كه جوابشو نم -

 .ستيجون تو تنت ن گهياالن د يا دهيخون ازت گرفتن توام كه سف يبهت بدم بخور يزيچ هي ايخب نه نه ب يليخ -

 ...واسه شام  مامانش دعوتم كرده نايخوام برم خونه آرتان ا يخوردم االنم م يهمه چ... جونم  زيعز يمرس -

شه به مرد  ينم ادينه نه ها تا قبل از عقد ز يمواظب خودت باش يليفقط خ...  ينيخونه شونو بب يبر ديباالخره توام با! هم خوبه مادر يليخ -

 ...جماعت رو داد 

 :رفتم گفتم يكه از پله ها باال م نطوريهم

 جونم حتماً زيچشم عز... چشم  -

 اهياش رنگش را س يجنس مخمل. بود و دامنش كوتاه يقيقا قهيبلوزش . دميرنگم رو خارج كردم و پوش يپرت مشكداخل كمدم بلوز دامن اس از

 يمشك ريشال حر. شلوار نداشته باشم دنيبه پوش ازين گريتا د دميپوش يجوراب كلفت. ام در تضاد بود يمخمل يديداد و با پوست سف يتر نشان م

 يدست فيو بعد از برداشتن ك دميرنگم را هم پوش ينوبوك مشك يكفش ها. دميلبم مال يرو يب كمرنگو برق ل دميسرم كش يام را هم رو

كردم  يخداحافظ زيبا عز. آخر ميزنه به س يدونستم كه اگه نرم آرتان م يم يول. رفتم يشد اگر نم يچقدر خوب م. كوچكم از اتاق خارج شدم

! حقش بود. كردم يخوشحال بودم كه عقده هامو سرش خال يول! حاضر شدنم ديهم طول نكش قهيدق ستيهم رفته ب يرو. و از خانه خارج شدم

 نيپاورچ. داده و چشماشو بسته هيتك يصندل يرو داده عقب سرش رو به پشت نشيماش يكه صندل دمشيرفتم د رونيدرو كه باز كردم و ب

غش . و منگ نگام كرد جيباال و گ ديآرتان بدجور پر. دميمحكم به هم كوبسوار شدم و در . رفتم و آهسته در رو باز كردم نيكنار ماش نيپاورچ

 :و گفتم دميغش خند

 !يخسته نباش! خوابت برد؟ قهيدق ستيتو ب ادگاريعمو ! خوبه سه ساعت نرفتم -

 !!!كرده؟ يچه گناه نيدر ماش نيآخه ا! تو كار كنم يرو ديمن با ؟يضيترسا تو مر -

 ...راننده  يبرو آقا فتياه بحاال ر... كه هست  نهيهم -

 :آرتان راه افتاد و در همان حال زمزمه وار گفت. خنده من اوج گرفت يگردن آرتان برجسته شد و صدا رگ

 يخدا م فتهيقراره ب يچه اتفاق...  ييمن و تو و تنها...  يهم خونه من باش يمدت طوالن هيرفته قراره  ادتيانگار ... رسه  ينوبت خنده منم م -
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 !ونهد

 بايتا خونه اونا فاصله تقر. نگفتم و ساكت نشستم يچيه گهيد. نوبت آرتان بود كه غش غش بخنده نباريا ديام قطع شد و رنگ از روم پر خنده

بزرگ و  يليخانه خ اطيح. را گشود يدر نرده ا يكوچك موتيو با ر ستاديا يرنگ يدر بزرگ مشك يجلو. ميديباالخره رس يشد ول يط ياديز

ساختمان دو طبقه  يدرست روبرو ياستخر كوچك. زدند يچمن ها چشمك م انيكوتاه و سر سبز هم در م يدرخت ها. شده بود يكار چمن

 ادهيزدن اطرافم برداشتم و پ ديمن هم دست از د. شد ادهيزد و پ يپارك كرد بوق كوتاه يرا در قسمت سنگ نيآرتان ماش. قرار داشت يسنگ

 :آغوش گشود و گفت ميمن به رو دنياز خانه خارج شد و با د پيخوش ت اريجان بس يليو ن در ساختمان باز شد. شدم

 .دلم زيعز يخوش اومد يليخ -

و  دميدر آغوشش خز. جذابش كرده بودن يشده اش حساب تيال يها يبدنش و موها ديپوست سف. دميد يحجاب م يبار بود كه اونو ب نياول

 :گفتم

 جون يليسالم ن -

 ؟يخوب....  زميماهت عز يرو سالم به -

 .اگه من مزاحم شدم ديممنونم ببخش -

 ... يتخم چشمام جا دار يرو...  يتو دختر گلم ه؟يجرفا چ نيا -

 :از من جدا شد و گفت سپس

 يخسته ا نسايسر پا وا... تو گلم  ميبر ايب -

 :بود گفت لشيجون رو به آرتان كه مشغول صحبت با موبا يلين ميوارد شو نكهياز ا قبل

 ...آرتان مامان سالم عرض شد  -

 :اش را با فاصله گرفت و گفت يگوش آرتان

 .اميتو منم م نيبر... سالم مامان  -

. اديوارد كه شدم نوبت پدر آرتان بود كه به استقبالم ب. كرد ميينزد دستش را پشت كمر من گذاشت و به داخل راهنما يحرف گهيجون د يلين

به سمت مبل دو  ديپرس يجون رو م زيكه احوال پردم و عز يسپس دستم رو گرفت و در حال. و بهم خوش آمد گفت ديبوس مويشونيپدرانه پ

 :جون هم كنارمون نشست و گفت يلين. دميكش ينفره ا

 .نكرد تتيامروز خوش گذشت؟ پسر دردونه من كه اذ زميخب عز -

 :فرو رفتم و گفتم ميقالب قالب در

 كردنم بلده؟ تيمگه اصال اذ! ماهه يلين خجوووون آرتا يلينه ن -

 :آرتان از پشت سرم بلند شد يصدا

 ن؟يكن يم بتيپشت سر من غ -

 :مادرش گفت. كنار مادرش نشست و دستش را هم دور گردن او حلقه كرد تيميبود كه با صم آرتان



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٢٨ 

 .كنه يم يرفدارازت ط يخانومت چه جور ينيبب ينبود... كنه  بتيجرات داره پشت سر تو غ يمگه كس -

 :چشمام و گفت يزل زد تو يبا حالت خاص آرتان

 .كه سك سك كنه و برگرده ايفرستمش اون دن يچشم ترسام ابروئه م يبگه باال يمنم اگه كس...  شهيخانومم عادت داره منو شرمنده كنه هم -

ون با شعف دست زد و اول مرا و سپس آرتانو محكم ج يلين. دلم درست كرده يتو يكه نفهمه چه آشوب دمينگامو دزد عيسر. ضعف رفت دلم

 :و گفت ديبوس

 نطوريهم يعاشق زنت بش شتريكنم كه روز به روز ب يدعا م شهيآرتان مامان هم. نيعاشق بش نقدريهم شهيهم شاهللايقربون جفتتون برم ا ياله -

 !بشه رتياز روز قبل اس شتريكنم ترسا هر روز ب يكه دعا م

 :گفت يبا لحن شوخ آرتان

 !راستيمادرا گ يدعا... دعاها نكن  نيمامان از ا -

 :و گفت ديگوششو كش يبا حالت خنده دار پدرش

 !هم دلت بخواد يليخ! يه يه يه -

 :لبخند زد و رو به من گفت آرتان

 .دلم زياتاقم لباستو عوض كن عز ميبر ايپاشو ب -

 :بهم زد و گفت يجون سقلمه ا يلين. دو رو ش ريهم نثارم كرد كه دلم ز يحرف چشمك نيهمراه ا به

 ...داره  دنياتاق آرتان من د زميپاشو عز -

رنگ بود كه  رهيت يدر چوب كيدر اتاقش . رفتم يآرتان جلو راه افتاد و من هم از پشت سرش م. جون زدم و از جا بلند شدم يليبه ن يلبخند

 :و گفتم دميخند... كومه  كيه بزرگ داشت به همرا يها خيم يميقد يخانه ها يمثل درها شيرو

 ...كم داره  يكاه گل واريفقط د -

شده  دهيبا كرافت پوش وارهايكل د. دهانم باز ماند دميكه د يزيبزنه درو باز كرد و وارد شد من هم وارد شدم و از چ يحرف نكهيبدون ا آرتان

سوخته  يكف اتاق هم پاركت قهوه ا. شمع قرار داشت كير كدام ساخته شده بود كه داخل ه يمربع ياف قفسه ها يجاها با ام د يبود و بعض

تختش  يباال واريزد به د يقرمز رنگش چشمك م يشده بود و رو تخت دهيچسب واريهم به د يرنگ يتخت خواب دو نفره مشك. بود دهكار ش

اش به  يعضالن كليسپرتش را باال زده بود و هبلوز تنگ و ا يها نيدر عكس آست. برد يآدم را م نيبزرگ از خودش زده بود كه دل و د يعكس

دماغ سر ... سرش را هم باال گرفته بود و چشمانش بسته بود . گذاشت يم شيستبرش را به نما نهيتا نصفه باز بود و س اش قهي. بود دايپ يخوب

كه دست به  يدر حال. خودم شدم ياش رو رهيچشم از عكس كه گرفتم متوجه نگاه خ... كننده بود  وونهيد كلشيه...  شيحالت لبها شيباال

 :گفت دينگاهم رو كه د. زل زده بود نلب تخت نشسته بود به م نهيس

 ... يزدن بنده تموم شد؟ عكس منو كه خورد ديد -

 :رفتم و گفتم يقروچه ا دندون

 ...خوام لباس عوض كنم  يم رونيبرو ب!! تحوه -
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 ....من عوض كن  يخوب جلو -

 يستينتو قابل اعتماد  -

فرصت كنم برم عقب دستمو محكم  نكهيشد و قبل از ا كيقدم قدم بهم نزد. اش كردم چون از جا بلند شد يحرفم دوباره عصب نيبود با ا دايپ

 :آرو آروم و شمرده شمرده گفت. ديچسب

با  تشيمسئول فتهيكه ب يهر اتفاق گهيد يام كن وونهيچون اگه د...  يام نكن وونهيفقط حواستو جمع كن كه د... دختر خانوم  ميمن آدم آروم -

 شعورت برسه دوارميام... واسه تو  هيبدبخت نينه ا...  هيزرنگ نيا يكن يفكر نكن اگه با نقاط ضعف من باز!!! ؟يفهم يم... خودته 

 :و به عكس گفتممچ دستمو مالش دادم و ر يكم. حرف دستم رو كه در حال شكستن بود رها كرد و از اتاق خارج شد نيدنبال ا به

 يوحش نيا...  اديقراره سر من ب ييوگرنه معلوم نبود چه بال...  ياخالق گندو دار نيحاال خوبه ا! جذاب يوحش هي...  يهست يوحش يليخ -

 .و دل بهت نبازم اديشه كه من ازت بدم ب يباعث م اتيگر

و خوش تراشم  ديو سف دهيكش يپاها. و جورابامو هم از پام در آوردم مديپر پشتم كش يموها ريز يدست. در آوردم و شالمو هم برداشتم مانتومو

اش  وونهيدوست داشتم د. فتهيقصد داشتم طور دلشو ببرم كه به دست و پام ب. كنم وونهيخواست آرتانو د يدلم م... كردن  يم يبدجور دلبر

از جا برخاست و به به و چه چه كنان  عيسر. ديبود كه منو د يكس نيولجون ا يلين. امو با دست صاف كردم و با لبخند از اتاق خارج شدم قهي. كنم

 :گفت

 .زميترسم چشمت بزنم عز يماشاهللا ماشاهللا ترسا جون م... برم واسه دختر گلم اسفند دود كنم  -

 .نهيب يقشنگ شما قشنگ م يچشما! هيچه حرف نيجون ا يليكنم ن يخواهش م -

دستگاه  نيع. كرد يتفاوت داشت بهم نگاه م يب يليبه آرتان نگاه كردم خ يچشم ريز. دميپ چلپ بوسطرف من و چل ديجون دوباره پر يلين

! باشه؟ اليخ يو ب نهيتونست بب يچطور م. نهيرو نب يقشنگ نهمهيتونست ا يچطور م! احساس بود يچقدر ب! به باال نيياز پا نيياسكن از باال به پا

 :و گفت زد زيم يآرتان هم چند ضربه رو يبابا

 .گهيبه باباش رفته د... حرف نداره  قهيسل يبزنم به تخته پسرم تو -

 :جون گفت يليو ن ميديخند همه

 ...طفلك سوره دست تنهاست ...  نميبچ زويرم م يمن م -

 :گفتم

 .جون يليكمك ن اميمنم م -

 :را سر شانه ام گذاشت و گفت دستش

 شوهرت شيپ نيشما بش... نه گلم من هستم سوره هم هست  -

 :من گذاشت و گفت يپا يدست آرتان را هم گرفت و رو. به او نشاند دهيبه زور منو كنار آرتان و چسب و

 .وقت فرار نكنه هيمامان كه  رشيآرتانم سفت بگ -

 فيش خفلرز. نگاه پدرش جرات برداشتن دستش را نداشت ريآرتان هم ز. ام حبس كرد نهيلختم نفس را در س يپا يآرتان رو خي دست
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ما  ديانگار پدرش فهم. كندم يتند تند داشتم پوست لبم را م. ندارد و مثل من در حال انفجار است يداد كه او هم حالت عاد يدستش نشان م

 :كه از جا برخاست و گفت ميندار يعيكدام حالت طب چيه

 ...كار كرد با چك فردا  يچ يعيرف نميبرم بب -

 :ن و داد و گفتتكا يهم از خدا خواسته سر آرتان

 ... نيراحت باش -

لب  ريز. شدم دوارياز حالتش هم خنده ام گرفته بود هم به خودم ام. داد رونيو نفسش را با صدا ب ديدستش را كش عياز رفتن پدرش سر بعد

 :گفت

 ... يليامان از دست تو ن -

 :انداختم و گفت گرميد يپا يرا رو ميپا

 ... هيسخت يليمادرت كار خ يكردن جلو ينقش باز -

 .رو ندارم ايمسخره باز نيمن حوصله ا ميدستش فرار كن رياز ز ديبعد از ازدواجمون هر طور كه شده با... شه  يباالخره تموم م -

 :گفتم ضيگرفت و با غ لجم

 ... هيآره واقعا مسخره باز -

 ...بنده  يه بهتون محرمم نه بابافعال نه بند...  نيتر تنتون كن دهيبه بعد لباس پوش نيزحمت از ا يشما هم ب -

 :آرتان گفت ميبگو يزيقبل از آنكه چ. از جا برخاستم. خون به صورتم رو حس كردم دنيدو. هم بدتر و دردناك تر بود يلياز س حرفش

 ...آخر راهرو در سمت چپه  ييدستشو -

 :اش كنم گفتم عيضا نكهيا يبرا. كنم يبرم خودمو خال خوام يم ديچقدر حرصم داده فهم دهيفهم. خوام بگم يم يچ دياز كجا فهم! يلعنت

 .جون يلين شيخوام برم آشپزخونه پ يخوره من م يم شتريبه درد تو ب ييدستشو -

 .داره تينكته حساس نيبه ا... آشپزخونه  يبره تو يجون اصال دوست نداره كس يليچون ن يكارو نكن نيبهتره ا يول.... خدا داند  -

 :كنم گفتم تشياذ نكهيا ينگاش كردم و براحالت خاص  هي با

 .ـــــــزميكم عز هياتاق تو استراحت كنم  يرم تو يپس من م -

 ياتاقش و افتادم رو يرفتم تو. خودم خنده ام گرفته بود.... من و من هم با ناز و خرامان خرامان رفتم به سمت اتاقش  يمات شد رو نجوريهم

 ينجوريخواست ا يمغرورم م ديد يچون م. برد يچرا از عذاب دادنم و خورد كردنم لذت م كرد؟يم ينجوريواقعا چرا آرتان با من ا... تخت 

دونم چقدر گذشت  ينم. دلش بهم بخنده يكنم دوست ندارم بذارم لهم كنه و تو تشياذ شتريب ديخوردش كنم با شتريب ديبا! يلعنت. اهامكنه ب

 رهيآرتان اول خ. خودمو جمع و جور كردم عيسر.... دامنم رفته بود باال و . بود عيفج يليخ دنميخواب حالت. كه در اتاق باز شد و آرتان وارد شد

 :نگاهشو از پاهام گرفت و چپ چپ نگام كرد و گفت عيبه پاهام ول بعد سر دمون

 ...شام  زيسر م ميبر ديپاشو با -

 :كردمناچارا صداش  رونيره ب يداره از اتاق م دميجا برخاستم كه د از
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 ...آرتان  -

 :گفتم ديو بدون حرف به سمتم چرخ ستاديا

 ... زايچ نيجون حساسه رو ا يلين...  رونيب ميكه با هم بر نهيدرستش ا -

 :گفت هيو كنا شياز عمد دستمو دور بازوش گره كردم كه چپ چپ نگام كرد و با ن. تكون داد و منتظر شد تا بهش برسم سر

 ...خوشت اومده  يباز نيانگار توام از ا -

 :دمينفرت دستمو از بازوش جدا كردم و بهش توپ با

 نيا يچيكه با تو دارم از ه هيفقط قرار لشيدل ارمي يرو در م ينكبت و عوض يدخترا يمامان تو ادا يو جلو نجامياگه من االن ا... ببن آقا پسر  -

و دق مرگت  ارميدر ب يجلو مامانت تابلو باز ديحتما با اي نويا يفهم يم....  دونه پسرش نگران باشه هيخوام مامانت بابت  ينم ستمين يوضعم راض

گربه كوره نباشه چشمت ... آدمو بفهم  طيخوره حداقل آدم باش و شرا ياداها به هم م نيوضع؟ حالم داره از ا نياز ا ستمين يراض يكنم تا بفهم

 ...منو  يها يفداكار رهيبگ

 :ه بود با تعجب نگام كرد و گفتكه از حالت من جا خورد آرتان

 ...كردم باهات  يشوخ... شه  يم يحاال چرا عصبان... خب  يليخب خ يليخ -

 .يباش يآدم شوخ ادي ينم هتي!! ؟يشوخ -

 .وقته كه منتظرن يليجون بابا خ يلين گهيد ميحاال هم بهتره بر...  گهيشو د اليخيب! خب باشه يليخ -

كه  نيهم. قرار داشت يتر از سطح سالن اصل نييبا سه پله پا يسالن غذاخور. ميرفت يه سمت سالن غذا خورو ب ميدو از اتاق خارج شد هر

پله ها و كمرم از وسط دو تا بشه  يرو اميقبل از اونكه با كمر ب يهوا ول يدفعه پاشنه كفشم سر خورد و رفتم تو هيبرم  نييخواستم از پله ها پا

از امن بودن  يوقت. زدم و چشمامو هم بسته بودم ياز زور ترس نفس نفس م. ديهوا منو گرفت و در آغوش كشو  نيزم ونيآرتان م يقو يستاد

باز من زمزمه وار  يچشما دنيبا د. كرد ينگام م رهيخ رهيگشاد شده خ ييبود و با چشما دهيرنگ آرتان پر. جام مطمئن شدم چشمامو باز كردم

 :گفت

 !؟يخوب... ترسا  -

 :من در همون حالت ترس گفتم يول. دكتر ميكشت و اصرار داشت حتما بر يجون داشت خودشو م يلين. رمو تكون بدمتونستم س فقط

 ...جون به خدا خوبم  يلينه ن -

كه  ميبر ستيبچه ام رنگ به روش ن ميبر ديبه خاطر خودتم كه نه به خاطر آرتان با... دكتر  ميحتما الزمه كه بر ياگه خوبم هست زميعز -

 .ستين تيزيو چ يطمئن بشه تو خوبم

 :باباش گفت. نگفت يچيانداخت و ه ريسرشو ز آرتان

 ... رونيب نيايكنم شما ب يآماده م نويمن ماش -

 :گفتم. چشمام يچشماشو دوخت تو عيسر. دميآرتانو چسب دست

 ... فتادمين نميزم يرو يمن حت! ستيبه دكتر ن يازيآرتان باور كن من خوبم ن -
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 :زمزمه وار گفتگوشم  در

 ....آخه  يتو دست من امانت ؟يمطمئن -

 يلحظه حس م هي. داشتم يريمنم انگار با احساسم درگ! لعنت به تو!!! ؟يخودت نگرانم يگ يچرا نم! امانت! امانت... كلمه  نيبودم از ا متنفر

شد همه اش ازش متنفر باشم  يكاش م. شدم يمتنفر ملحظه به كل ازش  هيخواد اونم دوستم داشته باشه  يكردم آرتانو دوست دارم و دلم م

حزن آلود به چشمان آرتان، آرتان  يبا نگاه! حداقل واسه من. نبود يكه موندن يآرتان ينبودم و برا يكه موندن ياز عشق بود واسه من بهترنفرت 

 :گذاشت و گفت نيزم يباالخره من رو رو

 ...حال ترسا خوبه  ستين يازيمامان ن -

 ...آرتان  يول -

 ... زيسر م دييحاال هم بفرما نيشما نگران نباش...  مارستانيبرمش ب ياگه حالش بد شد آخر شب خودم م -

من همه حواسم  يخواست هر طور شده اون لحظه رو از ذهن من پاك كنه ول يجون مشغول صحبت بود و م يلين مينشست زيبا هم سر م همه

كردم  يپوست صورتم حس م ينفساشو رو ياون لحظه كه گرم شيپ... آرتان دور كمرم حلقه شده بود  يقو يبود كه دستا ياون لحظه ا شيپ

شامتو كوفت ! زهرمار! اه درد.... آغوشش  يگرما... مطمئنم واقعا نگرانم شده بود ... داد  ياز عمد منو اونطور فشار م انمن مطمئنم كه آرت... 

كردم  يخودم خنده ام گرفت و سع. آرتان خوردم يبگ يخوا يالبد م ياسم غذا رو بگ نكهيا يجا يخورد يازت بپرسه شام چ ياگه كس! كن

جونم با تمام  يلين. دياز طعم غذا نفهم يزيكرد و فكر كنم اونم چ يآرتان هم فقط با غذاش باز... غذامو بخورم  كنمبه آرتان فكر  نكهيبدون ا

عد از خوردن شام من از جا برخاستم و از آرتان خواستم كه منو برسونه آرتان هم بدون حرف ب. نبرد ييتالشش واسه آروم كردن ما راه به جا

از  يكم. ميو راه افتاد ميشد نشيبدون حرف سوار ماش. ميجون و پدرجون همراه آرتان از خونه خارج شد يلياز ن يظبعد از خداحاف. آماده شد

 :آرتان گفت نكهيشد تا ا يراه در سكوت سپر

 ؟يخوب يمطمئنهنوز  -

 :تكون دادم و گفتم سرمو

 ...اوهوم  -

 ... يهست يخوب گريباز -

 :شدم وگفتم يعصب دوباره

 ...از ترس فشارم  يخودمو انداختم و بعدم الك يمن الك يكن ينكنه فكر م -

 .درصدم شك نكرد بهمون هيجون  يلين! نبود منظورم رفتارت با من بود نيمن اصال منظورم ا! يه يه يه -

 ...آهان از اون لحاظ  -

 :محو گفت يلبخند با

 ... اياعصاب ندار -

 :گفتم يلب ريز
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 ؟يذار يتو واسه من مگه اعصابم م -

 كارت كردم؟ يمگه من چ -

 :تكون دادم و گفتم يسر! داشت يزيت يعجب گوشا!!! ديشن! يلعنت

 ه؟يچ يبرنامه بعد...  اليخيب يچيه -

خبرت ... باشه  يچه روز ستيمعلوم ن يول ميانجام بد ديكه با ميهم دار گهيد ديكم خر هيالبته ... تو نداره  به يربط گهيد يبعد ييبرنامه ها -

 شگاهيآرا سهبرنامه ها توام برو دنبال نوبت وا نيو غذا و از ا يصندل زويچند تا باغ و رزرو م دنيبا بابات هماهنگ كنم واسه د ديفعال با. كنم يم

 .... زايچ نيو ا ونواتيكردن دعوت ستيو ل

 !!!م؟يكن يازدواج م ميدار يجد يجد -

 :زد و گفت لبخند

 ...مرغا  يقاط يمنو هل داد يو زور يجد يآره جد -

 به خدااااااااا يرو دار يليخ -

 ...هر چند كه ... نشو  يخوب حاال دوباره عصب -

 :گفتم. ستاديدر خونمون ا يادامه نداد و جلو حرفشو

 ؟يهر چند كه چ -

 ... ريشب بخ گهيد يچيه -

 :در ببرم گفتم رهيدستم رو به سمت دستگ نكهيبدون ا. داد يبدجور قلقلكم م ميمن حس فضول يول نييبرو پا نكهيا يعني نيا

 !؟يهر چند كه چ -

 :و گفت ديخند

 ...فوضول خانوم  نييبرو پا -

 ....بگوووووووو آرتااااااااااااااااان  -

 ... يش يپرو م -

 :كنجكاو شدم وگفتم شتريب. خواست بگه يخوب م زيچ هي پس

 بگووو بگوووو بگووووو بگووووووو -

 !!!سقتو با بگو برداشتن؟! بابا يا -

 ...گم بگو  يم نجايا نميش يتا صبح م ياگه نگ -

سالم . ادي يخسته ام و خوابم م يكه من حساب نييپا دييحاال بفرما! نيهم...  يش يجذاب تر م يش يكه م يخواستم بگم عصب يم! بابا يچيه -

 .نيجون برسون زيبنده رو هم خدمت پدرتون و عز

درو باز كردم و  ديآرتان صبر كرد تا با كل. شدم ادهيكردم و پ يخداحافظ يجلوشو گرفتم وسرسر يخواست باز بشه تا بنا گوشم ول يم شمين
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. ها داشت يمعن يليحرفش برام خ. دم شروع كردم به ورجه وورجه كردنش اطيتازه تا وارد ح. گاز گذاشت و رفت يرفتم تو اونوقت پاشو رو

شمعدون رو داخل  نهيبسته آ ميبابا به كمكم اومد تا بتون. خودمو كنترل كردم عيبه استقابلم اومدن و من سر زيبابا و عز. شد يانگار داشت نرم م

 .بشه ريخواست ختم به خ يو دلم م دميترس يفقط از عاقبتش م دلخور نبودم يازدواج اجبار نياز ا گهيداشتم د ياحساس خوب. ميببر

 يچشما يكرد ه يكه نگام م نطوريهم هم زيعز. بذارم زيخواست همه اش سر به سر عز يدلم م. روز بعد سرحال تر از روز قبل بودم صبح

 شگاهيآرا هيهم از  ميدنبالم كه بر ادي يمآتوسا زنگ زد و گفت . نداره مويگفت طاقت دور يخودش م. شد يم يخوشگلش از اشك پر و خال

 ياتاقم داشتم تند تند حاضر م يتو. دنده راست بلند شده بودم يحوصله همه كار داشتم از رو. جهاز ديدنبال خر ميبر مه ميريخوب وقت بگ

 :رو در گوشم گذاشتم و گفتم يزنگ زد بدون نگاه كردن به شماره گوش ميشدم كه گوش

 ... دييبله بفرما -

 :زده شبنم بلند شد جانيه يصدا

 سالاااااااام عرووووووووووووس -

 سالم دم خرووووووس -

 .گهينكن خره من خوشحالم ضد حال نزن د تياذ -

 شده باز؟ يچ -

 .افته فكر كنم يم يياتفاقا هيداره  -

 !در مورد اردالن؟ يچه اتفاق -

 آره -

 شدههههههه؟ يچ -

 امروز زنگ زد خونمون نكهيبودمش تا ا دهيند گهيخو د دمشيبعد از اون روز كه د -

 :گفتم جانيلب تخت و با ه نشستم

 ...خب خب  -

بردار  ويگوش ايمامانمو صدا كردمو و گفتم مامان ب نميهم يتو افتادم برا يحرفا اديبعد  يبرم رو گوش رجهيشماره اونه اول خواستم ش دميتا د -

 ....فكر كنم اردالنه 

 ....ب خ....  كاليبار -

 ...كوه  ميمعلوم شد آقا زنگ زدن دعوتمون كنن همه با هم جمعه صبح بر يبرداشت و بعد از سالم و احوالپرس ويمامانم گوش گهيد يچيه -

 !؟يگ يراست م -

 .كرد يكارا نم نياونوقتم كه باهاش بودم از ا! هرگز نكرده يآره به خدا كارا -

 مامانت قبول كردن ؟ -

 كار كردم ترساااااا يمن چ ياگه بدون يت قبول كنه ولخواس يمامانم م -
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 ؟يكار كرد يچ -

 ... اديتونه ب يگفتم بگو شبنم درس داره نم -

 :و گفتم دميغش خند غش

 !ايشد يحرفه ا! نكبتو نگاه -

 گفتم نويا گهيد يمردما ول يآره به خدا داشتم م -

 خب؟ -

چون  نيايو ب نيكن شيخواهشا راض ارهي يداره بهونه م!!!! درس داره؟ يك هياول ترم نياونم نه گذاشت نه برداشت گفت خاله جون ا يچيه -

 ...شه خاله  يم يچ نميمامانم گفت حاال تا بب. شه يبد م يليخ نياگه شما نباش ميقراره همه باش

 !وليا -

 !كردم؟ يخوب كار -

 !دمت درست دختر خوب كارت حرف نداشت -

 كار كنم به نظرت؟ يچ...  ميبر ميخوا يحاال جمعه احتماال م -

 .جلو اديبشكنش تا اون وقت ب... مغرور باش غرورشو له كن ...  يكه تا االن كرد يهمون كار -

 .نميب يحاال دارم واقعا جوابشو به چشم م يكنه ول يبكن فقط اونو از من دورتر م يگ يكه م ييكردم كارا ياول فكر م... باشه  -

 .يريگ يت كم مكه منو دس ياز بس خر -

 گذره؟ ياز آقاتون چه خبر؟ خوش م يراست.... خودتون  يكيشما به كوچ ديببخش! خب خانووووووم يليخ -

 .قشنگ يباز هي يانگار افتادم تو... كنم  يدارم حال م يخوش كه نه ول. ستين شونيبد يا -

 .پس خوشت اومده -

 .كم داشت جانويه نيمن فقط هم يزندگ. به وجود آورده ياديز جانيبرام ه يباز نيفقط ا يكن يكه تو فكر م ينه اونجور -

 مراسمتونه؟ يحاال ك يييييياوك -

 ...اون پنج شنبه .... كوه نه  ير يجمعه كه شما م نيا -

 :و گفت ديغش خند غش

 !هيليآرتان از دست تو خل نشه خ... گفتنت  خيتار نيخاك تو گورت كنم با ا -

 ...مونده  نيمن هستن فقط ادلشم بخواد همه كه خل  -

 :از پشت در بلند شد زيعز يصدا

 ....ترسااااااااااا آتوسا اومده  -

 ...با من  يندار يكار...  ميريبگ شگاهينوبت آرا ميشبنم آتوسا اومده دنبالم بر -

زودتر از همه من  تيشب عروس. نميده ببش شيروح تو رو آرا يب ياون چشما يترسا من حاضرم نصف عمرمو بدم ول يعني يواااااااااااااااااا -
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 .زنم يم مويحاضر

 .گمشووووو من همه جوره قشنگم -

 گل كرد شيحس خودنكبت پندار نيباز ا! گهيخو بسه د -

 ؟يحرف زد انتونيشبنم با شا يراست... كه هست  نهيهم -

 ... يگاسمتو ب شيدفترش و به منش يبر يتون يم يهر وقت كه خواست ستين يآره گفت مشكل -

 .دستت درد نكنه ياوك -

 به كارت برس گهيكنم برو د يخواهش م -

 .يبا... قربونت  -

 .يبا... فدات  -

من بلند شد و  دنيبا د. مشغول گپ زدن بودن يحساب يينشسته بود و دو تا زيعز يآتوسا جلو. رونيب دمياز اتاق پر عيقطع كردم و سر ويگوش

 :گفت

 ... نيداد افتخار! چه عجب عروس خانوم -

 !م؟يبر... خب  يليخ -

 رهيكه د ميبر -

 :آتوسا گفت. ميخوشگل آتوسا شد نيسوار ماش ييو دو تا ميكرد يخداحافظ زيعز از

 كدوم باغو رزرو كردن؟ يدون ينم -

 .مورد صحبت كنه نيخواد با بابا در ا يگفت تازه م يآرتان م شبينههههه د -

 ... ستيخب مهم ن يدور نباشه ول اديكه ز ميانتخاب كن شگاهيآرا هيخواستم  ينداره م يخب اشكال -

 !!!منو مكش مرگ ما بكننا نيباشه كه همچ ييجا هيآتوسا  -

 :و گفت ديخند

 .كنم يرو انتخاب م نيمن برات بهتر يول...  زميعز يتو خودت مكش مرگ ما هست -

و  لشيهمه وسا نقدريا. قرار داشت يمجتمع تجار هي يطبقه باال يكه تو جردن بود ابونيخ يبزرگ تو يليسالن خ هيآتوسا  يانتخاب شگاهيآرا

 :دكترا منو خوب برنداز كرد و گفت نيع شگرهيخانوم آرا. و منگ مونده بودم جيبودن كه من گ كيكاركنانش ش

 .نيگرفت يل نوبت ماز دو ماه قب ديبا.... شلوغه  يليخ شگاهيآرا يواسه سالگرد ازدواج امام عل...  ناياومد ريكم د هي -

 :گفت آتوسا

 خواهشاً نيبكن شيكار هيحاال ...  نجايخواهرمو آوردم ا نميقبول نداشتم واسه هم ويشكيمنم جز شما كار ه گهيشده د ييهويجون حاال  اليژ -

 :سكوت گفت يدوباره منو برانداز كرد و باالخره بعد از كم اليژ

شلوغ  نيا يشه خواهرت و واسه كار خودم خوبه قبول كردما وگرنه محال بود تو يعروسك مدونم  يم نكهيفقط به خاطر ا... خب  يليخ -
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 .بهت نوبت بدم يپلوغ

 .... نيدر حق من لطف كرد شهيشما هم... دستتون درد نكنه  -

 ....باشه  نجايپنج شنبه ساعت هشت صبح ا -

 !باشه چشم حتما -

 :ديآتوسا پرس. ميبزرگ شروع كرد يها كهياول از ت هيجهاز ديخر يبازار برا يتو ميافتاد ميدراحت ش شگاهيزا بابت آرا المونيخ نكهياز ا بعد

 !نه؟ اي ميبخر ميتون يم لهيچقدر وس ميبدون ديما با! ه؟يخونه آرتان چند خوابه است؟ اصال چند متر -

 ....دونم واال  ينم -

 ...يعشقت حرف بزن با نكهيبهونه واسه ا هي نميا... زنگ بزن بهش بپرس  هيخو  -

شماره آرتانو گرفتم و منتظر شدم بعد از . جون يليبود بدتر از ن يكيآتوسا هم . نبود يچاره ا. در آوردم فميك ياز تو مويزدم و گوش يپوزخند

 :ديچيپ يگوش يسردش تو يشدم صدا يم ديداشتم نا ام گهيهفت بوق كه د

 ....بله  -

 ....الو  -

 ....بله  -

 :به ناچار گفتم. خواد حرص بده يدونه منم م يم! زهرمارو بله يا! كوفتو بله يا

 سالم -

 سالم -

 :مقدمه گفتم يخواست حالشو بپرسم ب ياصال دلم نم. رونيبا صدا دادم ب نفسمو

 چند خوابه است؟ ه؟يآرتان خونه ات چند متر -

 ؟يخوبم ممنون شما خوب -

 :و گفتم نداختمياز تك و تا ن خودمو

 ....زود بگو كار دارم  هيخونه ات چه جور... م خوب يمرس -

 :گفت يبه تند. كند يوگرنه االن كله مو م. راحت حرف بزنم يعنيمغازه ها تا من  يآتوسا سرشو گرم كرده بود به تماشا خوبه

 !؟يخوا يم يواسه چ -

 ...سرم اومدم جهاز بخرم  ريخ -

 .داره يخونه من همه چ...  ستين يازين -

مراسم مسخره  اليخيب يتون يو بابا مامانت برات آرزوها دارن و نم يپسر هي نيتو هم يمگه تو نگفت. خونه تو ندارم يزايبه چ يمن كار -

حاال فقط بگو خونه ات چه ... بره خونه بخت  يخوام چون دوست داره دخترش با سربلند يتونم به بابام بگم جهاز نم يحاال منم نم ؟يبش يعروس

 ه؟يجور
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 ... هيمتر 180... خونه من سه خوابه است ! كم بزرگ شو هي. مسخره است يليبچه گونه ات خ ياليدل -

 ... ياوك -

 .من كار دارم فعال خداحافظ -

 :بشاش رو به آتوسا گفتم يقطع كردم و با چهره ا ويگوش! فرصت نداد خداحافظ كنم باهاش نكبت يحت

 ... ميكه بدبخت شد ميبر -

 شد؟ يچ -

 .يصد و هشتاد متر سه خوابه -

 !اووووه -

 تره كيحاال بازم از خونه تو كوچ -

كار تو  يراحت پرش كردم ول... خوابه  كي يآپارتمان صد و ده متر هي يباشه رفتم تو ادتيكنم اگه  يخواستم عروس يبابا من اونوقت كه م -

 .سخت تره

 !چطوره؟ ميريو م ميخر يم ميديد ياول هر چ نياز هم -

و  ييرايرنگ باشه پذ هي ديآشپزخونه كامل با ليوسا... اسلوب خودشو داره  يزيهر چ.... خونه  يخواد بازار شام راه بندازه تو يم وا انگار -

 ... نطورياتاقا هم هم نطوريهم هم منينش

 .دنيخر يدنبال مداد رنگ ميبر مويبپوش ديبا يكفش آهن نييپس بفرما! برو بابا  -

 .فتيغر نزن راه ب -

آتوسا . باالخره تموم شد يول ومديداشت اشكم در م گهيروز چهارم د. بود دنيكار من و آتوسا از صبح تا شب گشتن و خر گهيو سه روز د وزاونر

اتاقم و  يشد رفتم تو يداريخر زيهمه چ يوقت. ماشن از شرش راحت بشم هي ريكردم هلش بدم ز يوقتا هوس م يبود كه بعض يوسواس نقدريا

 :گفتم

 .رميگ يمزاحمم بشه گازش م يخوام بخوابم كس يتا سه روز ممن  -

. نداشتم يباهاش تماس گهيكه با آرتان حرف زدم ذ يبار نيبعد از آخر. روز تمام استراحت كردم كيمزاحمم نشد و من  يهم كس شييخدا

حالم . رو گذاشت ديپنج شنبه به من زنگ زد و قرار خر روز قايباالخره بعد از پنج روز دق. ميا بهيكه ما دو تا چقدر با هم غر ديفهم يهم نم يكس

 زيهم گره خورده بود عز يهمه مون دست و پامون تو!!!! ميبا عجله ازدواج كن نقدريا ميانگار مجبور بود. خورد يبود به هم م ديخر يچ راز ه

 يبار نم ريخرم ز يگفتم آماده م يهم م يهر چ. امه يزيرو م يدوز لهيو مل يتند تند مشغول آماده كردن رخت خوابام بود و گلدوز چارهيب

 يبابا در به در دنبال كارا. دوست داره بكنه ينگم و بذارم هر كار يچيه گهيدادم د حيمنم ترج. شد يرفت فقط از دستم ناراحت م يمرفت كه ن

و  ميجهاز بود ديهم كه به همراه من در به در خر يآتوسا و مان. من به خونه آرتان بود هيزيو دعوت مهمونا و حمل جه وهيرزرو باغ و شام و م

بودن  دهيهمه خونه آرتان رو د. دنشيبرن واسه چ نرشيزايد يقرار بود به كمك دو تا از دوستا يشده بود مان يداريحاال هم كه همه اش خر

گفت كه همه  يآرتان م ياز عكسا ترشيآتوسا ب! شيكياز ش شياز محله اش از بزرگ. كردن يم فيو چقدر هم كه همه ازش تعر. جز خودم
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 دهيامان از دست آتوسا و ا. اون يكه بزنم كنار عكسا رميبرم چند تا عكس قشنگ بگ ديگفت منم حتما با يو بهم م هخونه رو پوشوند يوارايد

 يحالت بد هيدر مقابلش  شهيهم داد و يبشر كال بهم آرامش نم نيا. و دوباره استرس گرفته بودم رونيدوباره قرار بود با آرتان برم ب. هاش

دوست داشت  شهيچون هم دميشا. كرد يم تمياذ نيكردم و هم يحس م نييمن خودمو پا ديد يباال م يليخ وانگار چون اون خودش. داشتم

كه تا  ديدست لباس جد هي. برام عذاب آور بود كاراش نقدريخورم ا يوانمود كنم كه حرص نم يدوست داشتم طور شهيحرصم بده و منم هم

 يخسته شده بودم تو يليرفتن و حرص دادنش رو هم نداشتم خ ريو د ختنيحوصله كرم ر گهيد رونيبود تنم كردم و از خونه رفتم ب دهيحاال ند

. آرتان نبود ياز فرار يخبر. خونه پارك شده بود ياسپرت خوشگل جلو نگير يمشك يايزانت هيفقط ... نبودش  رونيتا رفتم ب يول. مدت نيا

 :آرتان بلند شد يو صدا نييشد پا دهيكش ايزانت شهيدفعه ش هيكه  اديكنار در و منتظر شدم تا ب واريدادم به د هيتك

 ...ترسا  ايب -

 :كردم و رفتم سوار شدم و گفتم نيبه خودش و ماش يتعجب نگاه با

 !خودت كو؟ نيماش... سالم  -

 ... گهيخودمه د نيماش نميا... سالم  -

 ؟يدار نيتا ماش دو يعني -

 !داره؟ يراديا... آره  -

 :گفتم. كل كل كردن نداشتم حوصله

 ...نه  -

 :اومد و گفت نيياز موضعش پا يحوصله ندارم كه كم ديفهم انگار

 .امي ياالنم دارم از مطب م. ستيچشمه درستش ن يتو يادياون ز... رم مطب  يكه م هيمال مواقع نيماش نيا -

 :گفتم يبا كنجكاو. بود و كروات زده بود دهيپوش يكت و شلوار رسم. كنه يفرق م شهيهم با هم پشيمتوجه شدم كه ت تازه

 ؟يزن يمطبت كروات م ير يتا م شهيهم -

 ... شهيهم -

نم م نكهيچه برسه به ا گهيد ديرقص ينزده داشت م يجور نيهم نيا. نزدم يزبون به كام گرفتم و حرف يبگم خوش به حال مراجعات ول اومدم

 :كه به حرف اومد و گفت ميرفت يدر سكوت م. بكنم فيبخوام ازش تعر

 چه خبرا؟... خوب  -

 ن؟يباغو رزرو كرد... شماست  شيخبرا پ -

 گهيشد حاال د يم تيداشت اذ يليتو بنده خدا خ يبابا... مجالس داره  تيرياز دوستام كه كلوب مد يكيهمه كارا رو سپردم دست ... آره  -

 .مون راحت شدههر دو اليخ

 !ه؟يهمه عجله واسه چ نيدونم ا يمن نم...  ياوك -

 ... مياز شرت راحت بش يشما زودتر بر نكهيواسه ا -
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 ... نديشتر در خواب ب -

 :ديخنده و تمسخر پرس با

 !!!ن؟يديجهازتون رو خر -

 :گفتم. شد مثل آدم حرف زد ينم نيبا ا. جواب دندون شكن بهش بدم هيداشتم  دوست

 .خونه تون جا بشه يتا جهاز من تو تونيواسه شوهر بعد نيجا انبار كن هيرو  ختتونيريجهاز ب نيلطف كن دين كه بله فقط شما بام -

 :باالخره به حرف اومد و گفت. بود دهيفهم نويگرفت اونم فكر كنم ا يلجم م شتريداد من ب يجواب نم يوقت. زد و جواب نداد يپوزخند

 ؟يسراغ دار شياواسه لوازم آر ييجا -

 !ه؟يواسه چ دايخر نيآخه ا -

 ...كه آدم رغبت كنه نگات كنه  يصورتت ببر يذره دست تو هي يريبگ ادي نكهيواسه ا -

 :گفتم ميبا حفظ خونسرد نميهم يرايب ارهيخواد لجمو در ب يدونستم م يم

 ...كنم كه ارزششو داشته باشه  يكارو م نيا يمن واسه كس...  ينبه من نگاه ك يوقت رغبت نكن چيدم ه يم حيترج ياگه اون آدم قراره تو باش -

 !!!؟يجد -

 بلــــــه -

 !يا نكارهيا داستيخب پس پ -

 :خشم گفتم با

 !؟يچ يعني -

 .ستيمهم ن يهچ -

شده اش تا  غيت صورت ده يخوابوندم تو يكه بتونم كنترل دست مشت شده امو داشته باشم وگرنه محكم م نييرفتم پا عيسر نيتوقف ماش با

من ... تو  ميو رفت ميانتخاب كرد شويكيبود  يشيلوازم آرا يكل پاساژ مغازه ها ميو هر دو وارد پاساژ شد نيياونم اومد و پا. فكش جا به جا بشه

ه آرتان وارد عمل شد كردم ك يو منگ نگاه م جيداشتم گ. اوردميشدم كه چرا آتوسا رو با خودم ن مونيپش. آوردم يسر در نم دايجور خر نياز ا

مشغول  يفروشنده هم با خوشحال. مارك ها رو برامون حاضر كنه نيو رو به فروشنده كه به من زل زده بود گفت ست كامل از دو مارك از بهتر

 :و گفت ستاديآرتان هم كنارم ا... عاشق الك بودم . ستادميالك ها ا نيتريو يجلو. لوازم شد يورجمع آ

 .يرو بخر ناياز ا نيدو ج هيكه  ينيحدس بزنم كه االن تو فكر ا ديبا يزن يالك م شهيو همكه ت يياز اونجا -

 .... قاًيدق -

 .... نيعالقه دار ييزايبه چه چ... امان از دست شما دخترا  -

و چهار رنگ  ستيب ييبا پروفروشنده همه سفارش آرتان رو حاضر كرد اومد سمت من و منم  نكهيبعد از ا. نوبت من بود كه جوابشو ندم نباريا

آرتان  دميخواستم از پاساژ خارج بشم كه د يم. مياومد رونيتموم شد از مغازه ب دمونيخر نكهيبعد از ا. الك انتخاب كردم و همه رو برداشتم

متوجه من شد نگاه از  يوقت. ...آدم  يا. شده نيتريداخل و ياز لباس خواب ها يكيو كامال محو  ستادهيزنانه ا ريمغازه لباس ز يزززززز جلويه
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 :لباس برداشت و گفت

 ...بخر  يخوا يم يبرو خودت هر چ ايب... دن  يمنو راه نم نجايا -

 :ادامه داد. نگاش كردم فقط

 .گم يواسه دل خودت م يول ستيالزم ن زايچ نيا ديما خر ديخر يدونم تو يم -

فروشندهه خنده اش . شروع كردم تند تند به انتخاب كردن!!! يييچه رنگا يخوشگل ياااااا چه لباسا.... تكون دادم و رفتم داخل مغازه  يسر

 يچشمم افتاد به همون لباس هوياز مغازه خارج بشم كه  گهيخواستم د يم. دميبا چند تا لباس خواب خوشگل خر ريعالمه لباس ز هيگرفته بود 

و از  دمياونو هم خر يخوره ول يدونستم به دردم نم يم...  يشينگ قرمز آتكوتاه به ر يليخ يلباس خواب تور هي. محوش شده بود رتانكه آ

سر لباس خوابا و بنفشه  ميانداخت يچقدر هر هر و كر كر راه م ميداشت دايخر نجوريهر وقت از ا. يبنفشه و شبنم خال يجا. مغازه خارج شدم

دست من خنده اش  يكايپالست دنيآرتان با د! واسه شووورمون ميبد قر نميك يتنمون نم نايزا ا يكي ميريميميگفت آخرم  يم هبا آ شهيهم

 :گفت. ميشد نيبا هم سوار ماش ييو دو تا اورديخودش ن يبه رو يگرفت ول

 ...واسه لباس عروس  ميبر -

 ...شد من لباس عروس نپوشم  يكاش م -

 اد؟ي يعروس بدون لباس عروس اصال با عقل جور در م -

 ...روش  نميا... رقصم  يبه ساز شماها مفعال كه بنده دارم  -

 ... يخودت خواست -

 .كه نتونم برم نهيترسم از ا يول...  هايسخت نيهمه ا ديارز يتونم بگم كه م يخراب شده اونوقت م نيبرم از ا يوقت -

 ؟يبر يچرا نتون -

 .جفتمونو درست كنم يكارا ديبه خصوص كه با.... اقامت گرفتن سخته  -

 ...وس خواهد هر كه طاو -

 ناياون همه اش بهتر يطبق معمول مغازه لباس عروس رو هم خودش انتخاب كرد و من در عجب بودم كه چطور. مينزد يو حرف دميكش يآه

دو دو تا فروشنده زن جلومون ظاهر شدن هر  ميوارد مغازه كه شد... جنس ها  نيمارك ها بهتر نيبهتر... مغازه ها  نيبهتر. كنه يرو انتخاب م

من رو به  يبه جا. خورد يكه حالم داشت بهم م ختنير يآرتان م يبرا يشتر يچنان عشوه ها. شيهزار قلم لوازم آرا ريو ز يپيدر اوج خوش ت

 :دنيآرتان پرس

 ....امرتون ...  دييبفرما -

 :به من گفت يبا نگاه آرتان

 ...خوام  يخانومم م يلباس عروس منحصر به فرد برا هي -

 !ن؟يبكن نيخوا يم هيكرا -

 .ميخواست يم ديواسه خر رينخ -
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 ... نياريب فيطرف تشر نيلطفا از ا -

 :ميگفت يراحت م يليگرفتن و ما دو تا هم خ يمن و آرتان م يآوردن و جلو يلباس ها رو م يكي يكي

 نوچ -

. ميخاص بود زيچ هيهر دو انگار دنبال . ما جور نبود قهيكدوم از لباس ها با سل چيه يول. شدن يهم اونا داشتن خسته م ميما خسته شده بود هم

 :گفت يكياز فروشنده ها رو به اون  يكيباالخره 

 ... اريرو ب هيائيتاليبرو اون لباس ا كوين -

 :برانداز كرد و گفت نييمنو از باال تا پا كوين

 ...بخوره ها  شونياون لباس فكر نكنم به ا!!!! شراره جون؟ يمطمئن -

 :فروشنده بدش اومد و گفت زيآم ريثل من از لحن تحقهم م آرتان

 !ن؟يكن يفكرو م نيچرا ا -

 :و گفت ديرنگش پر كويلحن خشن آرتان ن از

 نهيس يرو اي... كمرش تنگه  اي.... خوره  ينم يرانيخانوم ا چياصوال به تن ه....  هيائيتاليا يهم قواره مانكن ها...  زهيسا يريآخه اون لباس ف -

 .ميد ينشون نم يبه هر كس نويما ا نميواسه هم...  نيزم يكشه رو يقدش م ايه اش گشاد

بود  هيهم مثل بق نيكه اگه ا نيرو هم نشون بد يآخر نيا... ما نبوده  ليكدوم از لباساتون باب م چيتا االنم كه ه...  ستين يخانوم من هر كس -

 .ميتلف نكن نجايوقتمون رو ا هيما بق

. ديد يم يستيحركت ناشا ياز كس نكهيبود مگه ا يو مردم دار يبود كه اون اصوال آدم اجتماع نيبودم ا دهيآرتان فهم تيصكه تو شخ يزيچ هي

نزد  يحرف گهيد كوين. كنه كه باهاشون درست برخورد كنه يتونست خودشو راض يدو نفر شده بود اصال نم نيا يها ياالن هم چون متوجه دلبر

پف ...  ديسف يشميساتن ابر... دكلته ! بود يلباس فوق العاده ا شييخدا. بعد با لباس مورد نظر برگشت يها و لحظات از اتاق يكي داخلو رفت 

آرتان هم نگاهش فرق كرده بود انگار او هم خوشش اومده ... و خاص  كيش يساده ول....  ديو دو تا دستكش سف يدنباله طوالن هيدار به همراه 

 :و به من گفترو گرفت و ر لباس. بود

 ... زميبپوشش عز -

 لباس از كنار پيبود كه ز نيا شيخوب. اتاق بود هياتاق پرو كه خودش به اندازه  يرو گرفتم و رفتم تو لباس

 يكامال رو. برنداز كردم نهيآ يو خودم رو تو دميلباس رو پوش. رميخواستم از آرتان كمك بگ ينم. تونستم ببندمش يشد و خودم م يم بسته

 :فرستادم و زمزمه كردم ندهيآ يخودم تو يبرا يخودم خوشم اومد و بوسه ا كلياز ه. قدش هم بلند نبود... تنگ و چسبون . لوب بووووداس

 !ييايتاليمانكن ا -

 :ديمن جلو اومد و آهسته پرس دنيبود با د ستادهيآرتان پشت در ا. رونيرو دوباره از تنم خارج كردم و رفتم از اتاق ب لباس

 چطور بود؟ -

 ...خوب بود  -
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 !؟يمطمئن -

 ....آره قشنگ بود  -

 ... نايا زشويسا.... گم  يم يعني -

 ...گم خوب بود  يآرتان ؟ م هيمنظورت چ -

 .ميزن يهم سر م گهيد يندارن جاها يتياهم نايا. يريرو كه تو تنت مشكل داره رو بگ يلباس ينخوا نايموقع از لج ا هيگفتم  -

 :دادم و گفتم ليكردند تحو يبه ما نگاه م يبود به فروشنده ها كه با كنجكاو نيهم سنگ يليلباس رو كه خ. دمچپ نگاش كر چپ

 .ميبر يم نويهم -

 :ديرو به من پرس يبا كنجكاو كوين

 ...با هم  نيدار يمشكل -

 :تعجب نگاش كردم و گفتم با

 !!!!داره؟ يبه شما ربط -

 :و گفت ستاديكنارم ا عيبود سر بلند من جا خورده يكه از صدا آرتان

 شده؟ يچ -

 .منتظرتم رونيمن ب...  رونيب ايحساب كن ب نويآرتان ا -

 :كه اون دو تا هم بشنون گفت يسمت خودش و طور ديمنو محكم كش. دفعه مچ دستمو گرفت كيبرم كه  خواستم

 ....عشق من  مير يصبر كن با هم م -

آرتان نفسش را با صدا . ميتا پول لباس رو حساب كرد و هر دو با هم خارج شد ستادميبه ناچار ا. نيهم خواست با او اونا تنها بمونه فقط ينم

 :داد و گفت رونيب

 !بودن ييعجب اعجوبه ها -

 ... ستيواسه شما كه بد ن -

 .خوبه ييتو تنها...  ميخانوم هست هيكه با  ينه وقت يول... مورد توجه باشه  اديكه بدش ب هيك... بله خوب  -

 :رو گفتم نيدادم از ا ينشون م تيحساس دينبا... آرتان  يهست يدونه تو چه آدم يم خدا

 ... يخوش باش -

جا شام  هي ميبعد هم قرار شد بر. نيماش يتو ميو همه رو با هم گذاشت ميديهم خر... و كفش و مانتو و  فيدست لباس شب به اضافه ك چند

 :گفتم. ميبخور

 ...پاتوق  ميبر -

 ...نه  -

 ...من اونجان  يدوستا... خوب امشب كه پنج شنبه است ! چرا؟ -
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 ...ازدواج مسخره  نيكدوم خبر ندارن از ا چيمنم اونجان و ه يدوستا -

 ...با هم  ميخب بگو دوست -

 !؟يكه شما كالس بذار -

من چقدر خاطرخواه داشتم؟ همه اون  يدون ياصال متو . نه آقا اشتباه به عرضتون رسوندن!! ت؟يبرد پ! ؟يهست يك يتو واقعا فكر كرد -

 ...كم مونده بود منو با لباس بخوره  ييدستشو يبار تو هي يدوستات از خداشون بود با من دوست بشن همون فربد عوض

 !!!!!فربد؟ -

 ...بله فربد خان  -

 .عوض شد دنشينفس كش حالت

 !؟يك -

 ... يوقت گل ن -

 :اوج گرفت صداش

 !!!ه؟يوخاالن وقت ش -

 ... هيخبر ييجا يگفتم كه فقط فكر نكن نويبه خودم مربوطه ا هيقض نيداد ا ريبه من گ يكه فربد ك ستيخب به تو مربوط ن -

 :و گفت ديكش يقيعم نفس

 ...شه  يمن به تو مربوط نم يكه زندگ نطوريهم... شه  يبه من اصال مربوط نم.... آره آره حق با توئه  -

 ...و برسون خونه شام نخواستم من -

 بيغر بيكاراش هنوز برام عج. گاز گذاشت و رفت يپاشو رو. تا من وارد خونه بشم ستادينا يكرد و حت ادهيحرف منو جلو در خونه پ بدون

آتوسا هم و  يوارد خونه كه شدم متوجه شدم مان. داشت يا دهيچيپ تيشخص... روز مخالف  هيروز موافق  هي... روز سرد  هيروز گرم  هي. بود

تشكر  ديخر نهمهيبابا همون شب به آرتان زنگ زد و ازش بابت ا. و به به و چه چهشان اوج گرفت دنيكش رونيمنو ب يها ديخر مهه. هستند

دو  رو همه اشو هم كه بفروشم نايچزونه كه ا يمنو م نقدريا! اشه فهيآره واقعا هم وظ. اش بوده فهيخونسرد گفته بود وظ يليآرتان هم خ. كرد

خواد منو هم  يمشكل دار در ارتباط بوده م يبا آدمها شهيكال آرتان چون هم. دوا درمونم رو بدم نهيتونم باهاش هز يبشم نم لكه خ گهيروز د

و  دميآتوسا پوش ياتاق برا يتو گهيبار د هيلباس رو . گرفت ياز افكار خودم خنده ام م. مشكل دار بكنه كه راحت تر باهام ارتباط برقرار كنه

... چك كردم  مويقبل از خواب گوش. به تخت خوابم پناه بردم نايبعد از رفتن آتوسا ا. كرد فياز اندامم تعر يكرد و كل فيك ياون هم حساب

 بود كه از يگند ياز اون شبا يكياون شب هم ... باطل  اليخ يزه يول. ده يكردم آرتان برام اس ام اس م يبودم كه فكر م اليچقددر خوش خ

 .خوابم برد يچه جور دمينفهم يزور خستگ

 :سر من بود يعجل معلق باال نياز صبح ساعت شش آتوسا ع. ديروز جشن رس باالخره

 ...ده  يرامون نم گهيد اليشه ژ يم ريترسااااااااااااااااااا پاشو د -

 ....آتوسا  ريگور مرگ بگ -
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 !به خدااااااا يندار جانيه يچيه... وووو پاشوووووو...  تهيامروز روز عروس يعني... خجالت بكش  -

. پره ياولشه كم كم خواب به كل م يشدن فقط همون لحظه ها داريب يدونستم سخت يبه ناچار نشستم سر جام م ستيآتوسا ول كن ن دميد

 :و گفت ديآتوسا دستمو كش

 ...اونجا شده نه  ميپاشو زود باش حاضر شو تا برس -

 .:برم كه دوباره صدام كرد ييم تا به سمت دستشوچپ نگاش كردم و بلند شد چپ

 دنبالت؟ اديب يبه آرتان گفت... ترسا  -

 :تو گورم كنم ساعت شش صبح؟ مجبور شدم دروغ بگم يحاال چه خاك!!! گفتم؟ يم ديمگه با. جا خشك شدم سر

 ...دنبالتون  امي يمن م نيگفت خودتون بر ادهيز يليكاراش خ اديتونه ب يگفت نم يول... آره گفتم  -

 ...با خودم  ارميرو ب يتا من مان يگفت يزودتر م!بابا يا -

 ...با آژانس  مير يخودمون م ميستيحاال چالق كه ن -

 ...وقت گرفتم  گهيد يكه به تو هم به زور وقت داد من جا يديد امي يمن كه اصال با تو نم -

 ؟يواسه چ ياومد نجايپس ا -

 ... نيبرد يم فيخانوم تا ساعت دوازده خواب تشركه سر كار  ومدمي ياگه نم -

 :حرف زدنش خنده ام گرفت و گفتم از

 ...رم  يخب باشه خودم با آژانس م -

 ...شد  ررررررريخب بدووووووو د يليخ -

 اومده اياههههههه انگار چهار ماهه به دن -

و بعد از چند لحظه از  دميصورتم پاش يتو خيچند مشت آب ...  روح يپف آلود و ب. وحشت كردم دميد نهيصورتمو كه تو آ يدستشو يتو رفتم

آتوسا زنگ زد به . و حاضر شدم دميتند تند لباس پوش... را آماده گذاشته بود  ازميمورد ن ليخارج شدم آتوسا لباس عروس و وسا ييدستشو

 زينبود و همه چ نطوريا نكهيبه هم گره خورده بود با ا يه چانگار هم. خودشون بودن يكارها يشده و در تكاپو داريهم ب زيبابا و عز... آژانس 

 يوقت. انجام شده بود يو خوش يخدا رو شكر همه كارها به خوب. وقتا دور خودشون بچرخن نجوريهمه دوست داشتن ا يول. خودش بود يسر جا

 :قران ردم كرد با خنده گفتم رياز ز زيخواستم از در خانه خارج بشم عز

 .اميرم عروس بشم و ب يرم به خدا دارم م يه نمسفر ك زيعز -

 :با گوشه دستمال دستش اشكش رو پاك كرد و گفت زيعز

 ...مادر  يخوشبخت بش ياله -

 ...خوام برم خوشگل كنم  يبه خدا االن فقط م... خونه خودم  يبرم تو خواميم يوقت... مال شبه  هيجونم؟ گر زيعز نياز االن شروع كرد -

 :گفت هيد و با گربغلم كر زيعز

 دلمممم زيعز يمون يهم مثل پنجه آفتاب م شينجوريهم -
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جدا  زيبابا به زور منو از عز. مادر ندارم تا برام ذوق كنه نكهيا... اش بابت غربت منه  هيگر شتريدونستم ب يم. نداشت زويعز يها هيتاب گر دلم

 :ه منو هم بغل كرد و در گوشم گفترو آروم كن زيعز شيكرد با حرف ها يم يكه سع يكرد و در حال

 !دنبالت بابا؟ ادي يآرتان ظهر م -

 :رو گفتم نياز ا اديبودم بهش زنگ بزنم بگم ب مجبور

 ...بله بابا  -

 ... يبخور يتون يناهارم احتماال نم يچون صبحونه كه نخورد يبرات چند تا لقمه درست كرده كه بخور زيعز... مواظب خودت باش  -

 خورم چشم ينكنه باشه م دستش درد -

 ... نمتيب يبعد از ظهر م... پس برو به سالمت ...  كاليبار -

 يمراقبت ها. ديكش يقلبم م يخنجر رو زيعز ياشكا. زدم يداشتم همه رو گول م نكهيجور عذاب وجدان داشتم از ا هي. دميبابا رو بوس گونه

بود كه  يگرفته بود كار يليدلم خ. رو دادم شگاهيشدم و آدرس آرا يض رفتم سوار تاكسبا بغ. خالصم بود ريكرد و محبت بابا ت يم تميآتوسا اذ

شدم  يم يزيانگار داشتم چ. رفت يم نيشد انگار اعتماد به نفسم داشت از ب يدر من م يبد آرتان باعث حالت بد يبرخورد ها يبودم ول هكرد

فكر كنه جلوش كم  ديرو به آرتان نشون بدم نبا يواقع يترسا ديمن با ستادميا يهر طور شده جلوش م... ذاشتم  ينم يول. خواست يكه اون م

هر چقدر كه تا االن جلوش كوتاه . كنم يدوست دارم همه كاراشو تالف ارميآرتان رو به زانو در ب ديمن با...  رهيترسا رو دست كم بگ ديآوردم نبا

 :راننده بلند شد يافكار بود كه صدا نيهم ياومدم بسه تو

 ... ميديخانوم رس -

هم  گهينسبتا شلوغ بود و همزمان با من سه تا عروس د شگاهيداخل آرا. اش وارد ساختمون شدم هيكردم و بعد از حساب كردن كرا تشكر

 :دلم گفتم يتو. اومده بودن

 ...دامادا نده  ليچهار تا عروس هلو تحو يجا نهيحاال خدا كنه هول نكنه و چهار تا بوز -

كمكم كرد لباسم رو در  نكهيكرد و بعد از ا تياز اتاقها هدا يكيمنو به سمت  شگاهيآرا ياز شاگردها يكي. فكر خودم خنده ام گرفت از خودم

 نيها رو نداشتم كله مو سنگ يگوديب نياههههههه اصال حوصله ا. موهام شد دنيچيخانم مشغول پ اليو به دستور ژ يصندل يمنو نشوند رو ارميب

. دنگ و فنگش نيفقط هم به خاطر هم. ومدي يموهام بدم م دنيچيچقدر از پ. سوختم يسشوار م ريرفتم ز يدو ساعت م ديزه بعدم باكرد تا يم

 يرو نميبش نكهيقبل از ا. سشوار ريعروس ها منو نشوند ز هيسرم و مثل بق يكاله چپوند تو هيكردن موهام تموم شد  يگوديكار ب نكهيبعد از ا

 :در آوردم و به آرتان اس ام اس زدم فمياز تو ك مويره گوشمسخ يدلاون صن

 ...جردن باش  ابونيخ.... دم ساختمون  3ساعت  -

با حرص دوباره  ويگوش. ومديازش ن يجواب چيه يمنتظر بودم جواب بده ول دارهيمطمئن بودم كه ب... ام اسو كه فرستادم ساعت نه بود  اس

 :و غر غر كردم فيك يانداختم تو

 ... يجواب اس ام اس منو بد يندار اقتيل... ه درك ب -

به الالم گذاشته بودن بد عادت  يل يكه همه تا به حال ل نقدريبود ا بيواقعا برام رفتار آرتان عج. گرفت يار حرص خودن خودم خنده ام م خودم
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فكر كردم . من يبا خودش آورد و درست نشست جلو يصندل هيها  شگرياز آرا گهيد يكي. آرتان برام سخت بود يشده بودم حاال تحمل رفتارا

 هيجواب لبخندمو با . لبخند گشاد زدم آخه حوصله ام بدجور سر رفته بود هيهم بهش  نيبكنه به خاطر هم يباهام سالم احوالپرس نهيبش وادخ يم

 :و وارفته داد و گفت خيلبخند 

 ...دستتو بده  -

 يناچاراً دستمو دادم بهش و اونم در سكوت مشغول شد حوصله ام حساب. كنه كورياست ناخنامو مانخو يپاش افتاد م يرو ليچشمم به وسا تازه

در  فمياز تو ك مويرو پس زدم و گوش ارويدست  يبلند شد با خوشحال لميموبا يكه صدا واريد يسرمو بزنم تو خواستميكم كم م. سر رفته بود

 ...ا شونه ام نگه داشتم و دستمو دوباره دادم به دختره ب ويبنفشه بود دكمه رو فشار دادم و گوش. آوردم

 ... يريكبيا... الو  -

 :ام گرفت و گفتم خنده

 ...باباته  يريكبيا -

 ...خب آره اونم هست  -

 در مورد بابات درست حرف بزن... بنفشه  يشعور يب يليخ -

 !!!؟يد يمن فحش م يتو چرا به بابا.. .زنم  يخودم حرف م يگم دارم در مورد بابا يم يزيچ هيحاال من اگه  -

 !!!فحش دادم؟ يگمشو من ك -

 آرتان دوست نداره... زنه بدنت  يم ريكه يخواد حرص بخور يخب باشه حاال نم -

 يييييييييشعور يب يليخ -

 !دوست يبا شما -

 ؟يبد لميبه من چرت و پرت تحو يچه دردته؟ زنگ زد نميبنفشه بنال بب -

 :و گفت ديخند بنفشه

 !؟يشگاهيآرا -

 بله -

 ...باهات  شتريب متينازو واسه آرتان بكن كه با مال... كنه  يم مياووووه چه ناز -

 :زدم غيج

 بنفشههههههه -

 :زد و گفت قهقهه

 ... لهياون هفته تعط كشنبهيخره  -

 ...خوب  -

 ...خوب كه خوب  -
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 !ه؟يخبر... كه باشه  لهيخب تعط -

 ... ستيپ ميبر ميخوا يم... آره  -

 ...بابا  اليخيب -

 نيايب ييدو تا نيآرتانو خر كن -

 ... هيخبر هيجا  هيكنه  يفكر م ستيپ ميبر ايعمرا اگه من به آرتان بگم ب -

 ...قراره هم خونه ات باشه ها  يعني! ؟يچ يعني -

 !ن؟يهست ايحاال ك -

 ...من  ينترنتيا يوستاداداشش و سه چهار تا از د يمن و شبنم و داداشش و دو تا از دوستا -

 !دختر؟ ايپسر  -

 !!؟يك -

 ... گهيگم د يم توينترنتيا يدوستا -

 ...دو تا دختر دو تا پسر  -

 ...به به پس جمعتون جمعه  -

 !!!ادته؟ي يايداد بتورو بابات اجازه ن يول... فرحزاد ... دركه ... دربند ... شهر رونيب ميهم رفت گهيباشه چند بار د ادتياگه  ميپياك هي... آره  -

 ...آهان آره  -

 ...صفا  ميبر ايبه درك خودت ب ومدمين اياگه آرتان اومد كه با آرتان ب يايب يتون يم...  يش ياز امشب آزاد م گهيخب حاال د -

 ...باشه  -

 ...بچه ها منتظرن ! حتما؟ ياي يكه م سميپس اسمتو بنو -

 !ست؟يپ اميم بماه عسل پا ش يمن به جا ست؟يخره تابلو ن -

 !!!!!ماه عسل؟ نيبر نيخوا يمگه م -

 .فكر نكنم قصدشو هم داشته باشه... نگفته  يزيآرتان كه چ -

 .كردن يخودشون لطف بزرگ يعروس ارنيب فيامشبم اگه افتخار بدن تشر نياخالق گندش هم نيبا ا نيا... ماه عسل  اديمنم فكر نكنم پاشه ب -

 ... امي يمنم نود درصد م ياوك -

 ...ها  رهيذخ يتو ميذار يآرتانو هم م سمينو يپس اسمتو م -

 .خوام بهش بگم ياصال نم! آرتان اليخينه ب -

 ؟يحال كن يمجرد يخوا يم -

 !قايدق -

 :و گفت ديغش خند غش
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 عشقه تويمجرد... باشه  -

 !؟يايواسه عقد كه م -

 !همون باغه است؟ يعقدتون هم تو -

 ...آره  -

 !!كردن؟ هيكه رفتن كرا!!! باغ ندارن؟ هيوضع توپشون  نيبا ا نايآرتان ا نيا -

 ...خوره  يدادن نم يتمومه و باغ اونا به درد مهمون زيكه مخصوص مراسمه همه چ ييباغا نيگفت ا يم -

 ...آرتانم مخصوص خودشه ها  نيا ديعقا! جلل خالق -

 ؟ياي يحاال م.. آره بابا كالسش منو كشته  -

 .مياي يبا هم م انيبنم و شاآره من و ش -

 !!!ان؟ي يمامان باباهاتون نم -

 ... يواسه عروس يول اني يچرا م -

 ...پس منتظرتونم ياوك -

 بوس بوس...  يجريباشه ج -

 يبوس بوس با -

 .يبا -

نتونسته بودم  ينجورياال اخودم تا ح. داد يداشت به خرج م قهيسل يليخ شييخدا. من بود يناخنا نيزايهنوز خونسردانه مشغول د شگريآرا

كارو  نيبار كه ا هي يبه ناخنام نگاه كنم ول كيباال و از نزد ارميدستمو ب يدوست داشتم ه. شده بود يهند يحنا زدن عروسا نيع. درستش كنم

دست  ريرفتم ز نباريهمزمان با تمام شدن زمان سشوار موهام كار ناخن هام هم تموم شد ا. شدم مونيچپ چپ نگاهم كرد كه پش چنانكردم 

زد  رجهيخوابوند و ش يصندل هي يمنو رو. به دست شاگردا سپرده شده بودن هيفقط قرار بود كار منو خودش انجام بده و بق ايگو. خانوم اليخود ژ

فارغ  نكارياز ا يتوق. دردم گرفته بود يليخ. بكنم رميخواست موهاشو بگ يكرد دلم م يكه داشت صورتمو با شمع اصالح م نجوريهمصورتم  يرو

 :شد رفت سراغ ابرو هام و گفت

 !بعدا ها يرينگ راديا... رم توش  يمن كامل م ادي يبه كارت نم گهيپر تو د يابروها نيا -

 ...كلفت  نجوريشه هم يحاال نم -

 ...دختر جون ادي يبه صورتت نم -

دوست ... كنه كه قشنگ تر بشم  يدرستم م يجور هيپس مطمئنا  گفت كارش خوبه يآتوسا م. دوست داره بكنه يغر نزدم بذار هر كار گهيد

 يتيواسه ارتان اهم زايچ نيالبته اگه اصال ا. مخ ارتان يكنم تا بتونم برم رو شيگرفتم آرا يم اديكم كم خومم  ديخوب بشم با يليداشتم خ

دونم چقدر گذشت  ينم. نداره يتياصال براشون اهم زايچ نيكه اكنه از اونا  يآدم حس نم يتو رويياز اون مرداست كه اصال تغ ديشا. هداشته باش

 يو حساب ارهي يسرم م ييداره چه بال دميد يصورتم برداشت و مشغول درست كردن موهام شد نم شيخانوم باالخره دست از آرا اليكه ژ
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 :به بدنش داد و گفت يبعد از گذشت چند ساعت كش و قوس باالخره. كنجكاو شده بودم

 !عروسك يعروس شد يجا... خره تموم شد باال -

 ... رميم يم يدارم از گشنگ -

 !؟يبخور يبود اوردهين يزيچ -

 ...رفت  ادمي يچرا ول -

 ... يامان از عاشق يا -

!!! وسكشده بودم عر! گفت به خدا يراست م. نهيآ يو رفتم جلو دميبا كمك خودش لباسمو پوش!!! ؟يو من به چ ياون به چ يول ميديدو خند هر

تر شده بود مهم تر از همه  ديصورتمم بدون مو و سف...  يمتوسط نه پهن و نه نازك كمون يابروها. فر خورده كه صورتمو قاب گرفته بود يموها

بهش داده بود كه  ييدور تا دور چشمم چنان نما دهيكش يخط چشم مشك. گرفت يسگ پاچه م نيروحم بوده كه حاال داشت ع يب يهاچشم

بود كه  نيا شيخورده بود انگار دو برابر شده بود مژه بور خوب مليمژه هامم حاال كه ر نهيآ يتو رميچشم از خودم بگ ومدي يدلم نمخودمم 

. كردند يم يدلبر يزدن و حساب يبرجسته تر شده و برق م يليخ يلبامم كه با رژ صورت. كرد يم داينما پ يليروش خ ومدي يم ملير هي يوقت

 يدونستم كه فوق العاده شدم برا ياز اتاق خارج شدم همه نگاه ها به سمتم برگشت م يوقت. خانوم تشكر كردم اليم زدم و از ژبه خود يچشمك

 يداشتم حرص م. اس ام اس آرتان نبود اياز زنگ  يخبر چيه يول... ساعت سه و ربع بود . ميزدم و رفتم سراغ گوش هيبه بق يلبخند نميهم

عروسا ! تك و تنها ... بودم تا حاال  دهيند يبيغر نيعروس به ا... بازم به معرفت دوستام ... شبنم بود . بلند شد ميوشزنگ گ يخوردم كه صدا

 :رو زدم و گذاشتمش در گوشم يدكمه گوش. بغض گلومو گرفت... اگه مامانم بود ...  ارنو لشگر همراه د ليا هياصوال 

 ... يسالم شبنم -

 .... تويبيغر نمينب....  بيييييييييييييس غرسالاااااااااااام عرو -

 :با تعجب گفتم. يهل هله بلند شد از پشت گوش يصدا هويكه  ادينمونده اشكم در ب يزيحرف شبنم چ با

 !ن؟يگرفت يعروس ييشما تنها نجاستيشبنم؟ عروس ا ييكجا -

 ...ماها  يپا ريعلف سبز شد ز...  گهيد شگاهويآرا نيبابا بگو باز كنن در ا -

درو ... بودن  ستادهيآرتان و شبنم و بنفشه و آتوسا پشت در ا... دهنم باز موند  دميكه د يزياز چ. تعجب خودم رفتم سمت در و بازش كردم با

 .وارد شد نهيآرتان آرخ سر به طمان... سر من  يرو ختنيزدن داخل و ر رجهيآرتان ش يكه باز كردم همه اشون به استثنا

 !!!!ترسا؟ يخودت يااااااواااااااااااا -

 !يييييييريكبيا يييييييخودت دميد هوي!!!!! خوشگله؟ نقدريا هيعروسه ك نياومدم بگم ا -

 !چه چشات خوشگل شدههههههههه دهيورپر -

 ... گهيبزن د يزر هي ؟يييييييييييييييييترسااااااااااااا الل -

 يم ياشكاش خوددار ختنيكه به زور از ر يآتوسا بغلم كرد و در حال... نداشت شوكه شده بودم كه حد  دنشونياز د نقدريا. ام گرفت خنده

 :كرد گفت
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 ... ديكش يخط چشم م يمدل نيواسه بابا هم شهيهم.... مامان افتادم  ادي يييييييخواهر يچقدر ناز شد -

 :اخم گفتم با

 ... شيآرا يب شيچاه آرا يره تو يوسط همه پوالمون م نيزنم ا يكه من عر م يدونيم نيياندازمت پا ياز پنجره م يزياشك هم بر يگول هي -

 :و گفت ديغش خند غش

 ...خب عر نزن  يليخ -

 يكت و شلوار قهوه ا. كرد يبود و به ما نگاه م ستادهيا يگوشه ا اليخيب... كردن با بنفشه و شبنم تازه متوجه آرتان شدم  ياز دست و روبوس بعد

 يوقت. دستش بود يهم تو وميليدسته گل رز و ل هي! شده بود واسه خودش يدلبر... و كروات كرم روشن  يهوه اق رهنيپ ايبود  دهيپوش رهيت

 يمنو نم راتييتوش نبود انگاز تغ يخاص زيچ... بود  يمعمول يلينگاهش بهم خ... متوجه نگاهم شد استوار جلو اومد و دسته گلو گرفت جلوم 

كنار  ديبا درد دستشو كش.... از دستش چنگ زدم كه باعث شد ناخنام پوست انگشتاشو خش بندازه  يرلجم گرفت از عمد دسته گلو جو. ديد

 :ديلب غر ريكرد و ز امچپ چپ نگ

 ... يوحش -

 :جلو اومد و گفت آتوسا

 ...گلم دادن ...  يچيپاشون سبز شد ه ريعلف كه ز نيياون پا انيو شا يمان...  گهيد ميخب بر -

عروسا داماد جلوم خشك  هيبق نيكه ع ستيبرام مهم ن... نداره  يتيبرام اهم يچيخواستم به آرتان نشون بدم كه ه يم...  دميغش غش خند من

بذار همه ....  ستيبرام مهم ن يچيه... به من بوده  دنينكرد دستمو نگرفت نگفت دوستم داره نگفت تنها آرزوش رس فيام تعر ييباينشد و از ز

 لمبرداريافتاد از ف ادميتازه ...  ميهمه با هم به سمت در راه افتاد....  دميعاشقونه اون من به عرش رس يار فكر كنن از حرفابذ... فكر كنن گفته 

فكرا بودم كه بنفشه  منيداشت ؟ تو ه يا نهيهز لمبرداريف هي يخرج كرد نقدريآخه احمق ا.... آرتان بود البد  يبازم از شاهكارا...  ستين يخبر

 :م گفتدر گوش

 .رهيبگ لميمنتظره كه ازتون ف نيياون پا لمبرداريف... سرت بردار عروسك  يشنلتو از رو -

آتوسا و شبنم و بنفشه رفتن داخل منم خواستم برم تو كه آتوسا  ميديدم در آسانسور كه رس. نزدم يحرف يتعجب به بنفشه نگاه كردم ول با

 :جلومو گرفت و گفت

حواستون باشه قشنگ و ...  رهيبگ لميخواد ازتون ف ياز آسانسور م رونيب نير يگفت از وقت كه م لمبرداريف...  نيايتو و آرتان بعد از ما ب -

 رونيب نيايعاشقونه ب

. شدم نيزم يكنار آسانسور و با پاشنه پام مشغول ضرب گرفتن رو واريدادم به د هيتك. به هر دوتامون زد و رفتن يحرف چشمك نياز ا بعد

 :بعد از چند لحظه سكوت گفت... آرتان نگاهم نكردم به  يحت

 ...لباسه اندازته  يجد يانگار جد -

 ...سرم  ومدي يقر م يتا اندازه ام شد وگرنه ه دميذره تو روش خند هي يشوخ يپ ن پ شوخ -

 :موهاش زد و گفت يتو يچنگ
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 ...كنن گوله نمكن  يدخترا همه اش فكر م -

 ...و همه اشون اعتماد به نفس كاذب و غرور حال به هم زن دارن  تنيجذاب ين خداكن يپسرا هم همه اش فكر م -

 !!!واسه غرور پسرا؟ نيريم يكه م نهيواسه هم -

 ...مغرور  يكنن واسه دخترا يحاال كه پسرا دارن تلپ تلپ غش و ضعف م -

دنباله  عيدفعه آرتان خم شد و سر هيشد كه  يداشت بسته مدر آسانسور . مينكرد و هر دو سوار شد دايباز شدن در آسانسور بحث ادامه پ با

لب  ريلباسو رها كرد و ز. اوردميخودم ن ياصال به رو يكردم ول يتشكر م ديبا. اگه جمعش نكرده بود لباس جر خورده بود. داخل ديلباسمو كش

 :دغر ز

 .... يدست و پا چلفت -

 ...مجلس حال به هم زن به هم بخوره از شر تو راحت بشم  نيشه اخواستم لباسم پاره ب يمن م ديشا... نخود هر آش  -

 .... لمهياداهات هم همه اش ف نيا يتو از خداته با من باش ؟يتو از شر من راحت بش! تو؟ -

 ...پسر جون  ستين بيآرزو كه بر جوانان ع... پنبه دانه  نديآرتان در خواب ب -

 ... دميرو ند تونديسف يبود مو كيتار ديمادر ببخش يوا يا -

 :آسانسور گفت يضبط شده خانومه تو يصدا

 ... يالب -

با حالت دو از  بايبود و تقر اديچون سرعتم ز. شه يم دهيكرده و داره كش ريكه حس كردم لباسم گ رونياومدم ب عيشد سر يداشت باز م در

! فرصت طلب بوداااا يليخ... و منو گرفت تو بغلش  ديآرتان به دادم رسبازم  فتميب نكهيقبل از ا يتعادلمو از دست دادم ول رونيب دميآسانسور پر

 :گوشم و زمزمه وار گفت يخواستم ازش جدا بشم كه كمرمو محكم فشار داد و سرشو فرو كرد تو عيسر

 ... يدست و پا چلفت يدختره لوس از خودراض -

 :همون حالت گفتم يولم كنه تو نكهياز ا قبل

 ... وونهيدونه خل و د هي يكي ... هيمعلومه لوس ك -

آرتان هم فقط . به ناچار لبخند زدم. حركات ماست يرو نيتازه متوجه شدم نگاه همه به خصوص لنز دورب. با خشونت دستاشو پس زدم سپس

 :ديبه هم فشرده اش غر يدندونا يبازوشو آورد جلو و از ال نهيب يبعدا مامانش م لمويف نيدونست ا يم نكهيا يبرا

 ه؟يك وونهيكنم خل و د تيدستمو تا بعدا حال ريگب -

 :آهسته گفتم نيرو به دورب ييدستم و با همون لبخند كذا يمحكم مثل سنگشو گرفتم تو يبازوها

 !ييتو يدون يم...  هيك يكن ميحال ستيالزم ن -

دوباره سرعتشو  لمبرداريشه كه با تذكر فب نشيتر سوار ماش عيخواست هر چه سر يقدماش سرعت گرفت م. اومد يخونش در نم يزد يم كارد

 ! صبر كن دارم برات... حاال تازه اولشه آرتان خان . خورد بدبخت يداشت م يچه حرص يييييييآخ. كم كرد

 :دست تكون دادم و بلند گفتم يو مان انيشا يبرا. كردند يبودن و ما رو نگاه م ستادهيگوشه ا هيو اتوسا و بنفشه و شبنم  يو مان انيشا
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 ... پيخوش ت ونيسالم آقا -

 :با شعف گفت يدو جلو اومدن و مان هر

 !!!!؟يچه كرد!!!! زلزله؟ يخودت -

 ... نايزم يرم تو يشم م ينكن االن آب م فيازم تعر نقدريا يدونم قشنگ شدم ول يم -

 ... نهيتو كه كال نصفت تو زم -

 :داد زدم يعصب

 !!!!من كجام كوتوله است؟-

 :و گفت ديغش غش خند يمان

 ... يتخس يليكه خ نهيا نهيكه نصفت تو زم نيمنظورم از ا... زلزله  -

 :و گفتم دميكش يراحت نفس

 ... دمايترس! هاااان -

 :به خودش اجازه داد ابراز وجود كنه و گفت هيازدواج صور نيبود ا دهيكه انگار اونم توسط شبنم دهن لق فهم انيشا

 ... ليهم خوش است يمانكنا هم قد بلند نينه بابا ترسا تو كه ماشاهللا ع -

 نيبه خاطر هم. رميبگ لشيكم تحو هي ومدي يحاال جلو آرتان بدم نم يول اديكردم كه حساب كار دستش ب يبود چنان نگاش م يا گهيوقت د اگه

 :گفتم

 !يخودتم فوق العاده شد...  يبه من لطف دار شهيتو هم...  انيشا يمرس يوا -

 :گفت ديمردانه خند...  كليقد بلند و خوش ه... بود  يپسر جذاب انيشا

 ... ننيب يچشمات قشنگ م -

 :گفتم يبه مان رو

 !چطوره؟ ييماين -

 :گفت يبه آرتان كرد و سر سر يبا چشمش اشاره ا. بزنم ماياز ن يآرتان حرف يانتظار نداشت جلو. جا خورد يمان

 ... ادي ياالن م عاقد هم... مهمونا منتظرن  گهيد نيبر... خوبه  -

 يكارم م يچ. نداشتم يازش ترس گهيد يول دميترس يم ديبا. هم فرو رفته بود يآرتان بد رقم تو ياخما. مياز اونا فاصله گرفت انهيموذ يلبخند با

 يرو برا نيدر ماش لمبرداريبه دستور ف ميديكه رس نيماش كينزد! دادم وخالص يزد منم بلندتر جوابشو م يتونست بكنه؟ فوقش دو تا داد م

. دنديخند يكنم و بلند بلند م يآرتان ناز م يكردند دارم برا يبچه ها فكر م. لفت دادن و ناز و ادا و كرشمه سوار شدم يباز كرد و من با كل من

خنده ام گرفت و بلند . هنوبت اون بود كه درو محكم به هم بكوب نبارينشستم ا يوقت... رم  ياعصاب آرتان دراز نشست م يخبر نداشتند دارم رو

 :ديسوار شد و غر گهياز در د. دميبلند خند

 !!!هم وجود داره؟ يخنده دار زيچ -
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 ...شما  نيخشماگ افهيق... آره خوب  -

 :زد و گفت انهيموذ يلبخند

 !ياونم چه خنده ا... شما هم شب خنده داره  نيترس آگ افهيق -

با  نروياز ا... شده بود نقطه ضعف من دستش  نميا. زنه تا من بترسم و اون بخنده بهم يحرفا رو م نيدونستم ا يچون م دمينترس گهيد

 :گفتم يخونسرد

 ...آخه  يعرضه ها هم ندار نياز ا -

 شتريكه سرعتش رو ب يبعد از چند لحظه سكوت در حال. جوابشو داده باشم ينجوريشد ا يباورش نم. گرد شد و با تعجب نگام كرد چشماش

 :تكرد گف يم

 !به ضررت باشه؟ يكن يفكر نم! يشجاع شد يليخ -

 ...توئه  دنيد زير نيا...  ستيشجاعت ن نيا يول... نبوده  يوقت به ضرر كس چيشجاعت ه -

 :گوشه لبشو كج كرد و گفت يلبخند. نشد يخالف بار قبل عصب بر

 ... زهيچه ر نيگفتن فلفل نب ميباشه خانوم از قد -

 يحت ميكه قراره كنار هم باش يمدت نيا يتو گهيخوام د ينم...  ينيب يمنو م يكه دار هيتو امشب بار آخر... خون آرتان ن يواسه من كر نقدريا -

 ... ينيخوام بذارم رنگمو بب يو نم فتهيچشمم بهت ب

 !رم؟يم يكنم م ياز غصه دق م نميروز نب هيمن تو رو  يگ ينم! كارو با من نينكن ا يوا -

آرتان رو  يعمل شتريمن دوست داشتم ب. نزنم يحرف گهيدادم د حيلجم گرفت و ترج. را پر كرد نيماش يقهقهه اش فضا حرف نيدنبال ا به

اول از . خاص همان يهمان و شروع شدن برنامه ها دنيرس. ديبه در باغ رس نيباالخره ماش. آوردم ياكثر اوقات جلوش كم م يكالم. زجر بدم

كرده  فيك... اونا شدم  يو محو تماشا نيياومدم پا. دنيرقص يشروع كردن به لزگ يختر و پسر با لباس محلعده د هيعروس  نيماش يهمه جلو

 يجلو يبعد از كنار رفتن اونا گاو. آهنگشون تموم شد نكهيتا ا دنيرقص ياونا برامون محل يا قهيپنج دق هي... رفته بود  ادمياز  يبودم و همه چ

را گرفته  راهنميكه دنباله پ يپشت سر من در حال لمبرداريآرتان هم به دستور ف. خونش رد شدم يندش از روشد و من با چ دهيسر بر نيماش

عروس و داماد پهن شد بود  گاهيقرمز كه تا جا چهيقال هي يهفت تا دختر پسر كوچولو جلومون راه افتادن و رو ميوارد باغ كه شد. ومدي يبود م

به خصوص كه . آرتان واقعا سنگ تموم گذاشته بود... چقدر قشنگ بود ! من يخدا. كردن يو هل هله م ختنير يم ميگل مر ياتند تند گلبرگه

 يپنجه ها دميبرنامه ها شده بودم كه نفهم نيا يمحو تماشا نقدريا. روشن شده بود و من كال عاشق شمع بودمممم يرنگ يشمع ها چهيكنار قال

متوجه دستش شدم و با تعجب نگاش كردم  نميبش ديبه دستم وارد آورد و اشاره كرد با يفشار يوقتتازه ... شدن  فلدست من ق يتو يآرتان ك

 :در گوشم پچ پچ كرد. مهربون شده بود هويدونم چرا  ينم... 

 ... گهيبداخالقه است د لمبرداريف نيا ياز دستورا يكي نميا -

 يم هيگر يها يكه ها يسرم و در حال يظرف اسفند اومد باال هيبا  زيود كه عزتازه اون لحظه ب.... لحنش خنده ام گرفت و نشستم كنارش  از

 :فقط محكم بغلش كردم و در گوشش گفتم. شدم يبود كه متوجه حرفاش نم ديهق هقش شد نقدريا. كرد بغلم كرد
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 ...زنماااا  يبه هم م زويهمه چ... س كن جون ترسا ب زيهاااااا عز رهيگ يام م هينكن منم گر هيتو رو به ارواح خاك مامان گر... تو رو خدا  زيعز -

از  ميشونيپ دنيتونست خودشو كنترل كنه و با بوس زيباالخره عز. چشم همه اشك جمع شده بود يصحنه متاثر شده بودن و تو نيا دنياز د همه

 يشانيپ دنيو بعد از بوس ديرانه اول مرا در آغوش كشبعد از اون بابا پد. شد يتنها م يليكنه بعد از من خ يتابيب نقدريحق داشت ا. من جدا بشه

 :ام گفت

 ... يته تغار يخوشبخت بش شاهللايا... شد  يغرق لذت م يقشنگ نيلباس به ا يتو تو دنيكاش بود و از د... دخترم  هيخال يليمامانت خ يجا -

چونه ... بغض به گلوم چنگ انداخت ... بابا  هياز مهربون... مامان نبود  يادآوريحرفاش از  دنياز شن. نبود ثيكردم خب ياونقدر هم كه فكر م بابا

 هاتفاق افتاد نيواقعا ا ايدونستم كه آ يبود و نم فيخف يليفشارش خ. دست آرتان فشرده شد يام كه شروع به لرزش كرد حس كردم دستم تو

آرتان . كرد يفكر كنم سفارش منو م. پچ پچ كرد يزيدر گوشش چبا هم دست دادن و بابا . من توهم زدم بابا منو ول كرد و رفت طرف آرتان اي

فشارم دادن و قربون صدقه ام  نقدريآرتان بود ا يجون و بابا يليبعد از بابا نوبت ن. در هم شد شتريب شيهم فقط سرش را تكان داد و اخم ها

عاقد هم اومد و شروع . مينيراحت بش ميشد و من آرتان تونستتموم  ايآب لمبو شدم باالخره قربون صدقه ها و سالم و احوالپرس گهيكه د رفتن

گشاده  شيسرمون و آتوسا با ن يرو گرفته بودن رو ديسف ريحر هي نايآرتان ا ليفام ياز دخترا يكيجون و  يلين... عقد  غهيكردن به خوندن ص

اراده  يدونم چرا ب ينم يول... همه اش خرافاته  نايا! حرفا چه... هم گره نكنه  يدستاشو تو يعاقد تذكر داد كه كس... شد  دنيقند ساب غولمش

پس  هتموم بش يروز همه چ هيقراره  ميدونست يما كه م... پاش بود  يآرتانم باز رو يدستا...  چوندمشونيتو هم نپ گهيدستامو از هم باز كرد و د

هر بار جواب دادن آتوسا كه عروس رفته برقصه و عروس رفته دور  بعد از سه بار خودندن خطبه و!!! م؟يچرا ما هم دستامون رو باز كرده بود

 لهسوره نور بردارم و ب يها هيآ يفرصت كنم چشممو از رو نكهيقبل از ا. ديمزخرفات باالخره نوبت بله گفتن من رس نيدونم از ا يدور و چه م

 :رو بگم بنفشه بلند گفت

 ....خواد  يم يلفظ ريعروس ز -

بهش  ميريبشه بعد همه براش دست بگ عينو بستم و به آرتان نگاه كردم انتظار داشتم فراموش كرده باشه و االن ضاقرآ. ام گرفت خنده

دست من  يرو تو كيش يجعبه مخمل يازش خارج كرد و به نرم يكتش كرد و جعبه ا بيج يدست تو يآرتان در كمال خونسرد يول. ميبخند

دستم  يجعبه رو تو. شد يآقا م يليوقتا خ يآرتان بعض شييخدا... هم فكر كرده باشه  زايچ نيبه ا يشد حت يباور نم. فقط نگاش كردم. گذاشت

 :ديپرس يبار چهارم داشت م يفشردم و در جواب عاقد كه برا

 !لم؟يعروس خانوم وك -

 :گفتم

 !بله... با اجازه پدرم و روح مادرم  -

عده هم شروع به  هي يول. بشه نيباعث شد دوباره همه چهره ها غمگ نيگرفت و هم يبودم كه از روح مادرش هم اجازه م يعروس نياول ديشا

 هيكه  دميخند يم دنيكش يبنفشه و شبنم كه برام خط و نشون م يداشتم به چشم و ابروها. هل هلهه و دست زدن كردن كه جو رو عوض كنن

باالخره تموم شد و دفترو دادن به  يول... شد  يكردم تموم هم نم يمامضا  يال مصب هر چ... پام و گفتن امضا كن  يرو تندفتر گنده گذاش

. آرتانو باز كنم هيگفتن ازم خواستن كه هد يم كيكردن و تبر يكه تند تند بوسم م يزدن كنارم و در حال رجهيبنفشه و شبنم ش... آرتان 
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شبنم پالكش را ...  ديسف ياز طال فيگردنبند ظر هي. زد يچشمك مگردنبد داخل جعبه بهم  هيدر جعبه رو كه باز كردم ... خودمم كنجكاو بودم 

 :چنگ زد و گفت

 ...روش نوشته  يزيچ هي -

 :گفت جانيبا ه شبنم

 نوشته؟ نوشته دوستت دارم؟ يچ -

 :پس كله اشو و گفتم زدم

 !هم نه و آرتان يشكيه -

 :گفت زونيآو يلوچه اكم پالكو عقب جلو كرد تا موفق به خوندن شد و سپس با لب و  هي بنفشه

 ...احساسش كنم  يخاك تو گور ب -

 !!نوشته؟ يچ -

 ...نره  ادتينوشته قرارمون  -

 :آرتان كه از امضاها فارغ شده بود رو به بنفشه گفت... خودشو زد  شيهم ن نجايا يحت! يلعنت... هم فشردم  يرو دندونامو

 .شم يرسا ممنون متا ببندم دور گردن ت نيبد روياون زنج نياگه لطف كن -

آرتان هم بدون حرف دستشو گذاشت دور كمر من و . گذاشت كف دستش رويمودبانه درخواستشو مطرح كرد كه بنفشه الل شد و زنج نقدريا

 ششيكرد دل من پ ياونوقت فكر م. كار درست نبود نيا! نه يول. خودت يات ارزون هيدستش و بگم هد ريخواستم بزنم ز يمنو چرخوند م

گردنم بست سرشو جلو آورد و در  يكه تو رويقفل زنج. ستيبرام مهم ن يچيدادم كه ه ينشون م ديكرد به آزار دادنم با يو شروع م رهيگ

 :گوشم گفت

 ...نره خانوم كوچولو  ادتيقرارمون  -

 :و گفت ديجوابشو بدم كه شبنم دستمو كش خواستم

 ... ميبرقص ديپاشو با... پاشو  -

 .رقصم يم امي يبذار همه اشو جمع كنم بعد م... بدن  هيتو صف به من هد سادنيعالمه آدم وا هي م؟يبرقص ويچ -

 ...اه زود باش بابا  -

ها و دست كردن حلقه ها نوبت به  هيبعد از گرفتن هد... از طال  سيتند هيشدم به  ليتبد. شد ريسراز ميها به سو هيهد ليكنار رفتن شبنم س با

 :دست آرتان گرفت و گفت يجون با لبخند ظرف عسلو جلو يلين... بودم  دهيعسل نقشه كش نيا يبرا چقدر. ديخوردن عسل رس

 ...كن مامان جان  نيريدهن خانومت ش -

... چشماش  يحالت تبدار زل زدم تو هيبا . داخل ظرف عسل كرد و آورد سمت دهن من يبه مادرش زد و انگشتشو با ژست خاص يلبخند آرتان

حاال من . شده بود يدنيآرتان د يچشما... مك زدم  رميگاز بگ نكهيا يدهنم و به جا يچ دستشو گرفتم و انگشتشو آروم كردم توم يو به نرم

. رونيب ديدفعه انگشتو كش هينگاش كردم كه  يذره با همون حالت ناخوش هي. از خنده آرتان هم خشك شده بود سر جاش دميركت يداشتم م
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نوبت من . جا از ته دل غش غش بخندم هيخواست برم  يدلم م... دلش  يداد بهم تو يحاال چقدر فحش م. خورد يسر م شيشونيپ يعرق رو

كه روح مامانمو  رهيبهم بگ يدهنش انتظار داشتم چنان گاز يكردم و محكم چپوندم تو يتا باال عسل گشتموان. دهنش يشد كه عسل بذارم تو

دوستش داره صداش  نكهيبعد از اونم به بهونه ا. رونيزود عسالرو قورت داد و انگشتمو تف كرد ب يلينكرد و در عوض خ نكارويا يكنم ول تيرو

با خنده براشون . سرخ شد هويشد آرتان  يجاشو گرفتن و شروع كردن به سوال كردن كه چ عيشبنم سر وبنفشه . و در رفت ديكنه از جا پر يم

... وسط  ميرفت ييشادو قشنگ دست دوستامو گرفتم و سه تا يليآهنگ خ هيبا شروع . دنيهر هر خند ميكردم و هر سه شروع كرد فيتعر

شلوغ شده و همه  يليدور و برم خ! بودم واسه خودم يرقاص. تونستم از رقص بگذرم يبازم نم يسخت بود برام ول يليبا لباس عروس خ دنيرقص

دست و سوت  ونيبعد از تموم شدن آهنگ م. ميديرقص يم ييجلوم و دوتا مدوي يم يكيهم  يهر از گاه. دنيرقص يحلقه دورم م هي يداشتن تو

دلم . زل زده بود به من ينشسته بود و با حالت مغموم زيم هيتنها سر . مايزدم كه چشمم افتاد به ن يم ديداشتم اطرافو د. بچه ها رفتم نشستم

كار از كار گذشته بود و من  گهيد يول. خوردم يسر نداشتم و حرص نمدرد نقدريازدواج كرده بودم حداقل ا ماياگه با ن. شد ششششيبراش ر

. كلمات نينداشتم نسبت به ا ياصال حس خوب. يا گانهيو ب بيغر يچه واژه ها!!!! آرتان االن شوهر من بود!!!! زن آرتان.... االن زن آرتان بودم

خانوم و آقا بودن با دوتا دختر  هي. نشسته بود يخونواده چهار نفر هي زير مبا نگاه دنبال آرتان گشتم س. زد يبه جونم م شيآت ماين نينگاه غمگ

پكر  يليدختره خ... زد در حد مرگ هم خوشگل و لوند بود  يو سه چهار ساله م ستيب بايتقر يكياون  ينداشت ول يادياز دخترها سن ز يكي... 

منو  ايخدا... پسره ...  ديخون به صورتم دو... آرتان بود  يدستا يتودست دختره  يحت. زد يبود و آرتان داشت باهاش آروم آروم حرف م

چرا االن ... باشه  تياهم يبه آرتان مثل سنگ كن بذار همه كاراش برام ب بتمنو نس ايخدا! چرا برام مهم بود؟... راحت بشم  نيبكش از دست ا

 ينفس نفس م تيكنم؟ از زور عصبان يم يچرا دارم حسود ايبشم؟ خداناراحت  دياحساس ضعف كنم؟ چرا با گهينفر د هيكنار  دنشياز د ديبا

 عيسر. دست دختره رو هم گرفت يكيزد و اون  يكه پوزخند ديد منگا يتو يدونم چ ينگام گره خورد و نم يلحظه نگاهش تو هيآرتان . زدم

 :من جا خورد و گفت دنيبا د ماين. آوردم يكم م ديمن نبا...  ماين زياز جام بلند شدم و رفتم سمت م

 !ترسا؟ يواسه چ ياومد نجايا -

 :گفتم يكنارش و با مهربون نشستم

 ... ييماياومدم حال تو رو بپرسم ن -

 كنه ها يم تتياذ ادي يوقت آرتان خوشش نم هيبرو ... برو ترسا  -

 ...نگران نباش اون خودشم تو عشق و حالش غرقه  -

 :انداخت و گفت ريز سرشو

 ...اگه من جاش بودم ...  اقتويل يب دمشيآره د -

 !شد؟ يم يچ ياگه تو جاش بود -

 :چشمام و گفت يزد تو زل

 ...و باهات برقصم  رمتيبغلم بگ يتو نجوريدوست داشتم هم... خوردم ترسا  يلحظه هم از كنارت تكون نم هي -

 :شد و گفت يعصب... گفته  يچ ديانگار فهم هوي
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 ... ياز امشب شوهر دار گهيرو نذار گناه كنم تو دب ستيبرو ترسا من حالم خوب ن -

 ...من كه بهت گفتم  ماين -

باالخره عقد شما اون باالها ثبت شده االن نگاه كردن به تو فكركردن به تو حرف زدن با تو  يدرسته همونم منو سر پا نگه داشته ول... درسته  -

 بروووووو... حاال برو .... برات خانومم  كنميصبر م...  يكه ازش جدا شد يكنم تا روز يمن صبر م... گناهه ترسا 

جلوم و  ديپر انيعروس داماد وسط راه بودم كه شا گاهياز جا بلند شدم و دوباره راه افتادم طرف جا نميهم يبرا. كشه يداره عذاب م ماين دميد

 :گفت

 !ن؟يبرقص ريحق نيدور با ا هي نيد يخودشه افتخار م يها يحاال كه داماد غرق خوش... عروس خانوم  -

 :گفت ديكه نگاه سرگردانم رو د انيشا... نه آرتان و نه اون دختره ... نبود  زيمن سر م يخدا... شد سمت آرتان  دهيكش نگاهم

 ...رقصه  ستيوسط پ -

دستمو  انيشا.... آشغال !!!! يلعنت...  كيچقدر نزد... چقدر عاشقانه ... رقصه  يبغلش و داره باهاش م يدختره رو گرفته تو دميكه كردم د نگاه

 :گرفت و گفت

 ...توام به من افتخار بده  -

منو چسبوند به خودش  انيشا! تونه وفادار باشه من باشم؟ ينم يشب اول هم حت نيآرتان هم يچرا وقت... تكون دادم و باهاش رفتم وسط  يسر

عروس با ! مسخره بود يليخ يول...  دنيرقص يهم داشتن دو نفره م گهيد يها يليبود و خ ميآهنگ مال. ميشروع به تكون خوردن كرد ييو دوتا

 :گفت انيشا! مردم يمسخرگ هيما ميشده بود! گهيدختر د هيداماد با  گهيپسر د هي

 !دفترم؟ ياي يشنبه م -

 آره حتماً -

 ...دم  يبرات انجام م ادياز دستم بر ب يهر كار -

 ... يكن يلطف م -

 شيچراغا هم خاموش بود و جز برق نگاه عسل. كرد كه سكته كردم يچنان داشت نگام م! باب الحوائج اي. گاهم افتاد به آرتانن نيهمون ح در

 يكيهمون تار يتو... طعمه  نيدر كم يسگ نيع! كرد؟ يچش بود كه مث سگ به من نگاه م... مشخص نبود  يزيسوزاند چ يكه خرمن خرمن م

 :آتوسا كنار گوشم بلند شد  يبزنم كه صدا غياومدم ج. شد دهيكش دستمحس كردم  هوي

 ...نترس خره منم  -

 ...سكته كردم به خدا ! آتوسا؟ يبر يمنو كجا م -

 حرف نزن ايب -

به آرتان دست آرتانو هم گرفت و از  ديشد خواستم خودمو عقب بكشم كه آتوسا دستمو محكم تر گرفت و تا رس يم كيبه آرتان نزد داشت

 :آرتان هم با تعجب نگاه به آتوسا كرد و گفت. رونيب ديكش نميخوشگلشو بب افهيتونستم ق ياون دختره كه حاال راحت تر م بغل يتو

 !افتاده آتوسا خانوم؟ ياتفاق -
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 :گفت تيبا عصبان آتوسا

 ... نيبا هم برقص ديبا يعنيشما دو تا؟ االن  نيكش يخجالت نم -

آتوسا تند . نيبغل آرتان و اگه دست آرتان محكم دور شونه ام حلقه نشده بود پرت شده بودم كف زم يحرف منو شوت كرد تو نيدنبال ا به

 :ديآرتان در گوشم غر... آهنگ رو داد و خودش هم رفت كنار  هيكرد و به اركستر هم دستور  يرو خال ستيتند پ

 !كم بود آتوسا هم اضافه شد يلين -

 :زدم غر

 ...شم  يدارم له م ؟يشل كنكم حلقه دستاتو  هيشه  يم -

شرف و بهراد دوست  يهمون لحظه نگاهم افتاد به بنفشه ب يتو. بكنم فيزد و منو محكم تر فشار داد كه باعث شد ناله خف يپوزخند آرتان

معلوم ! يه موذكا ريآب ز يا... رو  هيخواست دوستاش بفهمن قض ينم نكهيشده بود به اونا بگه؟ ا يچطور راض! پس دوستاشم بودن! آرتان

 :ديخشنش در گوشم غر يآرتان با صدا نكهيچند لحظه در سكوت گذشت تا ا. رفته به دوستاش گفته يچ ستين

 به هم زد ؟ شتويخواهرت ع... بهتون  ياديگذشت انگار ز يخوش م -

 ...گذشت  يداشت خوش م شتريبه شما كه ب -

 ... گهينفر د هيشم برم تو بغل  يپا نم يكي زياز سر م...  مينفر راض هيحداقل من به  -

 :چشماشو از درد بست و گفت... پاش  يرو بهونه كارم كرد و پاشنه كفشم رو گذاشتم رو يكيتار! منم بوده يحواسش به همه كارا نكبت

 ...پامو  يله كرد ؟يبرقص يدار يچه اصرار يستيبلد ن يمن موندم وقت -

 ...تار موهام  هي يفدا -

 ...ها  يراياز زبون كم ن -

 ...نه نگران نباش  -

 يخواننده كه بلند شد تو يصدا. كردم يكمرم رو هم حس م يحركت آروم دستش رو يحت. تر شد ميخنده اش گرفت و فشار دستش مال نباريا

بودم و اون لحظه  يهنام صفوعاشق آهنگ آرامش ب... بود واقعاً  يچه لحظه قشنگ...  يو انتقام و تالف نهيبه دور از هر ك. فرو رفتم ينيريخلسه ش

 ...كردم  ياز آتوسا تشكر م ديبا... بود  نهيگز نيبهتر نيا

 ستين يشكيه يداره كه تو چشما يچشات آرامش -

 ستين يشكيه يقلبت به جز من جا يدونم كه تو يم

 كنه از غم يداره كه دورم م يآرامش چشات

 شم كم كم يدارم عاشق م گهيبهم م ياحساس هي

 يديبخش يآرومت بهم خوشبخت يابا چشم تو

 يد يمنم م ادي يرو دار يو خوب يخوب خودت

 يبهم عشقو نشون داد نتيريبا لبخند ش تو
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 ... يتو بودم كه واسه من دست تكون داد يايرو تو

 اهاميتو كل رو يخوام باش يم يبس تو خوب از

 فرداهام ديام يبا تو باش رميگ يجون م تا

 اهاميتو كل رو يخوام باش يبس تو خوب م از

 فرداهام ديام يبا تو باش رميگ يجون م تا

 شم يداره كه پا بند نگانت م يآرامش چشات

 شم يو مات م شيچشمات دوباره ك يتو باز نيبب

 كن يبا نگاهت آسمان مويو زندگ بمون

 كن يو عاشق من باش بمون و مهربون بمون

 يديبخش يآرومت بهم خوشبخت يبا چشما تو

 يد يمنم م ادي يرو دار يوبو خ يخوب خودت

 يبهم عشقو نشون داد نتيريبا لبخند ش تو

 يتو بودم كه واسه من دست تكون داد يايرو تو

 اهاميتو كل رو يخوام باش يم يبس تو خوب از

 فرداهام ديام يبا تو باش رميگ يجون م تا

احساس  هي. داشتم يبياحساس عج... آغوش آرتان بمونم  يبد توخواست آهنگ تموم بشه و من بتونم تا ا يدلم نم... بود  يآهنگ عاشقونه ا چه

 نكهيحس كردم آرتان هم حال منو داره چون قبل از ا. ميدل از آغوش هم بكن ميباالخره آهنگ تموم شد و ما مجبور شد يول... آرامش خاص 

نگاش  يرو داشتم تو يبرق نيبار بود كه همچ نياول يابر... زد  يتا نگاش كردم چشماش برق م. ولم كنه فشارم داد به خودش و بعد رهام كرد

 :شبنم و بنفشه كنار گوشم بلند شد يصدا. دست و سوت كر كننده بود يصدا. خوندم يم

 يم يفكر كنم به نگاهاتون چسب قطره ا گهيكه د نيبكن گهيبا هم اگه كار د نيديحاال خوبه فقط رقص... همو با نگاه  نيخورد... بابا دل بكن  -

 ...جدا نشه از هم  گهيكه د نيزن

 :و گفتم دميخند

 ...بابا  نيخفه ش -

 :و بنفشه گفت يسه تا صندل يرو ميسه با هم نشست هر

 خوب چطور بود؟ -

 ؟يچ -

 پ؟يبا آرتان خوش ت دنيرقص -

 چطور بود؟ پيبا بهراد خوش ت دنيرقص ؟يخودت چ -
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 :فتشبنم گ. ريبنفشه رنگ گرفت و سرشو انداخت ز يها گونه

 ...وسط  ديشل شد و دو ششين يداد چه جور شنهاديترسا اون لحظه كه بهراد بهش پ ينيبب ينبود! كشه يم ميچه خجالت -

 :نثار شبنم كرد و گفت يمشت بنفشه

 ذوق كردم؟ يكوفت من ك -

 !يپس معلومه ذوقم كرد... شل شد  شتيگفتم ن! ؟يمن گفتم ذوق كرد -

 :گفتم. خورد يحرص مو بنفشه  ميديخند يو شبنم م من

 !گفت؟ يم يچ! چطور بود؟ نميبگو بب... خوب حاال حرص نخور  -

 ...زد  يزر م -

 ؟يچه زر ؟يچ يعني -

 ...شمارشو داد  -

 ... گهياووووووو پس تمومه د -

 فكر كنم ديگفتم با رمينخ... اههههه گمشو  -

 ...فكر كردن نداره كه جواب تو از االن معلومه  -

 !شما دو تا  نيرفش يب يليخ -

 :بنفشه گفت هويو بعد  دميسه خند هر

 ...زنه  يآرتان داره جرقه م نيترسا به خدا ا -

 !؟يچ يعني -

 ... دميدرونشو هم كاو يها هيتا ال كروسكوپيم يگذاشته بودم ال نويمن امشب ا -

 !؟يخب كه چ -

 !؟يديآرتانو د افهيل قسرت تو اصال لحظه او ميختيو ر متيديد شگاهياون لحظه كه تو آرا -

 نهههههه -

...  نييهات و اومد تا پا نهيس يبعدم از رو صورتت اومد رو... ماتش برده رو صورتت  يچه جور يدون يمن خوب تو نخش بودم نم يول -

 ...جمع كن  يحواستو امشب حساب هههههيزيبد ه ياستغفراهللا ول

 ...اصال حواسش به من نبود  نيا! يبرو بابا توهم زد -

 دميخرهههههه من د يديتو ند -

 !؟يخب حاال كه چ -

 ......افتاد  يدهنش داشت پس م ياونوقتم كه عسل گذاشت... نگات كرد يبيجور عج هيدستت  يحلقه كه كرد تو -

 ...اون دختره  زيبعدم پا شد رفت سر م -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ١٦٢ 

 ...كنم  رابطشونو نتونستم كشف يول... دختر خاله اشه ... آمار اونو هم درآوردم  -

 ...رابطه عاشقانه است  هيمطمئن باش  -

لحظه  هيدختره رو ول كرد و  يدستا. شد ينم ينجورياش ا افهيق ماين زيسر م ينشست ياگه رابطه عاشقانه بود كه اون لحظه كه تو رفت! برو بابا -

بعدم فكر كنم از لج تو بود كه دست ... ر جاش شد و نشست س مونيپش هويشد كه  يدونم چ يخب نم يول... سرت  يبپره رو اديگرفت ب زيخ

اون  گهيد... وسط  يديپر انيزرت با شا ينه برداشت يتوام كه قربونت برم نه گذاشت... رو گرفت و بلندش كرد كه برن وسط برقصن  رهدخت

 ... يحساب بودممممم انيشا يكيدرخواست اون  ريالبته خودمم درگ... آرتان  افهيق دنيموقع من وحشت كردم از د

 :وگفتم دميخند

بكنم چون هدفم اصال آرتان و داشتن اون  ريتعب يخاص زيخودم چ يحركت آرتان برا چيخوام از ه يكه گفت همه اش توهمه من نم يينايا -

 !تمام...  رانهيهدف من رفتن از ا...  ستين

 ... ياز بس خر -

 ...تو  يلطف دار -

. ميديو غش غش خند ميبه هم كرد يمن و شبنم نگاه. انيكرد و رفت سمت شا ياز ما عذر خواه يشادبنفشه رو صدا كرد و اون هم با  انيشا

 :رو به شبنم گفتم ديخنده امان كه ته كش

 !خوش گذشت؟! كوه چه خبر؟ ينگفت يراست -

 ...نه اصال  -

 !!!!چرا؟ -

 ...منم از اون بدتر ... ذاشت  ياصال محل نم... رفتنمون اونجا مثل سگ شده بود  يكه كرد برا يبرعكس اون همه اصرار -

 ... هينشونه خوب -

 !؟يچ يعني -

 ؟يفهم يچرا نم... خره  گهيكنه د ميتا با له كردن غرور تو غرور له شده خودشو ترم ياون خواست تو بر -

 !بود؟ نيفقط هم لشيدل يعني -

 ؟ياورديذاشت كم كه ن يره واسه تو طاقچه باال مو دوبا ديرس ياون به هدفش م يآورد ياگه تو جلوش كم م... آره  -

اون لحظه . ميآخرم ما زودتر از همه برگشت. من درس دارم ميزدم به مامانم كه برگرد يهم غر م يتازه ه... بارم نگاش نكردم  هينه بابا  -

 ...بود  يعصب يليانگاز خ... شده بود  بيعج يلياردالن خ افهيق شييخدا

 ... عمرشه يآخرا گهيد -

 ...ا خدا نكنه  -

 نهههههيگم بوز يغرورشو م -

 يشعوريهنوز ب يعروس شد -
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 ...روش نداشت  يزيالبد چون چ هيتقلب نيفروشن؟ پس ا يمگه لباس عروس رو با شعور م -

... خودمه  يكه عروسانگار نه انگار . ميشد يكوبيوسط و مشغول رقص و پا ميدوباره رفت يو با شروع آهنگ شاد بعد ميديغش غش خند ييدوتا

 :اومد سمتم و گفت يجون با شاد يليوقت خوردن شام كه شد ن. كردم يم يو شاد دميخند يمنم اونجا مهمون بودم م نكهيدرست مثل ا

 ...بدو منتظرش نذار ... تو و آرتانم آماده است آرتان منتظر توئه گلم  يغذا زيترسا جون م -

 :و گفتم دمياشو محكم بوس گونه

 جووووووون يليچشمام ن يروبه  -

من  يچشما يكه زل زده بود تو يبه سمتمون اومد و در حال يما قدم دنيبا د. بود ستادهيكه آرتان ا ييجون رفتم به سمت اونجا يلين همراه

 :گفت

كم  هي... جون  يلين! د؟اي يسرش م ييبال هي نييپا ادي يخونش م يترسا ير يم يذار يهمه وقت شوهرتو م نيا يگ ينم!!! عشق من؟ ييكجا -

 ...عروستو دعوا كن بگو منو تنها نذاره 

 :جون به دفاع از من گفت يلين

واسه  رميبم...  يجمع دوستات بود يتو اي يكرد يطرالن گوش م يبه درد و دال يداشت ايهمه اش  ؟يهم تنها بود يليتو خ ستيحاال ن -

 ...طرفش  يبر ديتو با... طرف تو  اديب دياز داره؟ اون كه نبادختر ن يفهم يپسر تو نم! شوهر كرده يعنيعروسم كه 

 :تو بغلش و رو به مامانش گفت ديآرتان منو كش هياز ثان يكسر در

 ...من نازشو بكشم  نكهيداره به ا يازينه ن... نه به من شك داره ... من با همه دخترا فرق داره  يترسا... جون من  يلين -

 :خونسرد گفتم يليو خ رونياز تو بغل آرتان اومدم ب عيسر. و از ما فاصله گرفت ديگل انداخته من خند يهاگونه  دنيجون با د يلين

 ... يشام ما كجاست؟ مردم از گشنگ زيم -

 ... يهم گرسنه باش ديبا يبا اون همه ورجه وورجه كه تو كرد -

 ...نشون بده  زويم ستيبه شما مربوط ن -

 طرز حرف زدنه چه نيمگه من گارسونتم؟ ا -

 :زدم و گفتم يا انهيلبخند موذ...  ادي يخونش در نم يكارد بزن دميكه نگاش كردم د يچشم ريز

 ...نه كامال  يول...  يهست هيكم شب هي -

 ...خاره  يشما دندتون م!  ريخ -

كرده  نيزايداخل ساختمون رو د ياتاقااز  يكي. كردم و اغواگرانه براش چشمك زدم كه خنده اش گرفت و در سالن رو برام باز كرد نگاش

 :غر غر كردم... عروس و داماد  يبودن برا

 ... رونيبگو گم شن ب... شه  يغذا زهرمارم م لمبردارايف يمن جلو -

 بعدش لج كنم. نخورم يچيتونستم لج كنم ه يگشنه ام بود كه نم نقدريا. لجم گرفت و منم رفتم نشستم... حرف رفت نشست سر جاش  بدون

 :دوباره وارد شد و دستورات مسخره اش شروع شد لمبرداريف!!! هم مهمه من حتما غذا بخورم؟ يليكه براش خ ستيبشه؟ ن يكه چ
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 ...سمت دهن عروس خانوم  نيببر واشيداماد غذا رو  يآقا -

 ...عقب  نيسرتون رو ببر يه نيكم ناز كن هيعروس خانوم شما  -

 ...تا دهنشو باز كنه  نيصورت عروس خانوم و نوازشش كن يرو نيداماد شما دستتون رو بكش يآقا -

بود كه خودم خنده ام  يمن و آرتان مصنوع يرفتارا نقدريا. لقمه غذا رو درست كوفت كنه هيذاشتن آدم  ينم. شد يداشت بد م گهيواقعا د حالم

راحت غذامون رو  ميتا ما تونست رونيما برداشت و رفت بكن گفتن دست از سر  يكن و اونور ينوريباالخره بعد از دو ساعت ا. گرفته بود

 :دميوسط خوردن پرس. ميبخور

 ؟يشد كه به دوستات گفت يچ -

 :رو زد سر چنگالش و گفت گويتكه از ژ هي

 !گفتم؟ يم ديچرا نبا -

 ...پاتوق  ميبر اياون شب كه بهت گفتم ب -

 .گفتم شبيمن به همه اشون د... نداشت بفهمن  يلياون موقع دل -

 !چرااااااااا؟ -

باال انداختم و  يشانه ا. ميحرف نزن بذار غذامونو كوفت كن نقدرميا ريجا ممنوع الل مرگ بگ يب يفوضول يعني نيا. نگفت يچينگام كرد و ه فقط

 :جون اومد دنبالمون و گفت يليبعد از تمام شدن غذا ن. مشغول خوردن شدم

 ...شما بوق بوق راه بندازن  نيمنتظر نشستن تا دنبال ماش ناشونيماش يهمه تو...  گهيد نيفتيبچه ها راه ب -

چراغ كنتاك  فتادهيهمه هنوز راه ن. ميجون دنبالش راه افتاد يليمنم به كمك ن. نايماش نگيسرشو فشرد و بدون حرف رفت به سمت پارك آرتان

فقط اگه . گذشت يخوش م يليخ شييخدا... وس كشونش بودم فقط عاشق عر ياز كل مراسم عروس. زدن يها رو روشن كرده و داشتن بوق م

نشسته بود پشت . شدم نيلباسمو جمع كردم و سوار ماش. گرفت زرت بره خونه يداد و گازشو نم يمن اجازه خوش بودن رو م هعنقو خان ب نيا

 يانداخت رو يد يس هيخم شد تو و  شهيبنفشه از ش تهفيراه ب نكهيقبل از ا... نزنم  يدادم حرف حيترج... تو هم بود  يفرمون و اخماش هم حساب

 :گفت نپامو و رو به آرتا

 ... نيحال كن نيگوش كن...  دهيورژن جد -

ها  نيماش ليس... توجه به حركات من راه افتاد  يآرتان هم ب... ضبط  يرو چپوندم تو يد يضبط رو روشن كردم و س يبا شاد. گفت و رفت نويا

 مآرتان از گوشه چش... و بشكن زدن  كلميكردن ه نيياراده شروع كردم به باال و پا يب نيماش يتو ديچيتتلو كه پ يصدا...  دنبالمان روان شدند

 نويسرعت ماش.... بردم  رونيب شهيضبط رو بلندتر كردم و دستمو هم از ش يتوجه بهش صدا يب. به نشانه تاسف تكون داد ينگام كرد و سر

 :اعتراض كردم و گفتم... م داد باال رو ه شهيكرد و ش شتريب

 ...باشه  رونيخواستم دستم ب يباال؟ م يداد يرو واسه چ شهيش -

كه  رونيدستت ب رنيخوان از راست سبقت بگ يموقع م هي... ندارن  يعيكدوم حالت طب چيكه ه لمونيفك و فام نيا... باالست  نيسرعت ماش -

 .. يست ندارد گهيد ينيب يم ياي يبه خودت م هويباشه 
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 ...اااااا خدا نكنه  -

 ... گهيد نهيهم -

 :گفتم هوي. عاشق سرعت بودم....  ستيدو يرفته بود رو جانميكه ه ديكش يم ييال نايماش نيبا سرعت از ب چنان

 ....آرتاااااااااااااااااااااا ااان  -

 :بود گفت شيشونيپ يهمون حالت كه اخم هم رو در

 بله؟ -

 !!!!نم؟يبش من يشه بذار يم -

 !!!!!؟يچ -

 ...پشت فرمون  نميبذار من بش -

 :زد و گفت يپوزخند

 !!!؟يچ گهيد -

 كردم خفنننننن يهوس رانندگ...  گهيخب بذار د...  يچيپ چيپ -

 ... يكه سوار نشد شتريب اياز پرش ؟ينشست يتو اصال تو عمرت تا حاال پشت فرمونن فرار -

بخوابونم  يزيچ هيشد با  يكاش م... ساكت نشستم سر جام . فروكش كرد جانميهمه ه. ديكش يه رخم مانگار داشت ثروتشو ب. برخورد بهم

 :با تعجب نگاش كردم كه گفت. ستاديا نكهيكم و كمتر تا ا... كم شد  نيدفعه سرعت ماش هي... بشه  يصورتش تا عقده هام خال يتو

 ... نييبپر پا -

 !!!؟يچ -

 ... يد يچقدر لفتش م گهيد نيبش ايت فرمون؟ خب بپش ينيبش يخواست يمگه نم -

و نشستم پشت فرمون دنده  نييپا دميبا ذوق پر. كرده بودم يبدجوووووور هوس رانندگ. شد ينم يخوام ول ينم گهيخواستم بگم د يم

خونسرد نشسته بود كنار دستم انگار  آرتان هم. سرعتم دست خودم نبود گهيكه راه افتاد د نيماش... داشتاااااا  ييواسه خودش صفا كمياتومات

 :كم كه گذشت گره كرواتش رو شل كرد و گفت هي... ره باالتر  يداره م ينبود كه سرعت من ه ماصال براش مه

بابت  يبد زتويهمه چ يمجبور فتهيمن ب نيخش به ماش هي...  ايگاز بد يشه كه تو ه ينم ليدل يول... ره  يم يگاز بد يهر چ نويماش نيا -

 ...خسارتش 

 :باز گفتم شيام بدجنسانه بشه با ن افهيو سرعت باعث شده بود ق جانيه

 ....فدا تار تار موهام  -

تا باالخره  ميديكم تو اتوبانا چرخ هي...  ديكش يتتلو هنوزم داشت عربده م...  ديرس يبه گرد پامون هم نم يكس گهيد. كردم شتريسرعتو بازم ب و

 :دميپرس. خسته بودم يخوابم گرفته بود و حساب. نهگرفتم برم سمت خو ميتصم

 !ابونه؟يخونه ات تو كدوم خ -
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 از دور دور؟ نيباالخره خسته شد -

 ...كنه  يبعدش آدمو خسته م... آدم جالبه  يمدت برا هيفقط  يزيهر چ -

 !!!؟يحرفا هم بلد نياز ا -

 خونه ات كجاست؟ دميپرس....  ينه فقط تو بلد -

 :پوزخند گفت با

 !؟يدون ينم يبگ يخوايم يعني -

 نه -

 نا؟يبرات نگفتن خواهرت ا يعني -

 نه -

 اونجا؟ يباور كنم كه تو تا حاال پاتو هم نذاشت يعني -

 .دونم يراجع به خونه تو نم يچيمن ه يول... نكن  يخوا يباور كن م يخوا يم -

 ... هيبرو اله -

 يو بابا يبابا و مان نياز جمله ماش.... ها دنبالمون بودن  نيهنوز هم تك و توك ماش هيسمت اله و رفتم اوردميخودم ن يبه رو يول... افتاد  فكم

 :گفتم! هم بود خونه اش ييچه جا. ستادميطبقه ا ستيساختمون ب هي يكه آرتان داد رفتم و جلو يآدرس ياز رو...  انيآرتان و شا

 !نگ؟يپارك يبرم تو -

 ...كنه  يك منگهبان خودش پار ستينه الزم ن -

با  يليانگار خ... كرد  ينم هيگر گهيد زيعز. خواستن ما رو بدرقه كنن يشده بودن و م ادهيپ ناشونيهمه از ماش!!!!! دلم گفتم بابا كالس يتو

 :دست منو گرفت و رو به آرتان گفت. خودش كلنجار رفته بود

 ... يمادر نداره مواظب باش دلشو نسوزونگل من  نيا... سپارمش دست تو پسرم  يدسته گلو از امشب م نيا -

 :سر خم كرد و گفت زيعز يمتواضعانه برا آرتان

 ...خانوم مثل جفت چشمام مراقبشم  زيعز -

 :منو محكم بغل كرد و در گوشم گفت. دينوبت به آتوسا رس زياز عز بعد

 .اديب شيواست پ يدونم مشكل يم ديبع يخودم نيام عهر چند كه تو... اومد حتما خبرم كن  شيبرات پ ياگه مشكل دارميمن تا صبح ب -

عجق وجق و شرم آورشون  يو با حرفا ختنيكرم ر يزد و اونم منو سپرد به آرتان و عقب رفت شبنم و بنفشه هم كل يحرف چشمك نيدنبال ا به

 :بعد از اون بابا اومد جلو و دستمو گرفت دست آرتانو هم گرفت و گفت. خجالتم دادن

و ...  قشهيدوستش داشته باش اونقدر كه ال... خوام  يم زيچ هيظلم كردم حاال از تو فقط  يليدختر كوچولوم خ نيدر حق ا پسرم من -

 .خوشبختش كن

 نكهيسر شونه ارتان زد و بعد از ا يبابا هم دست. نگفت فقط به بابا نگاه كرد و بعدم سر تكون داد يچيه. كرد يبيجور عج هيبابا آرتانو  حرف
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خواست شكستن بغضش رو  يانگار نم. شد نيسوار ماش عيو رفت سر ديهر دومون رو بوس يشونيزده آرتان پ خي يدستا يمو گذاشت تودست

از زور هق هق  زميجون عز يلين... كرد  ينيگفتن به هردومون عقب نش كيو تبر دنيآرتان هم آرتانو به من سپرد و بعد از بوس يبابا. مينيبب

 شييخدا. زد يبغلش در گوشش حرف م يجوجه كوچولو گرفته بود تو هي نيتموم مامانشو ع قهيآرتان پنج دق. ف بزنهحر يتونست حت ينم

منو بغل كرد  هيصورت پسرشو غرق بوسه كرد با گر نكهيو بعد از ا رونويجون از تو بغل آرتان اومد ب يليباالخره ن. ومدي ياشك منم داشت در م

مطمئن بودم آرتان  ومدي يداشت از خودم بدم م. پسر كوچولو هواشو داشته باشم هينشو دوست داشته باشم و مثل و در گوشم التماسم كرد آرتا

 ياز االن حت شتريبود كه تازه بعد از به هم خوردنش همه رو ب يازدواج صور هيهمه اش به خاطر  يتابيهمه اشك و ب نيا...حسو داره  نيهم هم

 :بم شده گفت يهمه ما دو تا رو به هم سپردن آرتان دستمو گرفت و با صدا هنكيبعد از ا... كرد  يداغون م

 ...برن  اديهم دلشون ب نايتو تا ا ميبهتره بر -

 .ميتكان دادم و هر دو دوشادوش هم وارد ساختمون شد يحالم گرفته بود كه سر نقدريا

 هيخودش  يو مدرن بود و اتاقك نگهبان خودش برا كيش يليخ يليخ ساختمون يرفتم الب يافته دنبالش م يجوجه كه دنبال مامانش راه م مثل

 :گفت ينگهبان با شاد. چهل ساله بود داد و سفارشات الزمو كرد يمرد س هيبه دست نگهبان كه  نشويماش چيآرتان سوئ. واحد كامل بود

 هيدكتر ما گل پسر يآقا نيا... گم خانوم دكتر  يم كيبربه شما هم ت... پس از امشب واحد شما هم دو نفره شد ... دكتر  يگم آقا يم كيتبر -

 ... نيقدرشو بدون... واسه خودش 

 :بزنم آرتان با اخم تشكر كرد و رو به من گفت يمن فرصت كنم حرف نكهياز ا قبل

 ...طرف  نياز ا ايب -

كه نگهبان  ياز لقب ارياخت يب. ستاديرنگ آسانسور ا يشكدر زر يو جلو ديچيراهرو پ هياز . به نگهبان مهربون زدم و دنبالش راه افتادم يلبخند

 تانو آر ميدر آسانسور كه باز شد هر دو وارد شد. كرده بودم فيخورده ك تابيخر ت نيع! خانوم دكتر. لبم يبهم داده بود لبخند نشسته بود رو

 :بود گفت يلبخند من كه هنوز اثراتش باق دنيآرتان با د. دكتر يپنت هاوس هم خونه داشتن آقا! اوالال. رو فشار داد ستيدكمه ب

 ... يكن هيگر ديتو االن با ؟يخند يم يبه چ -

 :باز تر كردم و گفتم شموين صادقانه

 ...خندم كه از امشب شدم خانوم دكتر  يم نيبه ا -

 :رحم شد و گفت يبعد دوباره ب يلبخند زد ول اول

 .ستيبهش دل نبند چون موندگار ن اديز يول...  يكن فيك لقب نيبا ا يتون يم ير يكه م ياز االن تا روز -

 :باال انداختم و گفتم يشانه ا. رونيشد چشاتو با ناخنم بكشم ب يبردم اگه م يم يآرتان چه لذت آخ

 ...تر دك يآقا رميدانشگاه كانادا بگ نيبرم كه خودم مدرك دكترامو از بهتر يازش لذت م ياونوقت... هم نداره  ياالن چندان لذت -

 .ره يم ادتي ياونور همه چ يبر نكهيبه محض ا...  يبرس ييدونم تو به جا يم ديهر چند كه بع... بله ... اوه  -

 ...دكتر  ييآقا ييره تو يم ادميكه با رفتن من اونور  يزيتنها چ -

 !سه؟يميقلبم وا يگ يترسا؟ نم يحرفا زد نيدوباره تو از ا -
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 :با اخم گفتم. ديحرف غش غش خند نيدنبال ا به

 ...خندن  يگن خودشونم م يخودشون جوك م... دارن  فيتشر ارشوريمردم خ -

 ...توئه  افهياز جوك من خنده دار تر ق -

 يلگد بزنم تو هيخواست از پشت  يدلم م. شد ادهيچرخاند پ يرا در دست م دشيكه با لبخند كل يو آرتان در حال ستاديآسانسور ا! يلعنت

 ينگاه هيوارد خونه بشم  نكهيقبل از ا... درو باز كرد و رفت تو  دشيو با كل ستاديواحد صد و ده ا يجلو... نونش بشه هم آبش  ماتحتش كه هم

 :لب گفتم ريواحد كردم و ز مارهبه ش

 !يعل اي -

دست  چهيقال هيكفش پاركت بود و  بود كه يسه چهار متر كيراهرو بار هيجلوت  يشد ياز در كه وارد م. آروم پا به خونه آرتان گذاشتم سپس

 يبدون در آوردن كفشام راهرو رو ط. هم چند تا قاب خوشگل زده شده بود وارهاشيهم كنارش بود و به د يجا كفش هيبافت تركمن دراز و 

 ميلوش به صورت نست بنفش منم ج ميگوشه اش بود ن هي نچيپنجاه ا يد يال ا ونيزيسالن گرد بود و تلو هيكه  منيدم به نشيكردم و رس

 يست رو مين يهم جلو ياسيگرد خوش رنگ  چهيقال هي...  ينيبب يو يت يبخور وهيكاناپه آبم نيا يرو يفتيداد ب يجون م. شده بود دهيچ رهيدا

بود  نجايا شيبود كه همه اش با لباس اسپرت بود و قشنگ منينش يها واريسه تا عكس بزرگ و گنده هم از آرتان به د. دانداخته شده بو نيزم

اسپرت  راهنيپ هيسوخته و  يسرش به رنگ قهوه ا يكاله لبه دار كج گذاشته بود رو هي يكي يتو. كه هر سه تا عكسش با لباس بنفش بود

اشق ع يحساب....  نماااااايداشت ا يفتگيشكم باززززز خودش يتا رو قهيطبق معمولم ... همرنگ كالهش  يتيبرشلوار مخمل ك هيبنفش چسبون با 

دستشو هم با عالمت الو نگه داشته بود كنار ....  يشرت بنفش تنش بود با شلوار كتون سورمه ا يسوئ هي گهيد يكي يتو.... خودش بود  كليه

 دونه شال اسپرت هم به رنگ بنفش انداخته بود دور هي...  يخاكستر وريپل هيبود با  دهيپوش يخاكستر نيشلوار ج هي يكياون  يتو... صورتش 

من ست  هيزيگرفته بود كه با رنگ جه يعكسا رو ك نيمن مونده بودم ا... كرد خفن  يم يخالصه كه تو هر سه تا عكس داشت دلبر... گردنش 

 يبود اوپنش ام د ييرايهمون جا كنار پذ كشيآشپزخونه ش. بشرو كم كنم نيا يرو رميتا عكس بگ ندچ ديحق با آتوسا بود منم با... شده بود 

لباس  ييظرف شو نيگاز ماش ديمثل سا ميبرق ليتمام وسا... و قرمز بودن  يداخلش هم همه به رنگ مشك ليو قرمز بود و وسا وياف مشك

به رنگ قرمز ... و  ينهار خور زيم يها يظرف و ظروف قاشق چنگال روكش صندل لمث گهيد يزايبودن و چ يماكروفر همه به رنگ مشك ييشو

كه  ييرايرفتم سمت پذ اليخيمنم ب. آب خارج كرد تا آب بخوره يبطر هيرفت و  خچاليآرتان سر . داشت قهيسل زايچ نيخوبه آتوسا تو ا. بود

 يسلطنت لياست يمبل ها... مفروش شده بود  يسورمه ا يشش متر چهيقال هيشكل بود و با  ليمستط ييرايپذ. شد يجدا م نيراهرو از نشم هيبا 

هم پر بود از  نجايا. قرار داشت ييرايپر از ظروف نقره هم كنار پذ نيتريو هيشده بود  دهيچ يور به شكل قشنگدور تا د يهم با رنگ كله اردك

 ياز لباساش تو كهيت هيبود كه رنگ  نجايكار ا يجالب... و كت شلوار و كروات  يبلكه با لباس رسم. نه با لباس اسپرت گهيد يآرتان ول يعكسا

بعد !!!! بشر نيبود ا يعجب جلب... دستمال گردنش  ايكرواتش  اي راهنشيپ ايحاال ... ست شده بود  ييرايبا رنگ پذبود و  يهر كدوم از عكسا آب

 ياتاق اعم از رو تخت ليتخت بزرگ دو نفره آخر اتاق قرار داشت و همه وسا....  دبو يكه چه اتاق يوا....  دميبه اتاق خواب سرك كش ييراياز پذ

 ميخواست يكه م يروز ادمهيخوب ... و سبز روشن بود  ييبه رنگ طال... توالت و  زيم يرو ينيتزئ ليكنار تخت وسا ياحتر يها ييدمپا چهيقال

 يشد و گفت خودش با آرتان قرار م يغر زدم تا دست آخر آتوسا عصب نقدرينداشتم و ا ديحوصله خر گهيمن د مياتاق خواب رو بخر ليوسا
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درست همرنگ ...  دمشونيد يحاال تازه داشتم م... از رنگ اتاق خوابم نداشتم  ياطالع نميهم يم قبول كردم برامن. برن بخرن ييذاره تا دو تا

وارد اتاق كه شدم با ... كار آتوساست ... داده باشه  ينظر نيآرتان چن حالهم!!!! آرتان؟ اينظر آتوسا بوده  نيا يعني! من و آرتان بود يچشما

.... تخت  يعكس از باال تنه برهنه اش زده بود صاف جلو هي! آرتااااااااااااااااااااان بر پدرت لعنت.... خشك شدم  سر جا واريعكس رو د دنيد

اول كار  نياز هم. دميد يناجور م يكه تا صبح خوابا ينجوريا. بخوابم رميدختر كشش و بگ كليچشم بدوزم به ه ديحاال هر شب با! يلعنت

تق در  يبا صدا... كنم آقاااااااا  يكارت م يچ نيبب سايحاال وا... كارا بكنم  نيشد منم بلدم از ا نطورياشه حاال كه اآرتان؟ ب ياز رو بست رويشمش

... داد  هيهمونجا به در تك. ترسوند يوجود داشت كه آدمو م يچشماش برق خاص يتو. بودآرتان اومده بود تو و در اتاقو بسته ... باال  دميپر

تاجمو در آوردم و  ميچشماش ن يكه زل زده بودم تو نطوريهم ارميكم ب نكهيمنم بدون ا... تخت  يرد كامل و پرت كرد روكرواتش رو در آو

من  خواديدونستم م يم. رو باز كردن راهنشيپ يدونه دونه دكمه ها دنشست كنج لبش شروع كر يلبخند...  شيآرا زيم يپرت كردم رو

دستش ... جلوش  سادميرفتم وا... برام مهم نبود  يكردم ول يم يباز ريداشتم با دم ش... آخر  ميزدم به س نميهم يبرا فتميبترسم و به التماس ب

دستشو پس زدم و خودم  متيبا مال... جلوش  سادميرفتم وا يچ يبراخوام بكنم و  يم يدونست چه كار ينم. و زل زد بهم  ستادياز حركت ا

كردم  يدلم دعا م يتو يه يشجاعت برداشته بودم ول پيريت. چشماش از تعجب چهارتا شده بود... ش دكمه ها هيشروع كردم به باز كردن بق

 يچشمامو م ديبا... تخت  يراهنشو در آورد پرت كرد رويحركت پ هيهمه دكمه ها كه باز شد دستمو زد عقب و با ... وقت  هيكار دستم نده 

 :زمزمه كرد!!!!!! ددددددد؟يند كلوياون ه شد اون بدن برنزه و يمگه م يول نمشيبستم تا نب

 ...لباستو باز كنم برات  پيبچرخ تا ز زميعز -

ترسوندم نه اون منو  يمنو اونو م ديبا. دادم يكارمو تا ته ادامه م ديبا. خودمو سپردم به خودت ايخدا. كرد يم دايپ خيكار داشت ب! باب الحوائج اي

 :بهش و گفتم دميبا عشوه رفتم چسب.... 

من موهامو باز كنم لباس خوابمو هم  رونيب يبر يخوا يم!!! ارم؟يدر ب....  ارميتونم درش ب يخودم م.... كنارشه  پشيلباسم ز ززززززميعز -

 ...تو  يايبپوشم بعد ب

بود  دايپ... ده اش سرخ ش يچشما ياش بود از همون جا سرمو گرفتم باال و زل زدم تو نهيس يقدم تا رو. اش نهيس يدستمو چسبوندم رو كف

منم از فرصت . رونيب ديدر اتاقو باز كرد و پر عيدفعه منو هل داد عقب و سر هي. چشمامو خمار كردم و چند بار پلك زدم....  ارهي يكه داره كم م

كرد من  يكرشم نمف.... خواست منو بترسونه  يم نيا. دميخند ياز ته دل م. خنده ريكردم در اتاقو قفل كردم و غش غش زدم ز استفاده

تخت گرم  يزدم تو رجهيو موهامو باز كردم و ش دميدست لباس راحت پوش هيلباس عروسو از تنم در آوردم ... كاسه اش  يبذارم تو ينجوريا

 ...خوابم برد  دهيبالش نرس يسرم رو... تخت حاال حاالها مال خودم تنهاست  نيدونستم كه ا يم... و نرممون 

 ...شدم  داريب رونيب ياز سر و صدا صبح

 ...نشد  داريكردم ب شيواال آتوسا من كه هر كار -

 !!!!خوابه؟ يم نقدريچه خبره ا... ظهره  كيساعت  -

 ... يكن دارشيب يتونست ديشا نيتو برو بب -

در  ديفهم ير اتاق قفله اگه آتوسا مافتاد د ادمي هوي!!!! ؟يكن داريمنو ب يخواست يتو ك! كنه يخودشو تبرئه م يآرتان مارموز نگاه كن چه جور يا
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 سبه نفس نف. تخت يرفتم تو رجهيصدا باز كردم و بعد دوباره ش يو قفل درو ب نييپا دمياز تخت پر يچه جور دميشد نفهم يبد م يليقفله خ

 :باز شد و گفت ششيز من نبا يچشما دنيبا د... تو  ديخودم كه در اتاق باز شد و آتوسا پر يبودم رو دهيتازه لحافو كش. افتاده بودم

 ...آوردم  يبرات كاچ... عروس خانوم  رونيب ايپاشو ب...  يداريا تو كه ب -

 :تخت و گفت يرو ديآتوسا پر... آش نخورده و دهن سوخته ... هام گل انداخت  گونه

 !!!!؟يبكش يكوچولو تو خجالتم بلد يقربونت برم آبج ياله -

 ا آتوسااااا -

 ... ميبشور ميمالفه رو ببر نيا ديشو باخب بابا پا يليخ -

از جا بلند شدم و به ناچار .... فهمن كجا چه خبره  يكل تهران م گهيرم اونوقت د يبشر لو م نيا يخدااااا االن من جلو يا... بود  زيمالفه كه تم وا

 :گفتم

 ....دنبال آثارش نگرد  زهيمالفه تم -

 !!!!؟يچ يعني -

 ...همون شبونه مالفه ها رو جمع كرد و عوض كرد  ميبخواب فيمالفه كث يآرتان دوست نداشت رو -

 ....آرتان  نيداره ا ييييياووووه چه جون -

 :بلند شد يمان يصدا.... گونه هام از شرم رنگ گرفت  دوباره

 !!!!؟يديخواب يخودتم گرفت يكن داريترسا رو ب يتو رفت... خانوم  -

 :با خنده گفت آتوسا

 ... بابا مياومد -

 زيبه كمك آتوسا تم رپاكنيصورتم پخش شده بود را با ش يرا كه تو شبيد شيآرا يايو بقا دميكش ميموها يتو يدست ستادميا نهيآ يجلو

 :خواستم از اتاق خارج شوم كه آتوسا گفت. كردم

 ...كن  شيكمم آرا هيلباس مناسب تر بپوش  هيشوهرت؟  يجلو يبر يخوا يم يجور نيچه وضعشه؟ ا نيا -

 :و گفتم رونياز اتاق زدم ب رهيآتوسا بتونه جلومو بگ نكهياز ا قبل

 ...آتوسا  اليخيب -

اول متوجه من  يمان. و چند ساله مشغول گپ زدن بودن نيدو تا دوست چند نيع مانهينشسته بودن و صم يو يت يكاناپه جلو يو آرتان رو يمان

 :گفت متيشد از جا برخاست و با صم

 ...س خوابالو به سالم عرو -

 :دست دادم و گفتم باهاش

 ... ومدي يخو خوابم م... خواب منم خار شده رفته تو چشم شماها  نيا... سالم  -

 :كاناپه و گفتم ينشستم كنارش رو يآتوسا و مان يحفظ ظاهر جلو يخودم نگاش كردم و برا ياحساس نگاه آرتان رو با
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 ... زميعز ريصبحت بخ... سالم  -

 :ت دور شونه ام و گفتانداخ دست

 ...ماه نشسته ات خانوم گل  يسالم به رو -

 بود كه من برم صورتمو بشورم ؟ نيمنظورت ا يعنياالن  -

 :منو به خودش فشرد و گفت آرتان

 ... يمون يگل م نيواسه من ع يتو همه جور...  زمينه عز -

 :و گفت ديدستمو كش آتوسا

 ... اديه دست و صورتشو بشوره و ببر ديآرتان لوسش نكن در هر صورت با -

 :و در همون حالت گفت ييكشان كشان برد سمت دستشو منو

 ... يدار يخوش به حالت ترسا چه شوهر ماه -

 :ديدست و صورتمو شستم و در سوال ترسا كه پرس ييدستشو يحرف رفتم تو ينشست گوشه لبم و ب يپوزخند

 مطمئن باشم؟ ؟ياالن حالت خوبه ؟ درد ندار -

 :گفتم

 ...توپ توپم به خدا ... آره بابا  -

 موندم يجا م نيوگرنه شب هم دميكش يكه خجالت م فيح...  شبينگرانت بودم د يليخ -

 !؟يچ گهيد -

 !؟يهست يآرتان خوبه؟ راض -

 ...معلومه كه خوبه  -

 :گفت يگر يلبخند زد و با موذ آتوسا

 ...داره  يچه قدرت داستيآره كامال ازش پ -

 :خواستم بحث رو عوض كنم گفتم يكه م يصورتمو خشك كردم و در حال و دست

 برامون؟ يصبحونه آورد -

 هم آوردم براتون يكاچ...  يبش داريكنه تا تو ب يآرتانم نخورد گفت صبر م... آره  -

 نجا؟يا ادي ينم زيدستت درد نكنه عز -

 ...خاص خودشو داره  ديعقا زيعز... كه  يدون يم گهيروز د هيگفت باشه واسه  يدلش كه انجا بود بدجووووورررر ول -

 :و گفتم دميكش يآه

 ...مادرزن سالم  ميرفت يم ديبا -

 ... نيخوب بر -
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 !كجا؟ -

من و تو  يبرا ستيكم از مادر ن زيعز...  زيعز دنيخونه د نيبهشت زهرا سر خاك مامان بعدم بر نياول بر...  نيدو جا بر ديجا با هي يبه جا -

... 

 :و گفتم دمياشو بوس گونه

 .يگ يتو راست م... قربونت برم  -

 :گونه اش و گفت يگذاشت رو دستشو

 ...آرتان روت اثر مثبت گذاشته ! يچه مهربون شد -

 :و با پوزخند گفتم دميخند

 ... يليخ... آره  -

كه البته من با ... حلق ما دو تا  يرو هم كردن تو ياچهمه ك نكهيبعد از ا...  ميخورد يآتوسا و مان يها يرو همراه آرتان و با شوخ صبحونه

 ينهار بمونن ول ياصرار كرد كه برا يليآرتان خ. پا شدن كه برن... لبخند مرموز گوشه لبش  هيو  يآرتان با خونسرد يخوردم ول يخجالت م

 ميو اصال دوست ندار ميهست ين كه هر دومون از هم فرارخبر نداشت گهيد ميبازم با هم تنها باش ميدار ازيكردن ما دو تا ن يفكر م. نكردن ولقب

و نشست به نگاه  يد يو يدستگاه د يچپوند تو يووديهال لميف هيو  يو يت يخونسرد نشست پا يليبعد از رفتن اونا آرتان خ. ميبا هم باش

همه مدت تازه وقت كردم  نيبعد از ا... ست اون كنار د نميخواستم بش يكه نم فيح يول... تماشا كنم  نميخواست منم بش يدلم م يليخ. كردن

.... بار آتوسا  4.... بار شبنم  8بار بنفشه زنگ زده بود  10!!!!! كال و اس ام اس كجا بود؟ سيهمه م نياووووووووه ا...  ميسر بزنم به گوش هيبرم 

 :بنفشه نوشته بود. س داده بودنكه ازشون جدا شدم همه اشون بهم اس ام ا شبياز د دمياس ام اسارو كه باز كردم د

 ...خدا پشت و پناهت مادر  -

 :نوشته بود  شبنم

 ...شده بود  ثيآرتان خب يمراقب خودت باش چشما -

ساعت دو نوشته  يحدودا... بود  مايكه اشكمو در آورد اس ام اس ن ياس ام اس. خواهرانه كرده بود بهم يشرم آور ول شنهاديهم چند تا پ آتوسا

 :بود

 كتمينزد...  ريباهام تماس بگ يحس كرد يخطر نيكوچك تر... مراقب خودت باش ... هم بذارم  يتونم چشم رو يتا صبح نم...  دارميمن ب -

 ...رسم بهت  يزود م

 يولدوسش داشته باشم  قشهيتونستم اونجور كه ال يكاش م... تونستم عاشقش بشم  يكاش م.... بشر خوب و مهربون بود  نيچقدر ا ايخدا

به ... دونم  يرمز عبورو نم دميچت كنم كه د نميو بش نترنتيپام و خواستم وصل شم به ا ينداشتم بكنم لب تاپمو باز كردم رو يكار...  فيح

هر دو تا . .. دميسرك كش گهيرفتم و به دو تا اتاق د... داد برم رمزو ازش بپرسم  يغرورم اجازه نم...  دميبستم و طاق باز دراز كش تاپوناچار لب 

 نجاياز تخت ها متوجه شدم كه آرتان شب قبل ا يكي ختهيبه هم ر ياز مالفه ها... نفره داشتن و مشخص بود كه اتاق مهمانه  هياتاق تخت خواب 

از  يكي عيكتابام داخل كتابخونه خوشحال شدم و سر دنيكتابخونه هم گوشه اش بود از د هيرنگ داشت و  يزرشك ونياتاق دكوراس. دهيخواب
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كثافت چرا ... فنجون قهوه هم دستش بود  هيبود و  لميغرق ف يآرتان حساب... رمانم رو برداشتم و دوباره برگشتم سمت اتاق خواب  يكتاب ها

گاز و مشغول  ياتاق خواب شدم و رفتم سمت آشپزخونه و قهوه جوش رو گذاشتم رو اليخيبود؟ بدجور هوس قهوه كردم ب ختهيواسه من نر

بودن خواستم  ييباال يها نتيكاب يفنجون ها تو... شد شروع كردم به گشتن دنبال فنجون  يقهوه داشت آماده م. كردن قهوه شدمدرست 

 ينم. شد كهيافتاد كف آشپزخونه و هزار ت رميبتونم فنجونه رو بگ نكهيو قبل از ا يبه فنجون پشت سر گرفتبردارم كه دسته اش  شونويكي

 دهيام و چسب نهيس يمن كه دستمو گذاشته بودم رو دنيآشپزخونه و با د يتو ديآرتان پر هوي...  دميكش غيو ج دميترس شد كه خودمم يدونم چ

 :گفت نتيبودم به كاب

 !شد؟ تيزيشده؟ چ يچ -

 :تكان داد و گفت يسر... فنجون  يبزنم نگاش افتاد به تكه ها يمن حرف نكهياز ا قبل

 ... يجهاز خودتو ناقص كرد يزد يروز اول... شه  يم نينكرده كار گر كار كند هم ... گهيد يهست يدست و پا چلفت -

شونه  متيآرتان اومد جلو و با مال. تونستم يكه درست نم ديلرز يدستم م نقدريا يتوجه به حرفاش خم شدم كه خورده ها رو جمع كنم ول يب

 :هامو گرفت و گفت

 ... يكن يم شتريكار منو ب يبر يدستتو م يزن يم حاال تازه...  يخواد جمع كن يپاشو تو نم -

و بدون تشكر كردن از آرتان بابت  ختميبرداشتم و قهوه مو ر گهيفنجون د هي... بودم  دهيپوش ييخدا رو شكر دمپا. گرفت از جا بلند شدم لجم

بود تو آشپزخونه از  دهيكنه ول كرده بود دوپاز  نكهيبدون ا لمويف رونيفنجونو جمع كنه از آشپزخونه زدم ب يخواست خرده ها يم نكهيا

برگشت و بدون نگاه كردن به من تمام آشپزخونه  يبعد با جارو برق ياز اتاق خوابا لحظات يكي يو رفت تو رونياومد ب. خنده ام گرفت شرفتار

 سمينو ريبود ز يزبون اصل... شد تاوان  يم يرسبه فا لمشياسم ف... رو زدم از اول  لميكاناپه و ف يلم انداختم رو هيمنم راحت . ديرو جارو كش

با  يول... كاناپه كنار من  يكارش كه تموم شد جارو رو برگردوند سر جاش و اومد نشست رو...! حد  نينه تا ا گهيد يزبانم بد نبود ول. اشتند

 :فاصله و گفت

 !!!قشنگه؟ لمشيف -

 :گرفتم و گفتم دهياشو نا د كهياعتماد به نفس ت با

 ...ازه اولشه ت -

 !؟يفهم يازش م يزياصال چ -

 :و گفتم اوردمين كم

 ... يفهم يپ ن پ فقط تو م -

 :پاز كرد و گفت لمويرو برداشت و با لبخند ف يو يد كنترل

 !!!دختر كوچولوئه؟ نيگفت ا يچ نجايا -

 :با اعتماد به نفس براش ترجمه كردم و گفتم. بودم نگهش داشت كه من متوجه شده ييجا قايخدارو شكر دق يول...  رهيخواست مچ بگ يم! يلعنت

 .برات ترجمه كنم ياز من خواهش كن ستين يازين گهيد... گن  يم يچ يفهم يخودت م يكم دقت كن هياگه  زميعز نيبب -
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 :آرتان شد يتلفن لحظه حواسم جمع مكالمه هي. شدم لميادامه ف يمشغول تماشا اليخيمنم ب. گرفت از جا بلند شد و رفت سمت تلفن لجش

 .ممنون...  يتهران... به اشتراك نهصد و هشت  نياريپرس جوجه كباب با مخلفات ب هي -

شد و  لميف اليخيبه فكر خودش باشه ب ديبا يخونه هر ك نيكه تو ا يعني نيا. پرس سفارش داد هي! شعوووووووووووووريب. تلفن رو قطع كرد و

داده  ادي يبهم آشپز زيخوبه عز. كردم يخودم درست م يخوشمزه بو دار برا زيچ هي ديآشپزخونه با يراحت از جا بلند شدم و رفتم تو يليخ

جون رو  يليآشپزخونه رو برداشتم و شماره ن يتلفن تو عيسر. بزنم يطانيش يفكر به ذهنم خطور كرد كه باعث شد لبخند هيلحظه  هي... بود 

 :ديچيپ يگوش يوجون ت يليگرفته ن يبوق صدا نيبا سوم. گرفتم

 ...جانم  -

 جوووووونم يليسالم ن -

 !مامان؟ آرتان خوبه؟ يخوب... ماهت عروس گلم  يسالم به رو... دلم  زيسالم عز -

 .رسونه يبهتون سالم م نجاستيآرتان هم ا... هر دوتامون  ميجوووون خوب يليآره ن -

 ...كم بخوابم  هيبم صبح تازه تونستم نتونستم بخوا شبيمن زنگ نزدم از زور سر درد د زميببخش عز -

 .رميگ يمن عذاب وجدان م...  نينكن تيخودتوتو اذ نقدريجون تو رو خدا ا يلين....  رميبم ياله -

زنه  يآرتان چهار پنج ساله كه از ما جدا شده و فقط آخر هفته ها بهمون سر م... آرتان ناالن نشدم  ييمنم از جدا...  يستينه دخترم مقصر تو ن -

 ... اديز يليخ... خوشحالم دخترم  يليحاال خ. شده بودم دياز ازدواج آرتان نا ام گهياشك من اشك شوق بود چون د... 

 ...جون  يلين يمرس -

 با هم؟ نيحاال حال هر دوتون خوبه؟ راحت -

 به خدا ميخوب يليجان ما خ يليآره ن -

 !ماه عسل؟ نيبر نيخوا ينم -

 :دادم لشيه بودم تحورو كه آماده كرد يدروغ

 ... ميبر كينزد ندهيقول داده حتما در آ يول ميبر ميتون يداره گفته االن نم يكار يكم گرفتار هيجون آرتان  يليراستش ن -

 .كنه يتر م كيزن و شوهرو به هم نزد هيماه عسل  نيحتما بر زميآره عز -

 ...سوال بپرسم  هين راستش زنگ زدم هم حالتون رو بپرسم هم ازتو... باشه چشم  -

 شده؟ يزيچ... جانم دخترم  -

 !ه؟يمورد عالقه آرتان چ يخواستم بپرسم غذا...  ميناهار بخور ميخوا يحاال تازه م ميصبحونه خورد رينه راستش ما چون د -

 ؟يواسه آرتانم غذا بپز يخوا يقربونت برم عروسم م ياله -

 ... ميخور يم ياگه نپزم كه گشنگ... جون  يلين گهيآره د -

 :و گفت ديخند

 ... يبلد نباش يآشپز دميترس يراستش م -
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 :و گفتم دميخند منم

 ...دستتون درد نكنه  -

ترششو دوست داره ... نباشه ها  نيريش يخورش فسنجونه ول يكي... راستش آرتان سه تا غذا رو تا حد مرگ دوست داره ... گلم  گهيببخش د -

 بيس... فراووووون  موشميباشه ل اديكه ربش ز يالبته به شرط... است  مهيهم خورش ق يكي.... فراوووووون  يتزايپ رينبا پ...  استيالزان يكي... 

 ....سرخ كرده هم كنارش باشه حتماً  ينيزم

 :و گفتم دميخند

 ...دوست دارم  يگه من همه چ يپرسم م يم يجون از خودش كه هر چ يلين دتونيبابت اطالعات مف يمرس -

 ...دوستت داره  يليآرتان من خ زميزحمت بندازه عز يخواد تو رو تو ينم -

 ...وقت براش نپزم  هيتا  نيرو هم كه دوست نداره رو بگ ييچ دوست داره اونا نيحاال كه گفت... جون  يليدوسش دارم ن يليمنم خ -

 :كرد و گفت يجون فكر يلين! مارمولك بودم من چقدر

 .ادي يهم به شدت بدش م يكرفس و مرصع پلو و ماهو خورش  هياز خورش بام -

 ... ميدور هم باش نجايا نياريب فيشب تشر يراست. نيلطف كرد يليخ... جون  يليواس دستتون درد نكنه ن -

 .ميزن يبهتون م يسر هيانشاهللا فردا شب حتما  يول ميايشه تا ما ب يم رهيامشب كه د زميعز گهينه د -

 ... نيذار يقدم رو چشم ما م.. . مااااايباشه منتظر -

 .حتما دختر گلم ميد يزحمت م -

حاال خوبه همه ... دوست داشتم  يليخ ايخودمم الزان... شدم  ايپخت الزان ليجون تند تند مشغول آماده كردن وسا يليبا ن ياز خداحافظ بعد

 يخواد بفهمه من دارم چ يدونستم م يآشپزخونه م ياومد تو وهيبرداشتن م ايآرتان چند بار به بهونه خوردن آب ...  ميرو آماده داشت زشيچ

نفر آماده كردم و  هيرو به اندازه  ايالزان. كنم يدرست م يتا بفهمه دارم چ زيم يبودم رو دهيچ يجور هي رويمنم از عمد همه چ. كنم يكار م

اتاق برداشته بودم و گذاشته  يشدم كه از تو ين رمانبعدم نشستم و مشغول خوندن همو. فر و فرو روشن كردم و درشو بستم يگذاشتم تو

 دميو آرتان را د دميحال كش يتو ياز جا بلند شدم اول سرك يبا خوشحال... فر بلند شد  يربع كه گذشت صدا هيآشپزخونه  زيم يبودمش رو

 ايكه ظرف الزان يخنده ام گرفت و در حال.. .آوردن  ياصال متوجه نشدم غذاشو ك. كنه يكه ظرف جوجه كباب رو گذاشته جلوش و داره نگاش م

 :زمزمه وار گفتم رونيب دميكش يفر م يرو از تو

 يو ما زنا م دهيقربون خدا برم كه شما مردا رو شكم پرست آفر... بدم بهت  امويلقمه از الزان هيعمرا اگه ... سق بزن  ييجوجه تو تنها نيبش -

 .دوست دارم شتريمن راه اولو ب يول...  ميهم وارد قلبتون بش ميرياز راه شكم شما هم حالتونو بگ ميتون

 يآرتان دوباره اومد تو... شده بود  ديداشت كه روش كامل سف ريپن نقدريشده بود ا ييايچه الزان...  زيبرداشتم و نشستم همونجا سر م غذامو

نرفته  لهنوز چنگا...  ريشده بود به چنگال و اون لقمه پر از پن رهيخو با ولع بردم سمت دهنم آرتان  دميرو بر اياز الزان كهيت هيآشپزخونه منم 

 :گفتم تيبا عصبان... دهنش  يهوا زد و كرد تو يدهنم كه چنگالو رو يبود تو

 ...مال من بود  يكه شما خورد ياون.... اااااا  -
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 :و گفت ديخند

 !!!زد؟ يپس چرا داشت به من چشمك م -

 :و گفتمخودم  يكامل جلو دميكش ظرفو

 ...شه خورد  يتو غذا هم نم يجلو -

 :برداشت و گفت خچالينوشابه از داخل  وانيل هي

 !افتضاحههههه دميكه د هيدست پختت چه جور نميخواستم بب يفقط م... راحت باش  -

 :دميبلند هوار كش!!!! گه افتضاح يمن م يبه آشپز. رونينگاهم خنده اش گرفت و رفت ب ازحالت

 ...دلت بشنوهههههههخدا از ته  -

. كرد ياول خودشو درمان م ديداشت با سميآرتان ساد نيكال ا. رو با ولع و حرص خوردم ايالزان هيبق. حرصش بدم شتريتا ب دميدنبالش خند به

 :گفتاتاقم كه آرتان صدام زد و  يكارم كه تموم شد خواستم برم تو. و شستم ييظرف شو يبعد از خوردن غذام طرفا رو گذاشتم تو

 ...كارت دارم  نجايا نيبش ايب -

جوجه  نهيو بش نهيرو بب ايتونست الزان يمگه م. بود نتونسته كامل غذاشو بخوره دايظرف غذاش نصفه بود و پ. لب خودمو به خدا سپردم ريز

 :پاش و گفت يپاشو انداخت رو. جدا نشستم و خونسردانه نگاش كردم يصندل هي يكباب بخوره؟ رو

 ... ميا من و تو از امشب با هم هم خونه شدترس نيبب -

 :چپ چپ نگام كرد و ادامه داد. خوره و دوباره نگاش كردم يوضع به هم م نيحالم از ا يعنيدادم كه  رونيبا صدا ب نفسمو

 ...خاص خودشو داره  نيخونه قوان نيا -

 :و گفتم دميغش خند غش

به بار  يو پشت در نذارم روز ارميداخل خونه در ب ديكفشامو با...  يزن يباش م داريبشبا ساعت نه بخوابم صبحها هم شش صبح  ديالبد با -

 ...تونم برم حموم  ينم شتريب

 :گفت هويگفتم كه  يرو م نايپشت سر هم ا نطوريهم داشتم

 ...ساكت شو بذار حرفمو بزنم  قهيدق هي يام كرد وونهياههههه د -

 :و گفت ديكش يقينفس عم. كردم ساكت شدم و نگاش دميخند يكه م نطوريهم

از ازدواج  يو فربد و آرسام كس انيشه جز شا يخونه من برگزار م يتو يبار مهمون هيهر دو ماه ....  ميريگ يم يمن و دوستام هر هفته مهمون -

 يچون نم يبر ديتو با... شه  يزار متو خونه من برگ يمهمون نيا يوقت... كه اكثرشون هم متاهل هستن ... من و تو خبر نداره منظورم همكارامه 

آرامشو از  نيخوام حضور تو ا يطالب آرامش بودم نم شهيهم ميزندگ يمن تو... بعدشو ندارم  يحوصله حرفا... ببره  ييبو انياز جر يخوام كس

 مشبمن از ا... درست بشه  ميزندگ يتشنج تو نكهيا ايسوال بره  ريمن ز ينكن كه آبرو يكار... باشه  ادتينكته  نيا شهيپس هم...  رهيمن بگ

فرصت  هي يكتابخونه كه اونو هم تو هيجز  ستين يچيتو اونجا ه ليبرم اونجا از وسا يرو هم م لميوسا... خوابم  ياون اتاق ته سالن م يتو

 ميحر يذارم تو يه من پامو نمك نطوريمنه هم يخصوص ميپاتو اونجا نذار اونجا حر گهيپس خواهشا د... اتاق  يكياون  يذارمش تو يمناسب م
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دوست ندارم ...  اميدو روز قبلش به من خبر بده تا من خونه ن يكياز  نجايا يدوستاتو دعوت كن يخواست... پاتو اونجا نذار  گهيتو توام د يصوصخ

 ينمكردن رو واقعا ندارم  ينقش بازكنسل كن چون من حوصله  يتون يكه م ييرو هم تا اونجا يليفام يها يمهمون... وسط سه چهارتا دختر  اميب

شه هم واسه خودت و هدف  يكه هم واسه من بد م... تو بشه  يممكنه باعث وابستگ هامونيكينزد نيا يبكن خوديخودت برداشت ب شيخوام تو پ

 ممن همه كارا.... ه من خبر بده بازم از چند روز قبلش ب ياگه نتونست يرو ول ايمسخره باز نيكنسل كن ا يتون يكه م ييپس تا جا... ات  ندهيآ

كه من قبلش به تو  نجايا ادي يوقتا م يدر ضمن طرالن دختر خاله ام بعض... رو انجام بدم  يكار يدفعه ا هيتونم  ينم... شده است  يزيبرنامه ر

 ... كنهيراحت باشه و حضور تو معذبش م نجايا ادي يم يدوست دارم وقت يدون يكه م ييهر جا يگم تا بر يم

حرفشو . دميكشدار كش ازهيراحت پلكامو چند بار به هم زدم و چند تا خم يليخونسردانه وسط حرفاش خ يول. كرد يداشت دوونه ام م حرفاش

 :باال انداختم و گفتم يقطع كرد و فقط نگام كرد منم شونه ا

 ...كار كنم؟ حرفات خسته كننده بود  يخو چ -

 :گفت تيعصبان با

 ...اقت ات يپاشو برو تو -

 :و گفتم پاشدم

 !!!!رم؟ياجازه بگ دياونم با يبرا... يخوام برم دشور يم -

 ...چشم من نباش  يبرو فقط جلو يبر يخوا يهر جا م -

 ... يندار اقتيل -

باعث  هايكينزد نيخوام بچسبم بهت چون ا يگه نم يبه من م. چقدر حرفاش واسم گرون تموم شده بود. ييدستشو يگفتم و رفتم تو نويا

دلت و رد بشم و  يقشنگ پامو بذارم رو يليو من خ يكه تو وابسته من بش يبرسه روز ياله. بشه يبگم چ ياله يا! شهههههههه يم يوابستگ

دختر خاله  رهيگ يم يپارت... خواد دكم كنه  يدونه و م يمنو مزاحم م اشيكثافت واسه هرزگ. برسون اون روزو ايخدا. بهت هر هر بخندم

 ديخودش بهم نقطه ضعف داد پس منم با...  رميآرامششو ازش بگ ديبا يجور هي... كنم  يزيبرنامه ر هي ديبا...  نجايكنه ا يو دعوت مآشغالش

 .ازش استفاده كنم

 :بلند شد يمنش دهينخراش يباالخره صدا. نيزم يزدم رو يو با پاهام ضربه م يمشك يها كيدوخته بودم به سرام چشمامو

 ...هر خانوم رادم -

 :و گفتم دميجام پر از

 ...بله  -

 ...منتظرتون هستن  يازين يآقا... تو  دييبفرما -

 :لب گفتم ريز

 !چه عجب -

 :پام بلند شد و گفت يجلو! يچه دم و دستگاه! يچه اتاق...  انياتاق شا يتو دميپر عيسر و
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 ...عروس خانوم  نيبه به خوش اومد -

 سالم -

 ؟يعطل شدم يليخ ؟يچطور... سالم  -

 ...كرد زود منو فرستاد تو  يباز يپارت تيمنش... معطل نشدم  ادينه ز... خوبم  -

 .نيبش... كلفته آخه  تيپارت گهيآره د -

 :سفارش دو تا فنجون قهوه داد و گفت زيم ياومد نشست روبروم و با تلفن رو. يكاناپه چرم يرو نشستم

 ...خب  -

 .ن كه شبنم خدمتتون عرض كردنغرض از مزاحمت همو... خب كه خب  -

 ...ونكوور  يبرا يريبگ يلياقامت تحص يخوا يشبنم به من گفت م -

 ...درسته  -

 !فقط واسه خودت؟ -

 ...آرتانم هست  گهينه د -

 .اديتونه دنبالت ب يبه عنوان همراه هم كه نم... خواد  ينم يلياون كه تحص -

 .شه  يال نمكار كنه؟ اگه اون نباشه كه اص يچ ديپس با -

 ... يگذار هيسرما اي رهيبگ يكارگر يزايو ايتونه  يم -

 ...بره اونجا عمله بشه  ديبا رهيكه اگه بخواد بگ يكارگر اليخيبابا ب -

 :و گفت ديغش خند غش

 ...عمله بشه  ديبكنه حتما كه نبا يتونه هر كار ياونجا م... نداره  يمهارت خاص نكهيا يعنينه  -

 !!!ه؟يچه جور يذارگ هيخوب سرما -

 ...كنه  يگذار هياونجا سرما ديبا لونيچند صد م... كنه  نهيهز ديبا -

 !اوووووه -

 .. ستين ايآسون نيرفتن كه به ا زميآره عز -

 .گرده ياون زود برم...  ستين ياون كه دائم يزايو يول -

 ...ل بشه هم متقب يا مهيجر هي ديخب با يتونه پولشو برداره و برگرده ول يخب م -

 !توش گمه  زايچ نيداره كه ا نقدريا -

 ن؟يزبان بلد يراست. ياريبرام ب طتونيهمه مداركتون رو با شرا ديكنم با يريگيهر دوتون رو با هم پ يكارا ديخب پس با يليخ -

 ...آرتان فوله  يول ستيزبان من بد ن -

 زبان دوم چطور؟ -
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 !نه منه؟ -

 :و گفت ديخند

 يبه خصوص واسه تو كه م... شه  يبه نفعتون م يليخ نيزبان دومش فرانسه است اگه هر دوشو بلد باش يول...  هيسيا همون انگلزبان اول كاناد -

 !؟يدار...  يالتس داشته باش يا ايتافل  ديبا...  ياونجا درس بخون يخوا

 ...نه  -

كاراتون  گهيد ميسال و ن كي دميشا گهيسال د كيتا  ديشم شا يكارات م ريگياز االن كه من پ... زبانت  يدنبال كارا يبر ديوقت تنگه ترسا با -

زبان  يهنگفت بابت كالسا نهيهز هي يمجبور اي. يخور يآزمون كالج اونجا به مشكل برم يزبانت كامل شده باشه وگرنه تو ديبا... بشه  ياوك

 ... رانيا يش يم پرتيد نكهيا اي...  يبد

 ...كنم برم ثبت نام  ديخب پس با -

 ... يد ياز دست م ازشويآره هر چند كه تو امت -

 !؟يچ ازيامت -

 ازيامت يستيدن حاال كه زبان بلد ن يباال تر باشه زودتر و راحت تر بهت اقامت م ازتيامت يدن هر چ يم ازيفرستم بهت امت ياالن كه مداركتو م -

 ... يد يمخصوص زبانو از دست م

 ...آرتان درست بشه و من بمونم و حوضم  يزايكه و يبه شرط! بخشكه شانس -

كنه و به عنوان همسرش تو رو  يتورو هم خودش شخصا درست م يمدت بعد كارا هيره  ياون درست بشه خودش م يزايو ستيبد ن نكهيا -

 ...بره  يهم م

 :امو كه تازه آورده بودن مزه مزه كردم و گفتم قهوه

 ...شه  يسه من بلند نموا ياز آرتان بخار...  انيشا اليخيب -

 ...شه  يراحت درست م يلينشو انشاهللا كارات خ دينا ام-

 !ه؟يچ يقدم بعد -

آرتان  يتو كه گفت يراست... اول ترجمه اشون كنم و بعد رزومه اتو بفرستم  ديبا...  ياريمن ب يبرا يكه دار يهر چ تويليمدارك تحص ديبا -

 ...مه كنه زبانش خوبه خوب مداركت رو بده برات ترج

 مداركمو ترجمه كنه؟ اديحاال ب... كنه  يجا به جا نم تميچوب كبر هيمن  يآرتان برا! برو بابا دلت خوشه ها -

 :هيشب يزيلب چ ريكرد ز يجلوشو مرتب م يكه كاغذا نطوريهم

 ... اقتيل يب -

 :ندونستم بلند شدم و گفتم زيرو جا شتريماندن ب. كرد زمزمه

 ...من برم كه مداركو آماده كنم و بعدم ببرم دارالترجمه  يندار ياگه كار گهيخب د -

 ..كنه  يترجمه شون م عيسر يليآشنا دارم خ هيجا من خودم  نيهم ارشونيب ستيالزم ن -
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 ... امي يباشه انشاهللا از خجالتت در م -

 ...برو خجالت بكش  -

هم شب قرار بود . شدم يآماده م عيرفتم خونه و سر يم ديبا... اومدم  رونيب كرده و يو تبارش باالخره خداحافظ لياز سالم رسوندن به ا بعد

 يگفتم؟ به اون ربط يم يچ يبرا... نگفته بودم  يچيبه آرتان هم ه... با بچه ها  ميداشت ستيخونه مون و هم فردا قرار پ انيب نايجون ا يلين

از  يكيچشم از مطالعه پرونده  نكهيبدون ا... خونه مون  ميبر ديدوشنبه باقبل از خواب رفتم كنارش و گفتم  شبيد ادمهيفقط ... نداشت 

 :برداره گفت ماراشيب

 !!چه خبره؟ -

 ... ميمادربزرگ زن سالم دار -

 ؟ دهيرسم جد -

 ...بهشت زهرا مادرزن سالم  ميبر ديآره قبلش هم با -

 !!حاال چرا دوشنبه؟ -

 .يگفت ريد يمنم گفتم از االن بهت بگم كه بعد نگ... امروز جمعه است ... دو روز قبلش بهت خبر بدم  يكي يخودت گفت -

 ... رهيد يليخ گهيدوشنبه د...  مير يم كشنبهيخب  -

 :رفتم سمت اتاقم گفتم يكه م يجا بلند شدم و در حال از

 ... نجايا اني يم نايفردا شبم مامانت ا يراست... كار دارم  كشنبهي -

 :زد و گفت يترسم پوزخند دنياز د. بود يحركتش ناگهان يليقدم رفتم عقب خ هياز ترس ... تو  ديبودم كه پردر اتاقو نبسته  هنوز

 !!!برن؟ يم فيخانوم كجا تشر...  ليروز تعط...  كشنبهي -

 يكه به نرم يو در حالبرداشتم  زيم يشانه رو از رو! داخل اتاق بنده نيقورباغه جهش نمود نيدرد گرفت كه ع تونيفوضول! پس بگووووو آهن

 :گفتم دميكش يموهامو شانه م

 ... ادي يبدم م يكارياز ب... برنامه دارم واسه خودم  -

 :گفت تيجد با

 ...خونه اتون  مير يم! ... كنسلش كن -

 :لب تخت و گفتم نشستم

 ...رفته  ادتوني نكهيدر ضمن مثل ا... شه  ينم -

 :گفتم طنتيگردنمو باال گرفتم و با ش يتو پالك

 ... ميرو ندار گهيهمد يكارا يتو يگونه دخالت چيمن و شما حق ه... نره آقا آرتان  ادتيقرارمون  -

پشت به  يگه... شازده  اسينجوريا! گهيآره د. كنه يام م كهيت كهيچاقو بدم دستش ت هيدونستم اگه اون لحظه  يلحظه با خشم نگام كرد م چند

قهقهه ام بلند شد  يصدا. به هم ديبا سرعت از اتاق خارج شد و درو كوب...  ياريشه تو حرص منو در ب ينم فقط كه... به پشت  نيز يو گه نيز
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دوباره صاف شدم و  دنشيبا د....  رشيزدم كنار كه برم ز يداشتم لحافو م. از رفتنش نگذشته بود كه دوباره در به شدت باز شد هيچند ثان نوزه

 :تبا پوزخند گف. منتظر نگاش كردم

 !!!؟يستيخونه ن كشنبهيكه  يمطمئن -

 :گفتم ديتاك با

 ...بعله  -

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 ...چون قصد دارم طرالن رو دعوت كنم خونه  يايپس حواست باشه كه تا شب خونه ن... خب  يليخ -

 :و گفت و خواست از در خارج بشه كه گفتم نويا

... بذاره  يكياون  ميحق نداره پا به حر يكس... نره  ادتيزحمت قرارمون  ياما ب... بكن  يدار دوست ينداره هر كار ياونش به من ربط -

 .كنم يو رو م ريز متويحر يتكرار كن گهيبار د هي... من  ميتو حر يديپر ريز يامشب دوبار سرتو انداخت

 ادمي!!!!! يعوض....  نجايا ارهيخواد ب يطرالن رو م! يلعنت. بردم يچقدر از چزوندنش لذت م. و از اتاق خارج شد ديخشم به چشمش دو دوباره

 ...تو اتاق من نخوان بكنن  اشونويباشه حتما قبل از رفتن در اتاقو قفل كنم كه گندكار

ز كاراش ا. تا زانو خم شد و سالم كرد. بود ستادهيدر ا يرو دادم دست نگهبان كه جلو چيشدم و سوئ ادهيپ نيساختمون از ماش يجلو دنيرس با

رو داد بهم و من خدا رو شكر  ايپرش چيسوئ هيبه عنوان هد يبابا شب عروس... افتاد  يگرفت به خصوص كه خانوم دكتر از زبونش نم يخنده ام م

 ستيه بآسانسور و دكم يبه زحمت رفتم تو... كردن  يم ينيدستم سنگ يتو ديخر يها لونينا. عنوان محتاج آرتان نبودم چيبه ه لهيلحاظ وس زا

دادم  يبهشون نشون م مويآشپز ديجون بابت پسرش نگران باشه پس با يليخواستم ن ينم. ذاشتم يشب سنگ تموم م يبرا ديبا. رو فشار دادم

. ناپ يهن و هن كنون گذاشتم رو دارويدرو باز كردم و خر... موندم  يخونه رو خدا رو شكر آرتان برام زده بود وگرنه االن پشت در م ديكل... 

اتاق  يتو دميپر عيسر... تنگ بود  يخواستم سه نوع غذا درست كنم و وقتم هم حساب يم... كردم  يغذا ها رو حاضر م عيسر ديساعت دو بود با

تا  ...آرتان تنم كنم  يباز جلو يليخ يتونستم لباس ها يهنوز هم نم...  يشرت چسبون قهوه ا يت هيبا  دميزانو پوش يتا رو يل شلوارك هي... 

 يم... زدم به آتوسا  يزنگ م عيخوردم سر يبر م يو مشغول پخت و پز شدم هر جا به مشكل زيم يرو ختميرو ر ليوسا... حد بسش بود  نيهم

 يخودش فكر م شيآرتان پ ينجوريشه و مجبورم برنامه فردا رو كنسل كنم و برم اونجا ا يم ديتشد شيزنگ بزنم دلتنگ زيدونستم اگه به عز

بودم كه تلفن  يسرگرم آشپز... كرد  يكمكم م يداشت و حساب يخوب يآتوسا هم آشپز. اون و طرالن برنامه مو به هم زدم ييترس تنها كرد از

 :دادم به شانه ام و جواب دادم هيبرداشتم تك ويگوش... ساالد بودم  ين خورد كردن كاهو برايدر ح... زنگ خورد 

 ...جانم  -

 :ديچيپ يگوش يجون تو يلين يصدا

 ...سالم دختر گلم  -

 !شما؟ نيخوب... جون گل خودم  يليسالم ن -

 !آرتانم خوبه؟ يدخترم تو خوب يمرس -
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 ...رسونه  ياونم خوبه سالم م -

 ...دخترم راستش زنگ زدم كه بهت بگم ... سالمت باشه  يخب به سالمت -

 :گفتم يبگه با ناراحت يزيفرصت كنه چ نكهياز ا قبل

 !ن؟ياي ينكنه نم -

 :و گفت ديخند

 ... ميقراره بهت زحمت بد ياديكم ز هيفقط خواستم بگم ...  ميد يزحمتو كه بهت م... چرا دخترم  -

 :خودش ادامه داد دميحرفشو نفهم يمعن... كردم  سكوت

 ...اونجا بهتون سر بزنن  انيخوان امشب با ما ب يخواهرم هم با بچه هاش و شوهرش م -

الو الو  يصدا... كم داشتم  نويفقط هم...  يصندل يخودمم افتادم رو. بغلم يكتف و گوشم ولو شد تو ياز ال ميگوش نيزم يد رواز دستم افتا چاقو

 :دوباره برداشتم گذاشتم دم گوشم و گفتم ويگوش عيجون كه بلند شد سر يلين

 ...سر خورد افتاد  هوياز دستم  يگوش ديجون ببخش يليجانم ن -

 ... يشوكه نش يديقوم اجوج و مجوجو د هويكه  يفقط خواستم بدون نياز ا شتريشم ب ين مزاحمت نمم زميباشه عز -

 :و گفتم دميمنم به زور خند. ديحرف خند نيدنبال ا به

 ... نيدار ارياخت -

 :زدم غيمكالمه تموم شد ج نكهياز ا بعد

 اههههههه -

 :از درونم بلند شد ييصدا هي

سه تا غذا درست ... خاك بر سرت پاشو خودتو جمع كن !!! هان؟!!! ؟ياريدختره كم ب نيا يجلو يخوا يكه م يدار كم يچ! چه مرگته؟! چته؟ -

ذره به سر و وضعت برس خونه تو درست  هي ريدوش بگ هيپاشو ...  يكم ندار يچيخودتم كه ه... خورن  يكه انگشتاشونو هم باهاش م يكرد

...  يدختر خواهرشو بكش يجون بفهمه دوست دار يلين يبذار دينبا...  يجلوشون ضعف نشون بد دينبا اني يكه م گهيتا دو سه ساعت د نايكن ا

بود حتما بهت  يزيكه چقدر دوستت داره اگه چ يدون يگه م يدرموردش نم يزيجونم چ يليدختره وجود نداره كه ن نياز جانب ا يالبد خطر

 !باش مئنمط... داد  يهشدار م

تا ببنده  خچالي يو گذاشتم باال ختميمخصوصش ر يظرفا يژله ها رو هم تو... دوباره مشغول درست كردن ساالد شدم .. .تكون دادم  يسر

مونده بودم . دوش گرفتم يحموم و سر سر يرفتم تو... حاال نوبت خودم بود ... حاضر و آماده بود  يچك كردم همه چ يكي يكيقابلمه ها رو ...

بلند بود  نيبلوزش آست... بپوشم  مويكاربن يبا دامن آب يگرفتم بلوز مشك ميو رو كردم تا دست آخر تصم ريكمدمو ز درنقيا... بپوشم  يلباس چ

تر از زانوم بود و تنگ تنگ دوخته شده بود  نييكم پا هيدوست داشتم دامنش تا  يليمدلشو خ...  ومدي يدستم م يانگشتا يتا رو نشيو آست

 يو سر صبر ناخنامو الك آب دميهم پوش مويمشك يال انگشت يصندل ها. كرد يشت كه راه رفتن رو برام راحت مكوتاه پشتش دا كچا هيفقط 

هم  ملير! فيح... كاش بلد بودم خط چشم بكشم .... آرتان اومده  دميفهم... در اومد  يچشمم بود كه صدا يتو دميمشغول سرمه كش... زدم 
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 يم مويداشتم رژگونه صورت... كنم  وياتو مو رو به برق زدم تا موهامو و... هم زدم پشت پلكم  يآب هيسا هيبرابر كرد  وچشمامو د يزدم كه نما

چند لحظه ... اتاق  يبپره تو ريانداخت ز يسرشو نم گهيد... خوب گربه رو دم حجله كشته بودم ! خنده ام گرفت... زدم كه چند تقه به در خورد 

 :گفتممكث كردم و سپس 

 ...بله  -

 ... رونيب ايلحظه ب هي... ترسا  -

 :ام با صدا شد و گفتم خنده

 ...تو  ايتو ب... دستم بنده  -

 اي... تا باال  نيياز پا نيياز باال تا پا... نگام كرد ...  ستاديچارچوب ا يدر اتاق باز شد و آرتان تو... كردم موهام شدم  ويرو برداشتم و مشغول و اتو

 :خونسردانه گفتم.... خورد  يكرد آدمو با چشماش م ياگه م ايكرد  ينگاه نم

 !شده؟ يزيچ -

 ...سالم عرض شد  -

 ...سالم  -

 !!!ه؟يخبر -

 !!!چطور مگه؟ -

 ... شيآرا... لباسا  نيا... رنگ و وارنگ  ياونهمه غذا!! ان؟يدوستات قراره ب -

 !نخورده آرتان؟ ييسرت تو جا -

 !بود؟ نيجواب سوال من ا -

 !!!نجا؟يا اني يم نايبهت گفتم امشب مامانت ا شبيت درف ادتي -

 :و گفت شيشونيپ يزد تو محكم

 ... يوا يا -

 ...فراموشكار  يآقا يحاضر بش يساعت وقت دار مين... نشده  يحاال هم طور -

 :از اتاق خارج بشه گفتم نكهيقبل از ا... عقب گرد كرد  عيسر

 ... اني يهم م نايكم به خودت برس خاله ات ا هي -

 :گفت رتيبرگشت و با ح دوباره

 !!!!؟يگ يراست م -

 ...بخندم بهت  يخواستم شوكه ش... گم  ينه دروغ م -

 :گفت تيعصبان با

 ...ترسا  دميپرس يجد -
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 ...طرالن خانوم هم هستن ...  اني يبله م -

با طرالن بودن نداشت پس  يبرا ياون كه مشكل!!! چرا؟! د؟براش مهم بو نقدريطرالن ا يجد يعني. و من پوزخند زدم رونيب دياز اتاق دو عيسر

 چيراحت باهاش ازدواج كنه و منو ه يليتونست خ يم! كنم؟ يافشو باز يوقت ازدواج كنه و از من خواست نقش ج چيخواد ه يچرا گفت نم

موهام كه تموم شد  ياتو...  يفوضول رميم يدارم م ايخدا!! كنه؟ يم ينجوريحاال چرا داره ا!!! كرد؟ نكارويپس چرا ا... نكنه  شيندگوقت وارد ز

ور  كيمدل امو نصف موهامو ...  ديرس يكمرم م يشده و پف دار اطراف صورتمو گرفته بود و تا رو ويموهام و... شده بودم  گهينفر د هيانگار 

طرالن  نقدريدونم چرا ا ينم... از طرالن كم نداشتم  يزيچ گهيد... محشر شده بودم ... زدم روش  يآب يونيگل سر پاپ هيصورتم و  يرو ختمير

آرتان هم باشلوار ... و در رو باز كردم  فونيسمت آ دميدو عيزنگ بلند شد سر يزدم كه صدا يداشتم به خودم عطر م... برام مهم شده بود 

 يمن نگاش رو دنيبا د.... بود  سيز خبست به مچش و موهاش هنو يداشت ساعتشو م رونياز اتاقش اومد ب ديشرت سف يو ت يسگرمكن طو

باالخره شوهر خاله اش هم بود و به من ... خواست بگه برو شلوار بپوش  يم ديشا... نگفت  يبگه ول يزيدهان باز كرد تا چ... پاهام خشك شد 

آرتان دستمو گرفته و داره حلقه  دميكردم دنگاه كه ... دفعه دست چپم داغ شد  هياستقبال از مهمونا كه  يكنار در برا بودم ستادهيا... نامحرم 

 :فقط نگاش كردم سرشو آورد باال و گفت... داغ شدم ... انگشتم  يكنه تو يمو م

 ديد يجونم اگه م يلين...  يو به حرفم گوش ند يكن يلجباز يخوا يحاال م دميخواستم بگم برو دستت كن د...  ستيحلقه ات دستت ن دميد -

 ...برداشتم  شتيآرا زيم يگذاشتم و حلقه رو از رو متيبا اجازه ات پا به حر...  شهيش يكرد تو يون جفتمونو مخ ستيحلقه ات دستت ن

 :جون بلند شد يلين يخواستم دهان باز كنم و تشكر كنم كه صدا. زد يام تند تند م نهيس يقلبم داشت تو... حرف زدنش خاص شده بود  چقدر

 ....به به عروس دوماد عاشق  -

 :بغلش و گفتم يخنده رفتم تو اب

 ...جون  يليسالم ن -

 :و در گوشم گفت ديجون منو محكم بوس يلين

 ...لرزه چه برسه به آرتانم  يمن كه زنم دلم برات م... ترسا  يچقدر خوشگل شد -

به ... مد تو و با محبت منو بغل كرد كردم او يجون خاله آرتان كه از اون شب به بعد من خاله نسا صداش م يليو تشكر كردم بعد از ن دميخند

كنم و نه اون  يرو به آرتان معرف لمياز فام ينه من تونستم كس يشب عروس... جون ازش خوشم اومد و مهرش به دلم افتاد  يليهمون نسبت ن

! نيهم...  كيو تبر يسالم و احوالپرساونم در حد  مياز افراد آشنا شد يسر هيفقط هنگام گرفتن كادوها بود كه با ... كرد  يبه من معرف رو يكس

... بود  يوحش يليچشماش خ... مژه ها فرخورده بلند  يدرشت مشك يچشما! بشر خوشگل بود نيچقدر ا ايخدا... بعد از خاله ها طرالن وارد شد 

خاك تو سرت آرتان ...  ديكش يبه رخ م شتريپوستشو ب يديسف اهشيموهاش فر درشت داشت و رنگ س... سر باال  يو دماغ قلم دهيكش ورتص

 ديشرت سف يت هيبود با  دهيپوش يلوله تفنگ يشلوار كتون مشك هيطرالن ...  يندار اقتيحقا كه ل! ش؟يو نگرفت يداشت يدختر خاله ا نيتو همچ! 

 شتريكمرشو پوشوند ب يدفرش تا گو يگل سر موهاشو باز كرد و خرمن موها يوقت...  ديكش يبه رخ م شترينقصشو ب يب كليكه ه تنگ يو مشك

خونگرم با من دست داد  يليساله بود وارد شد و خ زدهيبعد از طرالن طال خواهر طرالن كه حدودا س! بود يزيعجب چ... بردم  يبه قدرت خدا پ

 ينبود و من ب ينجوريال اط يول... روح بود  يسرد و ب خي نيكار گذاشته بودن ع شهيطرالن انگار ش يچشما يتو... طرالن بود  كسبر ع قايدق... 
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خوشگل بود ... لخت  ييخرما يداشت با موها يعسل ياز لحاظ چهره هم با طرالن فرق داشت چشما يحت...  دمشيخم شدم و بوس ياراده كم

 ياش آقا كردم شد و شوهر خاله يآرتان كه من از اون شب به بعد پدر جون صداش م يبعد اون نوبت به بابا...  نطرال ينه به خوشگل يول

با شوهر خاله اش  نكهيآرتان انگار از ا... شوهر خاله اش هم باهام دست داد ...  ديو حالمو پرس ديبوس مويشونيپدر جون با محبت پ...  يميعظ

 يهمه وارد شدن تازه وقت كردم رو يوقت... چون چپ چپ نگام كرد و منم براش پشت چشم نازك كردم ... خوشحال نشد  اديدست دادم ز

احساس و  يآرتان كنار مادرش نشسته بود و مشغول بگو بخند با مامانش بود طرالن هم ب دميند يخاص زيچ... بشم  قيرفتار آرتان و طرالن دق

منم نشستم كنارشون و مشغول صحبت با طال و . داد يمادرش فقط سر تكون م يجواب به سوال ها ربا انگشتانش بود و د يروح مشغول باز يب

رنگ طرالن به ... كرد و با سر طرالن رو نشون داد  يكه گذشت خاله نسا رو به آرتان اشاره ا يكم... جون و خاله نسا شدم  يليهم ن يههر از گا

 يعروسك كوك نيطرالن هم ع... داد و از جا بلند شد و دست طرالن را گرفت و بلندش كرد  نتكو يآرتان با افسوس سر... بود  دهيشدت پر

 يانگار برا يول... بكنه  يكار نيكردم جلو جمع همچ يفكر نم....  ديخون به صورتم دو... افتاد و آرتان او را با خودش به اتاقش برد دنبالش راه 

ون ج يلين... شام رو آماده كنم  لياز جا برخاستم تا وسا عيسر... و از رفتار شوهرم شرمنده بودم  بودمانگار فقط من جا خورده ... بود  يهمه عاد

 :جون گفت يليخاله نسا رو به ن... و خاله نسا هم دنبالم وارد آشپزخونه شدند 

 ...كار كنم  يچ ديدونم با ينم گهيبه خدا د -

 ... ادي يكم بهش مهلت بده كم كم با خودش كنار م هي...  يازش توقع دار ياديخواهرم شما ز -

 ...آخه  -

 ...شه  ياون حالش بدتر م نيه باشاگه ازش داشت ياديانتظار ز... آخه نداره  -

 :برگشت طرف من و با اخم گفت هويجون  يلين...  يخمار يرفتم تو شترينزد و من ب يحرف گهينسا د خاله

 ... يزحمت انداخت يخودتو تو نقدريدلم چرا ا زيترسا عز -

 :و گفت ديقابلمه ها كش يتو ينسا هم سرك حاله

 ... مهيفسنجون و ق... خوش به حال آرتان  -

 :و گفت ديجون هم خند يلين

 ...آرتان به خاطر مرغش  يو خوش به حال بابا -

 :كج كردم و مظلومانه گفتم گردنمو

 غذاها رو ؟ نيا نيشما دوست ندار... جون  يلين -

 :نسا بغلم كرد و گفت خاله

دخترا و ... خوش و آب رنگ  يغذاها نيسه به اخدا رو شكر چه بر ميگ يم ميخور يجلومون م يچرا دخترم ما دوتا خواهرو سنگم بذار -

 ...دوست دارن  يخودمن همه چ نيشوهرمم ع

 :و گفتم دميكش يراحت نفس

 ...خدا رو شكر  -
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 يمن همه حواسم به در قهوه ا يول. كردن يو به به و چه چه م دنيكش يسرك م يه يمردها با حالت خنده دار...  ميديچ قهيبا سل زويتند م تند

 :جون زد سر شونه ام و گفت يلين... ق آرتان دوخته بود رنگ اتا

 ... فتادهيمورد عالقه اش از دهن ن يمادرجون برو صدا كن شوهرتو تا غذاها -

و  دميكش يقينفس عم... جون بود  يليدستور ن يول... كنم  يم يخواستم آرتان فكر كنه حسود ينم... اصال به من چه ... نداشتم من برم  دوست

 :آرتان بم شده بلند شد يصدا... گفتم و سه ضربه به در زدم  يلب بسم الله ريز... ت در اتاق آرتان رفتم به سم

 !بله ؟ -

 :دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 ...صداتون كنم  اميجون گفت ب يلين... غذا آماده است ... آرتان جان  -

 ...االن  مياي يم... باشه  -

 :لب گفتم ريباال انداختم و ز يا شونه

 !هرزه...  يايخوام ن يبه درك اصال م -

 :ديجون كه پرس يليو در جواب ن زينشستم سر م رفتم

 پس آرتان كو؟ -

 :گفتم

 ... ادي ياالن م -

 :جون با خنده گفت يلين... و به دنبال اون آرتان خارج شد  رونيحرفم تموم نشده بود كه در اتاق آرتان باز شد و اول طرالن اومد ب هنوز

كه تلفن خونه  زيسر م نهيبش اديآرتان لبخند زد و اومد ب... درست كرده  يو فسنجون ترش مهيخانومت برات چه ق نيبب ايب... مادر  گهيد ايب -

كردم  زيگوش ت يهر چ...  ديطول نكش شتريچند لحظه ب يحرف زدنش با گوش... به ناچار عقب گرد كرد و رفت به سمت تلفن ... زنگ زد 

چون نشسته بود !!! چش شد؟ هوي ديخند يداشت م نكهيا! وا...  زيدرهم اومد نشست سر م يآخر هم قطع كرد و با اخما... گه  يم يچ دمينفهم

 :جون گفت يليكه ن زميازش به عهده من بود بشقابشو برداشتم براش برنج بر ييرايپذ تيكنار دست من مسئول

 ادتهي...  ميخورد يبشقاب غذا م هي يمن و ارسالن تا دو ماه بعد از ازدواجمون از تو!!! جدا شد؟بشقابتون از هم  يزود نيشما دو تا به هم -

 !ارسالن؟

 :و گفت ديكش يجون آه پدر

 ...كه خوردم  يياز غذاها دمينفهم يچياون دو ماه ه يمن تو يول...  ادمهيبله ... بنداز  اميليزن ذل اديمنو  يحاال خانوم ه -

 :جون گفت يليو ن ميديخند همه

 ...شنوم  يم ديجد يحرفا... چشمم روشن  -

 :عاشقانه گفت يجون زد و با لبخند يليبه ن يجون چشمك پدر

 ....بشنو و باور نكن خانوم  -
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 :جون به من نگاه كرد و گفت يلين.... كامال از نگاهاشون مشخص بود .... بود  نشونيب يعشق چه

 ... نيبعد بشقاباتون رو جدا كن نيبا هم غذا بخورحاال شما دو تا هم چند بار حداقل  -

بهش داده  ينكنه پشت تلفن خبر بد! با طرالن حرفش شده بود؟ يعني! چش شده بود؟...  ستين ايدن نيا يانگار تو دميآرتان نگاه كردم د به

 :دميو آهسته پرس اوردميبودن؟ طاقت ن

 !!!شده؟ يزيچ -

 :و گفتتكون داد  يسر... متوجه من شد  تازه

 ...نه  -

كردم  يو سع دميكش يقينفس عم... متهم  هيداشتم حس  يضربان قلبم تند شده بود حس بد... گوشم  يزد تو يم يلينگاش داشت س يول

 :گفتم يبگه كه به آروم يزيكرد و خواست چ يآرتان نگاه... خودمون دو تا  يبشقابو پر از برنج كردم و گذاشتم جلو... بشم  اليخيب

 ...جون  يلين -

اراده نگاش كردم تا از چشماش  يب... برنجش و از گوشه خودش مشغول خوردن شد  يرو ختيقاشق از فسنجون ر هينزد و  يحرف گهيد

... گفت دست پختم افتضاحه  يپس اون روزم الك... خوشش اومد ... خوشحال شدم ... قاشقو كه خورد چشماش برق زد  نياول... نظرشو بفهمم 

 ديخدا رو شكر كه همه خوششون اومده بود و من رو سف... كردن  يهم ازش دفاع م هيو بق يدنيراه انداخته بود د يچه چهنم به به و جو يلين

 :جون گفت يلين... زد  ينم يخورد و آرتانم حرف يوسط فقط طرالن ساكت داشت مرغ م نيا... شده بودم 

 ... ايآرتان مامان باشگاهتو ترك نكن -

 :لبخند گفت با آرتان

 ...نرم  گهيد يكرد يو دعا م يشه همه اش نگرانم باش يباعث م كلميه يگفت يقبال كه م! جون؟ يلين يشده شما نگران باشگاه من شد يچ -

 يول... تو چشمه مادر  يليخ ينجوريا يكاليچون ه... بدوزن  سهيخراب برات ك ينكرده زنا يخدا دميترس ياون موقع من م... نه مادر من  -

 ينيب يبعدشم اگه م يبد هيدل به بق يكم نداره كه تو بخوا يزيترسا چ ستمينظر نگرانت ن چياز ه گهيمثل ترسا من د يحاال با وجود داشتن زن

 ... زميعز يش يبشكه م يهفته دست پخت ترسا رو بخور هيتو اگه ... نقص زنته  يباشگاه رفتنتم به خاطر دست پخت ب اننگر

 :من گفتمو  ميديخند همه

 ... ستيهم ن نجورايا گهيد نيجون خجالتم ند يلين -

 :حرص دادن من با خنده گفت يبرا آرتان

 ... ستيهم ن نجورايا گهيگه د يجون راست م يليآره ن -

 :از من گفت يپدر جون به طرفدار. ديچپ نگاش كردم و اون از ته دل خند چپ

كه  يبه اون ديبا... داشته باشه  يدست پخت نيهمچ دهيساله بع ستيدختر ب هياز ... نداره دست پخت زنت حرف ... پدر سوخته  رهيچشمتو بگ -

 ...بگم ترسا  زاديداده دست مر ادتي

 ...خوشحالم كه خوشتون اومده نوش جونتون ... پدر جون  يمرس -
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 ... نجاميهر شب ا گهيمن كه د -

 :جون گفت يلين

 ...خوشمزه شفته پلو با خورش شور بذاره جلومون  يغذاها نيا يكم كم به جا كه يبكن يكار هي يتون يم نيارسالن بب -

 ...من  يجفت چشما يقدمتون رو نجايا نيايشما هر شب ب...  هيحرفا چ نيا! نيدار ارياخت -

جواب  ينگاشو ب... چشماش لونه كرده بود  يتو يقدردان ايدن هيكرد انگار  يداشت نگام م يجور خاص هي. نگاه آرتانو حس كردم ينيسنگ

 يكه آرتان و طرالن مشغول پچ پچ م ياز مواقع ريغ... شد  يسپر يشب به خوب... گذاشتم و مشغول تعارف كردن دسر به طال و طرالن شدم 

م بدون عوض كردن لباسا... خونه رو ترك كردن  تيراحت شد و همه با رضا الشيخ شياز پ شيجون ب يلين.... خوب بود  زايچ هيشدن بق

چشمش كور به خاطر اون ... كنه  يبدون حرف داره كمكم م دميلحظه نگام افتاد به آرتان كه د هي... مشغول جمع كردن ظرف و ظروف شدم 

اونم ... بهش تعارف كنم بره استراحت كنه به كارم ادامه دادم  نكهيمنم بدون ا... اش بود كمكم كنه  فهيبودم حاال هم وظ دهيزحمت كش نهمهيا

شدم و حاال فقط  يم داريب ديخسته شده بودم فردا هم صبح ساعت پنج با يليخ.... ازم بكنه  يتشكر خشك و خال هي يخودش زحمت نداد حتبه 

 ديآرتان كه د...زد  يشستم وگرنه تا پس فردا كپك م يامشب م نيظرفا رو هم ديبشم با داريب يخستگ نهمهيكردم كه بتونم با وجود ا يدعا م

 :خوام ظرف بشورم گفت يم كردم و مدستكش دست

 !!!!؟يبشور يخوا يامشب م -

 ...آره  -

 !مگه فردا رو ازت گرفتن؟ -

 ...واسه فردا گفتم كه برنامه دارم  -

 :اپن و گفت يرو ديكوب يمشت... هم گره خورد  يشد و ابروهاش تو خيمثل  نگاش

 !آهان -

 :باال انداختم و گفتم يشونه ا...  ديبه هم كوباتاقش و در اتاقو محكم  يحرف رفت تو نيدنبال ا به

 ...فوضول حسود  يوحش -

 مويگوش...  ومدي يخوابم م يليخ... بخوابم  عياتاق تا سر يمسواك زدم و رفتم تو عيبعد از اون سر ديظرفا تا ساعت دوازده طول كش شستن

جواب ... نه  ايرم  يفردا حتما م نهيخواست بب يم اس از شبنم بود كه مچند تا اس ا... نه  ايروش اومده  يزيچ نميبرداشتم تا هم چكش كنم بب

 :اول نوشته بود! داشتم انيبعد از اون دو تا اس ام اس از شا... سر قرار  امي يحتما م ادمد

 ...بردار كارت دارم  ؟يد يجواب نم تويچرا گوش... ترسا  -

 :نوشته بود يدوم

 ...زنگ بزنم خونه تون  شم يمجبور م يبرندار نبارمياگه ا -

 يتوجه به ساعت زنگ زدم رو يب! كار داشت؟ پس چرا خونه زنگ نزده بود؟ يچ يعني!!! شش بار زنگ زده بود... كاالم رو چك كردم  سيم

 :ديچيپ يگوش يخواب آلودش تو يبعد از هفت تا بوق صدا...  شيگوش
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 ...الو  -

 ...ترسام ...  انيسالم شا -

 :شد اريهوش صداش

 ...ترسا  -

 ...شمارتو گرفتم  دميكردم اصال حواسم به ساعت نبود اس ام اساتو كه د دارتيب ديببخش -

 !؟يد يچرا جواب نم تويگوش!!! ؟ييتو معلوم هست كجا -

 !خونه؟ يچرا زنگ نزد... اتاق بود  يتو ميگوش ميمهمون داشت -

 يخبر گهيمنتظر شدم د يمنم هر چ يريگه كه باهام تماس بگ ينده بهت ممن زنگ زدم خونه آرتان جواب داد گفت دستت ب! حالت خوبه؟ -

 ...ازت نشد 

 ياون نم! مصرف شكاك يحسود ب... بهم نگفت  يبه چه حق... هم  يپس بگو چرا اونموقع الل شده بود و اخماش رفته بود تو...! آرتان  يا

 :به خودم اومدم انيشا يبا صدا... ه البد خودش هزار تا فكر كرد شيحاال پ... منه  ليوك انيدونست كه شا

 ....ترسا !!!! ؟ييكجا -

 باهام؟ يداشت يحاال كار... رفته بگه  ادشيآخه جفتمون دستمون بند بود حتما ... كردم  يداشتم فكر م ديببخش -

 ... اريو چهارتا عكس از خودت و آرتان هم برام ب ستيب يخواستم فقط بگم نفر يم -

 !سه در چهار؟ -

 ...دوازده تا سه در چهار دوازده تا شش در چهار  -

 ... رميبرم بگ ديباشه با -

 ...نره ها  ادتيواجبه ها  -

 ...باشه باشه  -

 !؟يندار يكار ياوك -

 !؟ياي يفردا كه م... كردم  دارتيب دينه ببخش -

 ؟؟؟؟؟؟يمگه توام هست -

 !شبنم و بنفشه باشن من نباشم؟ ييشه جا يپ ن پ م -

 ... يومدي يتو نم ميرفت يجا ما م نهمهيا... ره آ -

 ... امي يبه بعد منم م نياز ا -

 :و گفت ديخند

 !شد؟ تيشوهر حكم آزاد -

 ...كم بخوابم  هيبخواب تا منم وقت كنم  ريبرو بگ... پرو نشو  -
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 ... رميكردم كه باهات تماس بگ يخودكشان نم نقدريامشب ا ياي يدونستم فردا م ياگه م... باشه  -

 ...به بعد بدون  نياز ا... هم نداره  يحاال اشكال -

 :و گفت ديخند

 ... ريشب بخ... باشه  -

 ... ريشب بخ -

 !!! چرا بهم نگفته بود؟... كه قطع كردم رفتم تو فكر آرتان  ويگوش

 دميترس يم...  دميترس يراستش ازش م.. .نشه  داريخفه كردم كه آرتان ب ويگوش عيشدم سر داريب يآنشرل يساعت پنج بود كه از صدا صبح

سر جام نشستم و سپس بلند  يكم... شدم  داريب عيرفت و سر ادميو خواب  ياسترس داشتم كه خستگ نقدريا... نبود  ديبع نياز ا... نذاره برم 

 :ميگوش يس ام اس از بنفشه اومد روا... اتاقم  يبه دست و صورتم زدم و دوباره برگشتم تو يآب...  ييرفتم دستشو نيپاورچ نيورچشدم پا

 !؟يداريب -

 :نوشتم

 ... دارميب -

 :نوشت

 يم انيشا نيبا ماش گهيساعت د ميكاراتو بكن تا ن...  ميخودمون بر ينايقراره همه با ماش... خراب شده  ميكه قرار بود باهاش بر ياتوبوس -

 ...دنبالت  مياي

 :نوشتم

 ... ياوك -

رژ قرمزم  هيزدم به مژه هام  ملير هي... قرمز  يكاله بافتن هي ينبود همه رو چپوندم تو ميبه درست كردن موها يازين نهيآ يجلو دميپر عيسر

كه داخلش خز نرم داشت و  مويچرم مشك يپالتو... محكم دور گردنم  دميچيپ مويشال گردن قرمز و مشك... شد  ياوه اوه چ...زدم به لبام 

 يرو دميهم كش مويبوت بدون پاشنه مشك...  دميپوش اهمويو روش شلوار چسبون مخمل س دميلوار گرم پوشش هيگرم بود تنم كردم  يحساب

آماده به  يهم دستم كردم و حساب مويچرم يدستكش ها... كنه  يمطمئن بودم برف به پام نفوذ نم ينجوريو ا ديرس يزانوم م يشلوارم كه تا باال

 يفكر امروزمو هم كرده بودم و حساب روزيد... رفتم داخل آشپزخونه  نيپاورچ نيبرداشتم پاورچ مويمخصوص كوهنورد يپشت كوله... رزم شدم 

 كيفالسك كوچ... صبحانه بخورم  يو گردو گرفتم كه برا رينون و پن مونميلقمه پر و پ هيبودم همه رو چپوندم داخل كوله ام  دهيخر يخوراك

 نيپاورچ... ناهار برم رستوران  يكارت بانكمو هم برداشتم كه برا... بگ انداختم داخلش  يآب جوش كردم و دو تا ت زهم پر ا مويمسافرت

 ...آرتان باعث شد از ترس بچسبم به سقف  يرفتم سمت اتاق و خواستم درشو قفل كنم كه صدا نيپاورچ

 !كله سحر؟ نيبر يم فيكجا تشر... سركار خانم  رياوقور بخ -

آب ...  يجور نيشده بود ا نيريچقدر چهره اش ش... چشماش پف دار و قرمز بود ... وحشت برگشتم سمتش  ام حبس شد و با نهيتو س نفس

 :دهنمو قورت دادم و گفتم
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 ... مير يم ميدار... با دوستام  -

 !!!كوه؟ -

 ...نه  -

 .... كهيهوا هنوز تار! ؟يصبح اول صبح نير يپس كجا م -

 :آوردم گفتم يكم م دينبا... شد  يداشت خشن م صداش

 ...نداره  يربط چيدوست دارم برم به تو هم ه!!!! به تو جواب پس بدم؟ ديمگه من با -

 :فشرد گفت يكه م يگرفت و در حال دستمو

 ...بابات تو رو سپرده به من ... من نده هااااا  ليتحو يطوط نيجمله رو ع نيا يه -

 :از خودش گفتم بلندتر

 ...من نده  ليتحو يطوط نيجمله رو ع نيتوام ا -

 :ادامه دادم ياز ضعف خودم متنفر شدم ول. گلومو فشرد بغض

بود كه پنج شنبه  نيمن فقط ا حيتفر... دخترشو بدزده  يكي ديترس يهمه اش م.... محروم بودم  حايتفر نيتو خونه بابام بودم از همه ا يتا وقت -

بپا داشته باشم؟ بابا  ديشوهر كردم بازم با يعنيسرم  ريگشتم حاال كه خ يبر م ازدهياز  تا قبل دياونم با رونيبه پنج شنبه شام با دوستام برم ب

شم پس  يآزاد م يپس من ك...  يبرم مهمون... بگردم  رونيخوام واسه خودم خوش باشم با دوستام برم ب يم... خوام  يم يخسته شدم منم آزاد

هم  يچيچشاشون بهشون اعتماد دارن ه نيرن سه چهار روزه مسافرت بابا مامانشون ع يمردم م يدخترا!!!! ن؟يدار يدست از سر من بر م يك

من انگار دارم تو عهد ... گردن  يم ايرن دور دن يماه م كيبدتر هر وقت بخوان با دوستاشون  گهيكنن د يكه شوهر م ميگن وقت يبهشون نم

من قفل  يدرو روزا رو ينگران يليجواب پس ندم توام اگه خ يبه كس يمونم ولب يدم زندان يم حياصال نخواستم من ترج... كنم  يم يقجر زندگ

 ...كن و برو 

پالتوم بود درش آوردم و هنوز تو قفل نچرخونده بودمش  بيتو ج دشيكل... مبل و راه افتادم سمت اتاقم  يگفتم كوله امو پرت كردم رو نويا

. محكم گرفته بود كه نتونستم نقدريا يخواستم دستمو بكشم عقب ول. در موند يرو ديكل.... كه آرتان از پشت دستمو گرفت و برم گردوند 

 :دمينال

 ... رميولم كن بذار برم به درد خودم بم -

 :جلوم و زمزمه وار گفت ستاديخودش هم ا واريچسبوند به د منو

 !؟يمن يمن بهت گفتم زندون -

 :گفت... نگفتم  يزيو چ نييانداختم پا سرمو

 !!؟يشه بر يگفتم نم من بهت -

 ...نه  -

شوهرت ندونه تو  ستيزشت ن ياالن شوهر كرد يعنيبه قول خودت تو ...  ير يمن فقط خواستم بدونم كجا م ؟يچسبون يآمپر م هويچرا  -
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فامون دو تا حر ستيزشت ن... هم از خودت  ديبابات هم از من پرس يديد هوي! ؟يبگم چ دياگه بابات زنگ زد ازم پرس ؟ير يم يكجا دار

 ... يصبحونه تا حاال به من نداد هي يول يامروز روز دومه كه هم خونه من ؟يبر يبدون خداحافظ اشم ستيزشت ن! بشه؟

 يكيمشكل دار سر و كله زده بود كه تا  يبا آدما نقدريذاتش بود ا يتو نيا يول! چه مهربون شده بود. كرد يم دايطنز پ يداشت رگه ها حرفش

 :به دستم داد و گفت يدستمو رها كرد و دستمال... به خودم نگرفتم  نميهم يبرا... شد  ياراده مهربون م يشد اون ب يم انيو گرجلوش ناالن 

 ... نييپا ختيذره اش هم نر هي يختياشك ر نقدريا! ضد آبه؟ ملتير -

 :گفت... خنده ام گرفت و اشكامو پاك كردم  نباريا

 ...اصال  يكرد ينم شيقبل از ازدواجمون آرا -

 ...داشته باشه  ييتفاوتا هيبعد از ازدواجش با قبلش  ديباالخره آدم با -

 ...كاله و شال ...  يچرم يپالتو نيبا ا! ن؟يبر يم فيحاال كجا تشر... اوه بله مادمازل  -

 ... ستيپ -

 !!!!!؟يچ -

 !!!بود؟ بيحرفم عج -

 :فرو كرد و گفت شيموها يتو يدست

 !ست؟يپ نينر نيبد تيكوه رضا نيه همشه ب يحاال نم -

 :تعجب گفتم با

 !چرا؟ -

 يگه تو چه شوهر يبابات نم اديسرت ب ييبال...  يتو امانت... من از بابتت راحت باشه  اليباشه كه خ دينفر باهات با هيحداقل ... چون خطرناكه  -

 ...زنت تنها  يكه گذاشت يهست

 :گفتم تيوسط حرفش و با عصبان دميپر

 !!!گه من بچه ام؟م -

 :گفت تيجد با

رو سرم سوار  يخوا يشم م يذره باهات مهربون م هيكه  نيشه باهات زد هم ينم يچون دو تا كلمه حرف منطق يآره تو بچه ا... خب  يليخ -

 ... يبش

 ...تو ندارم  يهم به مهربون يازين... نكردم  ييمن ازت محبت گدا... خب نشو  -

بلند شد  ميگوش يهمون موقع صدا. بهم ميديپر يسگ و گربه م نيمدام ع ميچند تا كلمه درست با هم حرف بزن ميتونست يمن و آرتان نم انگار

 :برداشتم و گفتم ويتوجه بهش گوش يكرد ب ينگام م يآرتان داشت با كنجكاو... شماره شبنم بود ... 

 ...هان  -

 ...هان و درد  -
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 !!!خو چته؟ -

 ...دو ساعته  يمون كردعالف گهيد نيپا ايد ب -

 !نفله... االن  امي يم -

 :آرتان هم بلند شد و گفت. پالتوم و بلند شدم بيج يقطع كردم و گذاشتم تو ويگوش

 ن؟ير يم يبا چ -

 .گهيد نيبا ماش!! م؟ير يم يخب با چ....  مير يبا خر م -

 !درسته؟... كنه  يرانندگ زيو ل يبرف يها اون جاده يخواد تو يدختر هم سن و سال خودتم م هيالبد  ؟يشخص نيماش -

 ... رينخ -

 :چپ نگام كرد و گفت چپ

 ...رسونمت تا اونجا  يدنبالت؟ م اني يكجا م -

 :سرم و گفتم يرو دميدستمو كش. مخم يرفت رو يداشت م گهيد

 ...دم درن  -

...  ادي يوار آسانسور كه شدم تازه متوجه شدم اونم داره دنبالم مس...  رونياز در رفتم ب يو بدون خداحافظ ريحرف سرمو انداختم ز نيدنبال ا به

 ييبچه ها نيع...  نيزم يبا پام ضرب گرفتم رو اوردمويخودم ن يبه رو! سرما نياحمق تو ا... شرت و گرم كن راه افتاده بود دنبال من  يت هيبا 

 دميدو ستاديآسانسور كه ا. كنن و سفارششون رو بكنن يتوبوس همراهخوان اونا رو تا دم ا يخوان برن اردو و باباشون م يشده بودم كه م

تازه متوجه ... منم به ناچار دنبالش راه افتادم ... نگام كنه راه افتاد  نكهيبدون ا... و نگاش كردم  ستادميا... كه از پشت دستمو گرفت  رونيب

 انيخواست به شا يالبد م... داشت  يقصد هي... دست منو گرفت  ديرو د انيشا يمطمئناً وقت... بود  ستادهيا يدر الب يشدم كه جلو انيشا

 :در گوشم گفت واشيلجم گرفت و خواستم دستمو از دستش خارج كنم كه دستمو محكم تر فشرد و . بفهمونه كه من صاحب دارم

 ... يياونم چه آقا... پس راننده تون آقاست  -

 :لبخند مارموذانه گفتم با

 ... ييآقا اونم چه! بله -

 :من و آرتان گفت يبود به دستا رهيخ يبيغر بيكه نگاش به شكل عج ياومد جلو و در حال انيشا

 .. ريصبح به خ... سالم  -

 :خودم جواب خودم رو دادم... بدبخت داشت  انيشا نيبا ا يمعلوم نبود آرتان چه پدر كشتگ. ميجوابش رو داد يو آرتان به سرد يبه گرم من

 ... يكه تو با طرالن دار يكشتگ همون پدر -

ناگهان دستم در دست آرتان فشرده شده اونقدر محكم كه دلم ضعف . لبخندم رو به خودش گرفت و او هم لبخند زد انياراده لبخند زدم شا يب

 :دمينال... رفت 

 ....آخ  -
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 :گفت ينگران با انيشا. دستم فرو رفته بود يدستم مونده بود بدجور تو يتو شبيام كه از د حلقه

 !شد؟ يچ -

 :من گفت يبه جا آرتان

 ... ميبر...  يچيه -

لبخند كج نشست  هي! زور من كجا و زور اون كجا؟ يكردم دستش رو فشار بدم ول يكنم سع يكارش رو تالف نكهيا يكرد برا يزق زق م دستم

من  دنيشبنم و بنفشه با د... اسپرت شده خوشگل داشت  ديسف يايزانت هي...  انيشا نيسمت ماش ميراه افتاد. حرصم گرفت شتريب... كنج لباش 

 يشاگرد نيشدن و ع ادهيهاشون خنده ام گرفت هر دوتاشون پ افهيق دنياز د. گشاد شده بود يآرتان چشماشون اندازه نعلبك ستدست در د

 :پاسخشون رو داد و رو به من گفت يآرتان به نرم... كه به معلمش سالم كنه سالم كردند 

 !!!!خودت؟ شيپ شيبر يم ايعقب  يذار يكوله تو م...  زميعز -

همونطور با ! بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جلل خالق يا غهيچه ص زمياز خونواده من بود نه از خونواده خودش پس عز ينه كس... اونورم كردم  نورينگاه ا هي

 :بهت گفتم

 ...باشه  شميپ -

 ؟ يصبحونه برداشت -

 ...آره  -

 !؟يكن يمكار  يناهار چ -

 :با پوزخند گفت انيشا

 ...جا واسه شما هم هست ...  ميبر نيايخوب خودتون هم ب نينگران نقدريآرتان خان اگه ا -

 :كرد و گفت انيبه شا ينگاه آرتان

اگه ... شما  پيش به كل اكسپارم يدارم م نبارميا... ذارم  يهم در كار باشه مطمئن باش ترسا رو تنها نم يا گهياگه دفعه د يكار دارم ول نباريا -

 ...تار مو از سرش كم بشه  هي

وجود چرا من  نيكرد پس با ا يسفارشم رو م نقدريمن امانت بودم دستش ا نكهيفقط به خاطر ا دميشا... كرد  يم ياون داشت نقش باز ايخدا

با آرتان رفت نشست پشت  يسرسر يخداحافظتكون داد و بعد از  يسر انيشا... بود  يخواستن زشيهمه چ يلعنت! د؟يلرز يدلم داشت م

 :منم خواستم سوار بشم كه آرتان گفت. كرده و سوار شدند يخداحافظ جيهم همونطور گ نمفرمون بنفشه و شب

 !؟يگرد يبر م يك -

 ... ستيمعلوم ن -

 ... ياوك -

 ينبود كه جلوش مهربون باشه و نقش باز يكس گهيد .مهربون نبود گهيد...  ريكه سرشو انداخت ز ديد يدونم چ يتو نگام نم... كردم  نگاش

نا خود آگاه برگشتم  ديبه پچ كوچه كه رس... راه افتاد  نيماش. سوار شدم يخداحافظ سرسر هيو با  ريسرمو انداختم ز. كنه همه سوار شده بودند
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 ...بود  سادهيبغلش و همونجا وا ريدستاشو زده بود ز... 

 :و گفت دميكش دستمو

 ...زنم  يم خيدارم از سرما  ؟يبر يمنو م يكجا دار... بنفشه  يريبم يا -

 ...جا كه بچه ها نباشن  هي ميبر ديبا... تا بهت بگم  ايب فتيننال راه ب نقدرياه ا -

 :و گفت ديغش غش خند شبنم

 ...به خدا من نامزد دارم ... خدا خفه ات نكنه  يا -

 ينم نجايا چكسيه... بود  ديو دور تا دورمون سف ميتپه بود نييحاال پا.  نييتا پا ميرفت ميردسر خو يبيسراش يو رو ميديسه هر هر خند هر

 :بدجنسانه گفت يا افهيبنفشه با ق... كنه  دامونيتونست پ

 ...خب حاال وقتشه  -

 :گفت شبنم

 ...زنم  يم غيج يتجاوز كن يبه من بخوا -

 ...رژ لب سرخش  نيكنم با ا يم دهيورپر نيهم قرار باشه تجاوز كنم به ا يكسبه ... ندارم  يليم چيمن به تو ه... اه گمشو  -

 :و شبنم گفت دميهر سه قاه قاه خند... كنار  دميزدم و خودمو كش غيج يسمت من كه به شوخ ديكش خودشو

 !؟يكارمون داشت يچ نميحاال بگو بب -

 !م؟يكرد يهوس چ شايچند وقت پ ادتونهي -

 نهههههه -

 پيدختر پسره از اون تر هي... كنارمون  ساديوشش اومد وا ستيدو هي... پشت چراغ قرمز ... پاتوق  ميرفت يم ميداشت! ست؟ين ادتوني -

 ...خوشگال توش بودن 

 :شبنم داد زد هوي

 ؟ دنيكش يم گاريكه س -

 :دست زد و گفت بنفشه

 ... كاليبار -

 :با تعجب نگاش كردم و گفتم من

 ...خب  -

 :بنفشه با لبخند گفت... چشمام چهارتا شد . در آورد گاريپاكت س هيكرد و  بشيج يدست تو بنفشه

 ... ميبكشن ما آه بكش ديپسرا با يچرا ه... باالخره دست از دلم برداشتم  -

 :و گفتم دمياز دستش كش گارويذوق س با

 !هست حاال؟ يچ نميبده بب.... بنفشه دمت گرممممممم  يوا -
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 ....پالس  لتريف تيمالبرو اولتراال -

 ...اووووه  -

 !خره از اون خوباس -

 ينم... اول خوب نگاش كردم . نخ واسه هر سه تامون روشن كرد و داد دستمون هي يكي. و بنفشه فندكشو هم در آورد ميديخند ييتا سه

همه دهنمو و حلقم سوخت ... شه لبم و پك زدم گذاشتم گو گارويفكرو گذاشتم كنار و س... خواستم بكشم  يم يول... نه  ايدونستم كارم درسته 

چشمامون از زور شوق ...  ميپك دوم رو زد اليخيكه ب ميهر سه مشتاق بود نقدريا يبنفشه و شبنم هر دو به سرفه افتادن ول...  نكردمسرفه  يول

ولو ... دو تا انگشتام  يگذاشته بودم ال گارويس ...بكشم  شتريو ب شتريدوست داشتم ب يول... چوب سوخته  نيداشت ع يطعم گس... زد  يدو دو م

 گاريگرفتم هر وقت خواستم س مياز اون لحظه تصم... از رنگ سرخ رژ لبم سرخ شده بود  گاريس لتريف... زدم  يبرفا و تند تند پك م يوشدم ر

 دمويپسسسس كه كرد خند ياموشش كردم صدابرفا خ يتو لتريبه ف ديتا رس... شد  يقشنگ م يليخ لترشيرنگ ف... بكشم رژ لب قرمز بزنم 

 :گفتم

 ... يبعد -

روشن  گارويپك محكم س هيدونه در آوردم و گذاشتم گوشه لبم فندكو روشن كردم و با  هي... به همراه فندك گرفت طرفم  گارويجعبه س بنفشه

 يليخ دنشيكش يداد ول يبهمون نم يحس گارين خود سهر سه تامو ميفضا بود يتو... رو روشن كرد  يمال بنفشه هم تموم شد و دوم... كردم 

 :گفت رونيداد ب يدماغش م يهمون حالت كه دودو از تو يبنفشه تو... لذت داشت 

 !ه؟يخبر -

 :صحبتش با من بود گفتم يرو چون

 !كجا؟ -

 !ه؟يبا آرتان خبر... ازت بپرسم  انيشا ينشد جلو -

 :گفتم رونيدادم ب يدود رو م كه يزدم در حال گاريبه س يو پاك محكم دميخند

 !نه بابا -

 :هم اومد وسط بحث و گفت شبنم

 ...هم تو رو سپرد به ما  يجور خاص هي... بود  دهيبدجور دستتو چسب -

 ...نشه شيزيخواست امانت بابا چ يفقط م -

 :گفت بنفشه

 ...به چشمام شك كردم  دمتيتا د -

 :گفت شبنم

 !منم -

 ...خودمم به خودم شك كردم  -
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 !ه؟يرتيغ -

 ديشد -

 ...نشونه عشقه خره  رتيغ -

من كه ... نكنه  داينسبت بهم پ يوقت حس چيآخه االغ من به نفعمه اگه آرتان ه... شه  يپسر تو دو روز عاشق م هي يكن يكه فكر م ييخر تو -

 .عشق هي ينمونه حت ادگاريازم  يچيبذار ه...  ستميبمون ن نجايآخرش ا

 .يبا آرتان بر ياگه هم قراره بر اي ينر ايخواد تو  يدلم مآرتانه من  فيح -

 .. گهيندارم د يبا آرتان آزاد... رم  يخوام كه دارم م يم يمن آزاد -

 يكرد و در حال يبنفشه سرفه ا ميديدر سكوت كش ييرو سه تا گاريپاكت س هي يوقت. نزدن و فقط شونه باال انداختن يحرف گهيو بنفشه د شبنم

 :شد گفت يلوم خم مج يكه كم

 ...كنم  يعرض م كيها تبر يگاريمحترم ورودتون رو به جمع س يخانوما -

 تيما با عصبان دنيبا د انيشا دنيكوب يسر و صورت هم م يبچه ها داشتن برف تو... باال  ميو هن هن كنان تپه رو رفت ميديسه هوراااا كش هر

 :جلو اومد و گفت

 ...همه جا رو دنبالتون گشتم !!!! ن؟ييمعلومه شما كجا چيه -

 :خونسردانه گفت شبنم

 ... ميدور و اطراف بود نيهم -

 ... دوارميام -

 :و گفتم دميخند

 !؟يبه ما شك دار انيشا هيچ -

 :در حال گر گفتن بود گفت تيكه از عصبان انيشا

 ... نيد يكه شماها م ييبو نيبا ا -

 :گفت عيربنفشه س... نبود  گارايس يبه بو ادمونياه  اه

 !!!؟ييبو؟ چه بو -

 :بنفشه رو هل داد و رو به ما گفت انيشا

خودتون  ديرو با يزيدونم شما دخترا چرا هر چ يمن نم... به خودتون تا آبرومون نرفته  نيبزن نيبردار ياسپر هيمن  يكوله پشت ياز تو نيبر -

 !نيامتحان كن

 :بنفشه اومد سمتون و گفت ينترنتيا ياز دوستا يكي نايمل... راه افتادند  نياششبنم و بنفشه خجالت زده سمت م يول دميغش غش خند من

 ن؟يماش يتو نير يم نينكنه دار...  ميبساز يآدم برف ميخوا يم نيايب نيبچه ها بدو -

 :گفتم من
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 ... ميدار يكار هي نيتو ماش...  مياي ينه بابا االن م -

 يم يكه حساب ميبخور نيايآلبالوشو از داخل كوله اش در آورد ب ييدلش برداشت و فالسك چا هم باالخره دست از ايعرش نيايباشه زود ب -

 ...چسبه 

 مياي يباشه االن م -

بود سه  ليكه اونم وك انيدوست شا ايعرش...  ميوستيو به بچه ها پ ميكرد يخودمون خال يرو رو انياسپرت شا يتند تند اسپر ناياز رفتن مل بعد

 :داد گفت يدستمون م يكي يكيكه  يكرد و در حال يير مصرف برامون چابا هي وانيتا ل

 ...بودن  دهيبلع نايرو به زور واستون نگه داشتم وگرنه ا ييذره چا هي نيا -

جمع  ريدر گ يحساب...  يواسه ساختن آدم برف ميشد جيهمه بس ييبعد از خوردن چا...  ميشد ييو مشغول خوردن چا ميسه تشكر كرد هر

و اول از همه به بنفشه و شبنم نگاه  ستادمياز درد نفسم بند اومد صاف ا... محكم خورد تو كمرم  يگلوله برف هيدفعه  هيكه  مين برف بودكرد

از  گهيد يكيهم  انيك... شدم  انيبه پشت سرم كه نگاه كردم متوجه نگاه ك... نبود و هر دو مشغول گوله كردن برفها بودن  شونكردم حواس

نكردم و دوباره مشغول  يبه دلم ننشست توجه اديزد كه ز يباال آورد و لبخند ينگاهم دستشو به نشونه عذرخواه دنيبا د... بود  انيشا يدوستا

 عيسر انيبدنه اش ك يرو زميكه بر يهم گذاشتم و رفتم به سمت آدم برف يرو كه درست كرده بودم رو يگلوله بزرگ... شدم  فاجمع كردن بر

 :و گفتجلو اومد 

 ...بده به من ترسا  -

 :دستشو پس زدم و گفتم تيجد با

 ...خودم دست دارم  -

 !چه خشن -

 ...كه هست  نهيهم -

 :داد زد انيشا... همون لحظه بنفشه و شبنم هم برفاشون رو آوردن  ختمير يتنه آدم برف يرو يرو رو برفا

 ... ارمي يمنم االن سرشو م...  گهيد هيتنه اش كاف -

دماغ  يبه جا دهيپالس اريخ هيدو تا دكمه به جا چشم ... محكم كرد  رشويگذاشت و ز يتنه آدم برف يگلوله بزرگ آورد و رو هينبال حرفش د به

 :اومد به طرف من و گفت انيدفعه شا هي...  ميدهنش گذاشت يبرا زهيو چند تا سنگ ر

 ... ميكن يپس از كاله تو استفاده م...  ميخب كاله هم كه ندار -

از  يهمزمان شد با پرتاب شدن گلوله برف نكارشيا... دورم  ختيشده ام ر ويو يو خرمن موها ديكالهو كش رميبتونم جلوشو بگ نكهياز ا قبل

حس كردم . كرد دنيشروع به وز يدفعه هم سوز سرد كيمن و  يمات شد رو انيشا... گوشم  يگلوله صاف خورد تو. به سمت من انيجانب ك

 :زد غيشبنم ج. نيزم يگوشم و نشستم دو زانو رو يدستمو گذاشتم رو... اعماق گوشم نفوذ كرد سرما تا 

تو سرش؟  يتو چرا همون موقع برف زد... احمق  انيك... سرش نبود  يچيه رشيز ؟يواسه چ يخوره كالشو برداشت يااالن سرما م وونهيد -

 ... ستيجو عقل تو كله تون ن هيشما پسرا 
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 :كرد زمزمه انيشا

 ...دونستم  ينم -

 :هم گفت انيك

 .به خدا از قصد نبود... كالشو برداره  انيكردم شا يفكر نم -

 :كرد و گفت يانيپادرم ايعرش

 ...خوره  يهم خودش سرما م رنمونينگ رنمونيگ يم اني يكالهو بده سرش كنه م انيشا...  نيخب حاال دعوا نكن -

 :سرمو با دستش باال گرفت و گفت... مد كرد تو سر من و او ديكش انيكالهو از دست شا بنفشه

 ؟يخوب -

 :هم اونطرفم زانو زد و گفت نايمل

 .فقط يسرما نخور دوارميام...  نيوحش نايا -

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...نه خوبم اشكال نداره  -

 :از جا بلند شدم و گفتم. خورم يمدونستم كه حتما سرما  يسرم و م يباد رفته بود تو ديترك يسرم داشت از زور درد م يول

 ...شه  يبدون كاله هم م يآدم برف... بچه ها  اليخيب -

 :و گفت يسر آدم برف يخودشو برداشت و چپوند رو يدوستانه به روم زد و سپس كاله بافتن يلبخند انيك

 ... ياز گرسنگمردم  گهيناهار د ميبر ميخوا يبعدش م ميريعكس بگ هي نيسياز كاله حاال همه وا نميا -

خودشو  انيخواستن برن رستوران شا يبود و همه م اوردهيغذا ن چكسيه. ميگرفت انيشا نيبا دورب يادگاريعكس  هيو  ميستاديكنار هم ا همه

 :رسوند كنار من و گفت

 ...ترسا  -

 بله؟ -

 از دستم؟ يناراحت -

 باشم؟ ديبا -

 ... ستيسرت ن يچيكاله ه ريدونستم ز يال نماص يعنيبشه  ينجوريخواستم ا يخوب باور كن من نم -

 ... ستيمهم ن -

 .. ديدر هر صورت ببخش -

 يكن خيدماغت تا  يگوله برف نزدم تو هيكارت  يحاال هم برو اونور تا به تالف دميباشه بخش -

 ...دوستاش  سيو رفت پ ديخند

 :من آورد و گفت يداغ برا ييچا وانيل هي انياز خوردن ناهار ك بعد
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 ... يبخور كه سرما نخور نويا -

 :پس زدم و گفتم يبا سرد دستشو

 ...ندارم  ليم -

همه با  گهيكم د هي رونيب مياز رستوران كه اومد. كردم تا خودش بره رد كارش يم يكم محل نميهم يده برا يداره نخ م انيكردم ك يم حس

كوله  عيسر... شد  يشب م ميبرگرد ميومدي يو تا م ميورده بودساعت سه ناهار خ ميبرگرد ميگرفت ميو سپس تصم ميكرد يهم برف باز

 يكردم سرم هم هنوز درد م يتنم حس م يرو تو يشد و داغ يكم كم بدنم داشت كرخ م...  ميكرد يخداحافظ هيو با بق ميهامون رو جمع كرد

 :گفت انيعقب كنار بنفشه شا نميكرد تا اومدم برم بش

 ...جلو  نيترسا بش -

 !چرا؟ -

 ... يسرما بخور مياحمق سرت آورد انيكه من و ك ييبال نيترسم با ا يم...  يكنم كه گرم بمون ميرو روت تنظ يخوام بخار يم -

 يچشمامو بسته بودم بلكه خوابم ببره ول. كردم ريف ريتموم طول راه رو عطسه و ف... باال انداختم و نشستم جلو شبنم هم نشست عقب  يا شونه

 يبا صدا. دوباره چشمامو بستم دميمكان رو آشنا ند يوقت يچشم گشودم ول نيبا توقف ماش. داد ينم دنيدرد بهم اجازه خواببدن درد و سر 

 :و شبنم چشمامو به زحمت دوباره باز كردم هبنفش

 ...دكتر  ميترسا پاشو بر -

هم كنارمون با  انيشا. كشون منو به سمت درمانگاه بردنبغالمو گرفتن و كشون  ريبه زحمت ز چارهيشبنم و بنفشه ب. بشم ادهينداشتم پ حال

با توجه به حال خرابم ! حاال بكشه... روز انداخت  نيزد دختر مردمو به ا! به درك. كشتش يعذاب وجدان داشت م ومدي ياعصاب داغون م

قدرت نداشتم به خاطر آمپول  يحت... كرد  زيتجوعالمه قرص و كپسول  هيدكتر برام دو تا آمپول به همراه ... سمت اورژانس  ميبر ميمجبور شد

 :شبنم با خنده گفت. رينگاه كردم كه شرمنده تر شد و سرشو اندخت ز انيكنم فقط چنان بد به شا تيشكا

 ميبد يورحاال جواب آرتان رو چه ج... روز انداخته  نيناراحت هست كه امانت مردمو به ا يداداشمو نگاه نكن خودش به اندازه كاف ينجوريا -

... 

هر دو تا آمپول رو با هم زد ... تخت  يرو دميبا كمك شبنم و بنفشه خواب... دو تا آمپول بزنم  ديمنو بگو كه حاال با... آرتان  يگور بابا! آرتان؟

و  بنمش... شده بود  دهيصدام به كل بر. ناله كوچولو بكنم هينتونستم  يحت يشد ول رياز زور درد فقط اشك ار گوشه چشمم سراز يبهم لعنت

 اديصدا كنم ب انويدوباره خواستن بلندم كنن كه شبنم گفت بذار برم شا... پكر شده بودن روز هر سه تامون خراب شده بود  يبنفشه هم حساب

و چشمامو بسته داده بودم به شونه بنفشه  هيسرمو تك. ديطول نكش شتريب هيرفت و برگشتش چند ثان. جون ندارم تكونش بدم گهيمن د... كمك 

 :كردم خم شد و در گوشم زمزمه وار گفت يعطرشو حس م يبو. ستادياومد تو و كنارم ا انيشا. بودم

 نداره بغلت كنم؟ يراديا -

 :گفت انيشا. به نشونه مخالفت چند بار تكون دادم سرمو

 ...بده  يليآخه حالت خ -
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كه نشستم پاهام درد  يصندل يرو. نيم و به كمك بنفشه و شبنم منو بردن سمت ماشبازو ريبه ناچار دست انداخت ز... سرمو تكون دادم  دوباره

سوار شد و با  انيشا... رو نداشتم  يدرد چيطاقت ه. شدم يبچه ها م نيشدم ع يم ضيمر يوقت. شد ريگرفت و دوباره اشك از چشماش سراز

 :گفت يمن با ناراحت يااشك دنيد

 !؟يدرد دار -

 :زور گفتم به

 ...برو خونه فقط  -

 :شبنم بود گفت... با حس كردن داغ شدن گونه هام چشم باز كردم . نزد و راه افتاد يحرف گهيد

 ...سوپ خوشمزه  هيزنم با  يفردا حتما بهت سر م... رم گلم  يمن دارم م -

حال نداشتم ... رفت  شميپ ادي يفردا حتما م كهنيمن و قول دادن ا دنيبنفشه هم بعد از بوس. دوباره راه افتاد نيباز و بسته كردم و ماش چشممو

 بلند انيشا يچشم گشودم صدا...  ميآپارتمان آرتان هست يمطمئن بودم جلو ستاديا نيدوباره كه ماش... بپرسم چرا اول منو نرسونده  انياز شا

 :شد

 !آقا بزم داشتن نكهيمثل ا -

و خواستم  دميكش يقلبم فشرده شد آه. كرد يم يداشت طرالن رو سوار تاكس آرتان بود كه. منظورش نشدم و به روبرو چشم دوختم متوجه

 :گفت انيدرو باز كنم كه شا

 ...صبر كن بذار كمكت كنم  -

 :بلند شد انيآرتان از پشت شا يعصب يصدا رميدستشو بگ نكهياومد سمت من درو باز كرد و دستشو جلو آرود قبل از ا عيسر

 !!!شده؟ يچ -

 :گفت يجد يا افهيبا قبرگشت و  انيشا

 ...بشه  ادهيتونه خودش پ ينم... سرما خورده  -

دفعه حس  كي. چشمامو بستم دوست نداشتم نگاش كنم. نگاش نبود يتو يچيه... بود  شهينگاش مثل ش. پس زد و اومد جلو انويشا آرتان

 :تان بلند شدآر يعصب يصدا... عطر آرتان مشاممو پر كرد  يبو. كنده شدم يصندل يكردم از رو

 ؟يد يقول م ينجوريا!!! مگه نگفتم مراقبش باش؟ -

 :آرتان رو يحس كردم و بعد هم صدا نويبسته شدن در ماش يصدا. ينداد يجواب انيشا

 !ه؟يچ نيا -

 ...دو تا آمپول هم زده ...  ستين يخاص زيچ... بردمش دكتر ... داروهاشه  -

 !!!!!آمپول زده؟ -

 ...بود دكتر  زيآره خوب تجو -

 :صدام كرد آرتان
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 ...ترسا  -

خودش و محبت و ! كرده؟ يكار م يخونه داشته چ ياز صبح تا حاال با طرالن تو. دادم ياگه هم داشتم جواب نم يقدرت نداشتم ول. ندادم جواب

 يوش وگرنه تحملش برام سخت مبكنه ت يكنم كثافت كار يم ياون خونه دارم زندگ يمن تو يدوست نداشتم تا وقت يول... به درك  شيمهربون

 :دم گفت يجواب نم ديد يوقت. زدم يمورد حرف م نيباهاش در ا ديبا. شد

 ...كه حاضر شده آمپول بزنه  نيچه به روزش آورد نينيبب -

آرتان  دنيدوكه بعدش حس كردم  يزيتنها چ. كرد و رفت يلب خداحافظ ريز انيشا...  ادي يبود من از آمپول خوشم نم ادشياومد كه  خوشم

 :دمينال... تختم بودم  يدوباره كه چشم باز كردم رو. خوابم برد... بود 

 ...آب  -

لباسامو ... بودم تنمه با بلوزم  دهيشلوارم پوش ريكه ز يفقط شلوار گرمكن دميبه خودم كه نگاه كردم د. رفتن آرتان رو از اتاق حس كردم رونيب

آب  هكم باال گرفت و جرعه جرع هيآب پرتغال برام آورد و سرمو  وانيل هي! خدا رو شكر. در آورده بود عوض نكرده بود فقط شلوارمو با پالتوم

! زلزله نيمونده بود بشم پرستار ا نميگفت هم يخودش م شيانگار داشت پ. دميشن ينم يزد ول يلب غر هم م ريز. ختيدهنم ر يپرتغال رو تو

روز بعد ... شب بود  هيبرام فقط  يضيمر هي يسخت شهيهم. كشه يفقط تا فردا صبح طول م ميضيه مردونستم ك يكه از خودم داشتم م يبا شناخت

 يحت! سرزنش يزد حت ينم يحرف چيبود ه بيغر بيسكوت آرتان عج. حال نبودم يب گهيد يول... كم سرم  هي ايكرد  يگلوم درد م ديشا قطف

هم  يكم از سوپ هيبعد از خوردن آب پرتغال . من قدرت پاسخ گفتن نداشتم ديپرس يهم م هر چند كه اگه ؟يتنها بود انيچرا تو با شا دينپرس

و چراغو خاموش كرد و  ديگردنم باال كش كيلحاف رو تا نزد. دهنم و بعدم داروهامو داد يمونده بود رو آروم آروم كرد تو يباق شبيكه از د

خوب  يول... ناخودآگاه دوست داشتم آرتان دعوام كنه و سرم داد بزنه ... ده بودم بغض كر...! خوش كردن دل من  يجمله برا هياز  غيرفت در

زودتر از  يليفكر نكنم به خاطر قرص ها خ يچيبه ه گهيچشمامو بستم تا د. نزد يحرف چيهم ه نيهم يندارم و برا يتياهم چيبود براش ه دايپ

 .كردم خواب منو در ربود ياونچه كه فكر م

بازم شدن بنفشه  يتا متوجه چشما... اونورم  شونيكيتخت و  ينشسته بود رو نورميا شونيكي دميبنفشه و شبنم از خواب پر يبا سر و صدا صبح

 :خم شد چاالپ چاالپ منو بوس كرد و گفت

 كنم من تيخاك بر سر ال جون... مرد  يگوله برف خورد تو سرش داشت م هي! خي ينازك نارنج نميپاشو بب -

 :گرفته گفتم يباال و با صدا دميكم كش هيمنم لبخند زدم و خودمو . دنيش غش خندو شبنم غ خودش

 !مگه ساعت چنده؟ ن؟يكن يم يچه غلط نجايشما دو تا ا -

 :گفت شبنم

 !االن ساعت دوازده است ميينجايما هم از صبح ساعت هشت ا... اوه اوه صداشووووو  -

 :گفت بنفشه

 ...خنگول پاشو برات خبرا دارم  -

 ... گهيپاشدم د ؟يكور -
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 !!!!آرتان شماره منو از كجا داره؟ -

 !هان؟ -

 نيهمچ يول...  اميخواستم ب يحاال من كه خودم م... شما  شيپ نجايا اميكالس ازم درخواست كردن ب يو با كل ميگوش يصبح زود زنگ زد رو -

 !ن؟يگ يكالس گذاشتم گفتم چرا به آتوسا نم

 گفت؟ يخب چ -

 ...خواد خونواده ات بفهمن حالت بد شده  يمعلومه كه نم يول... نداره  ياصخ ليگفت دل -

 !امانت هيبازم قض -

 امانت؟ هيقض -

 ...من امانتم دستش  نكهيا يذاره پا يكنه م يكه به من م يهر محبت -

 :بنفشه برق زد و گفت يچشما

 !؟يگ يراست م -

 :تعجب نگاش كردم و گفتم با

 ؟يديكش ير روشن شد؟ باز چه نقشه اچرا تو چشمات پروژكتو -

 !م؟يكن تشيذره اذ هي يدوست دار -

 !؟يچه جور -

 نه؟ اي يبگو دوست دار -

 ...آره از خدامه  -

 ...دارم براش ... خب پس زودتر خوب شو  -

 :باال انداخت و گفت يشونه ا ينگاش كردم ول يكنجكاو با

 ...خوب شو تا بگم  -

 ... شبيمپول گنده حالمو جا آورد دمن خوبم بابا اون دو تا آ -

 .تو سرمه يگم چ يسوال نكن چون نم گهياالنم د... پس فردا  ايشه بذار واسه فردا  يم يعيطب ريغ... كم زوده  هينه االن  -

 :شبنم نگاه كردم كه گفت به

 ...كار كنه  يخواد چ يم نيدونم ا يواال منم نم -

 :گفت بنفشه

 !كجا آورده؟ شماره منو از يحاال نگفت -

 :بود گفتم يعسل يگوشم كه رو دنياونورو نگاه كردم و با د نوريا

 ...شماره تو برداشته  ميگوش ياز تو ميريگ يم جهيپس نت نجاستياالن ا يبود ول فميتو ك ميگوش -
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 :شبنم گفت. كرد يكم درد م هيته گلومم . عرق كرده بودم يكرد و حساب يكم درد م هيحرف از جا بلند شدم بدنم هنوز  نيدنبال ا به

 !؟ير يكجا م -

 ...رم حموم  يم -

... آشپزخونه  يهمونجور با حوله رفتم تو رونيتا اومدم ب ديحموم دوش آب گرم بدن دردمو بهبود بخش ينگفتن و منم رفتم تو يزيچ گهيد

 :و گفتم دميبا لذت بو كش... سوپ خونه رو برداشته بود  يظهر بود و بو كيساعت 

 ...درد نكنه  يحساب يدست دوستان گرام...  يخوب يبه چه بو به -

 :گفت شبنم

 ... يخوبه سرما خورده بود... لباس تنت كن  هيبرو  -

 :و گفتم زيسر م نشستم

 ...سوپو  نيا ميبده بخور... اشكال نداره ... خونه گرمه  -

 :به شبنم كرد و گفت ينگاه بنفشه

 !!ضه؟يمر نيا -

 :حوله ام كه باز شده بود انداخت و گفت يبه باال ينگاه شبنم

 ... نميبپوشون بب! ؟يواسه چ رونيب يرو انداخت نهيسك و س نيورپرده ا -

 :هم و گفتم يرو دميخنده دو طرف حوله رو كش با

 زززززيه... كن  شيدرو -

دفعه از  هي. ميدر نشد يكه اصال متوجه صدا ميو خنده بود ياونقدر مشغول شوخ...  ميو هر سه تا با هم مشغول خوردن شد ديسوپو كش بنفشه

 :باال  دميبرق وصل شد و من نا خودآگاه پر يقو انيآرتان به سه تامون جر يصدا

 ... دميرو هم فهم يضيمر يمعن -

... من بود  قهي ياف تونگاه آرتان ص. دستش بود نيريش مويپرتغال و ل لونينگام افتاد به دستش دو تا نا... خونه  ومدي يم ديكه ظهر نبا آرتان

آرتان . شبنم و بنفشه هم با تته پته سالم كردن. جلو و گونه هام گل انداخت دمشيرفته بود كنار كش يام حساب قهي... دستم رو آوردم باال  عيسر

 :اپن گذاشت و گفت يها رو رو لونيبا پوزخند جواب داد و نا

 ... نيبنفشه خانم لطف كرد -

 ...بود  فميوظ... كنم  يمخواهش .. خوا .. خ  -

 :اپن و رو به من گفت يهم انداخت رو نشويماش چيسوئ

 ... ايلحظه ب هيترسا  -

 :رو به بنفشه و شبنم گفتم واشيو  رونيبا صدا دادم ب نفسمو

 ...ده به من  يم ريباز حاال گ -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٠٥ 

به در زدم حوله مو  ياتاق خودش تقه ا ينبال آرتان رفته بود تونگفتن منم منتظر جواب اونا نبودم بلند شدم و راه افتادم د يچيو شبنم ه بنفشه

 :اخم كرد و گفت دينشسته بود لب تختش منو كه د.... صاف كردم و رفتم تو 

 ؟ يبهتر -

 ...آره  -

 ...انگار  يول... اومدم كه اگه حالت خوب نشده ببرمت دكتر  -

 ...خوبم  -

 !چه وضعشه؟ نيا...  نميب يدارم م -

 راحت بشه؟ التيتا خ ينيرخت خواب رو به موت بب يمنو تو يانتظار داشت م؟يخند يم ميبا دوستام دار نكهيوضع؟ ا كدوم -

 !حرفو زدم؟ نيا يمن ك...  يتو كال مشكل دار -

 ...بهترم  يهمه با افراد مشكل دار سر و كله زد نيهم كه باشم از تو كه ا يواسه من دكتر نشو هر چ -

 :توجه خواستم از اتاق خارج بشم كه گفت يم بنگام كرد من فقط

 ... يخواب كن يتنت كن كه نصف شب حالت بد نشه منو ب يزيچ هيحموم به درك ال اقل  يكه رفت نهيمنظور من ا -

 ...كنم  يمطمئن باش رو به موتم بشم تو رو صدا نم -

 ... ستين دميلجباز بع ياز تو -

 ...خوام دوستام معذب باشن  ينم زحمت زودتر برو ياالن ب... شك نكن  -

 :خونه دلخور بودم گفتم يطرالن رو آورده بود تو نكهيو ا روزيمن كه هنوز به خاطر د. چپ نگام كرد چپ

 !تونه معذب بشه؟ يفقط طرالن م يكن يفكر م ؟يكن ينگاه م ينجوريچرا ا! ه؟يهان چ -

 :زد و گفت يپوزخند

 ...پس بگو دلت از كجا پره  -

 ...با تو صحبت كنم  هيقض نيراجع به ا ديمن حتما با يول ستيپر ن يياز جادل من  -

 ...به تو مربوط بشه  گرانيراجع به طرالن؟ فكر نكنم روابط من با د -

 :حرص و غضب گفتم با

 ...است  گهيد زيحرف من سر چ... بكن  يبكن يدوست دار يهر غلط... فقط به خودت مربوطه  يروابط تو با هر االغ -

دستشو هم  هيسرم و  نوريدستشو گذاشت ا هي... بسته شده بود  يدونم ك يدر اتاق كه نم يخوردم تو. قدم رفتم عقب هيسمت من  ديپر هوي

كردم كم  يچشماش و سع يزل زدم تو... گنده اشو و در  كليه نيحبسك كرد ب. كرد يهرم داغ نفسش صورتمو داغ م... سرم  نوريگذاشت ا

 :گفت...  ارمين

 

 كنم، نه؟ تيتو رو ترب ديمن با -
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 ... يمن دخالت كن يبابا تيترب يتو ستين يازين! يكاره ا چيمن ه يتو ام تو زندگ... كرده  تميترب يبابام به اندازه كاف -

 ... يزد يلحن با بزرگترت حرف نم نيبا ا يداشت تيتو اگه ترب -

 ...تو بهتره  يكه هست حداقل از برخوردا يلحن من هر چ -

 به رابطه من و طرالن؟ يكن يحسادت م ؟يكن يم دايپ تيمن احساس مالك يرو يكنه؟ نكنه دار يم تتياذ يچ -

 :دميكش اديبا تموم توانم هلش دادم عقب و فر. كه هجوم آورد به صورتم حس كردم يخون ياز گرما نوياز حرص سرخ شده بود و ا صورتم

خونه  يكه من دوست ندارم تو يفهم ينم نيكه فرق حسادتو با ا ييتو... و كه به تو مجوز كار داده ر ياون سازمان نظام روانشناس رميگل بگ -

هم  يكردم آدم انتخاب كردم برا يفكر م... انتخابم  نيخاك بر سر من با ا...  يروانشناس شد يكنم چه جور يشه زندگ يكه توش گناه م يا

 لكردهيتحص يعنيكه  ييتو... حداقل درك دارم فهم دارم  يمن نفهمم ول شعورميآره من ب...  ياحمق باش نقدريكردم ا يفكر نم.... خونه شدن 

 !!!؟يرو ندار نايچرا ا يا

 عيآرتان سر يول... عقب  دميدستمو با خشونت كش. صورت قرمز شده ام مات مونده بود يچشماش با تعجب رو...  رهيخواست دستمو بگ آرتان

 :دستمو گرفت و گفت

 !!!!ه؟يگناه چ... ترسا ... ترسا ...  ترسا -

 :و گفت ديآرتان پوست لبشو جو....  ديترك بغضم

 !ه؟يناراحتت كرده؟ منظورت از گناه چ يخب حاال فقط بگو چ يليخ... هم خونه اشو درك كنه  ديهم خونه با يگ يتو راست م... حرف بزن  -

 :بغض گفتم با

 ... روزيطرالن د -

 :داد گفت يكه دستمو فشار م يمنو نشوند لب تخت و در حال ديكش يقينفس عم. دمنتونستم ادامه ب گهيد

دوست ندارم هم .... برات روشن بشه  زياالن همه چ نيدم هم يم حيترج يول...  مياتاق بمون يوقت تو نهمهيدوستات زشته ا يجلو نكهيبا ا -

 ...از دستم ناراحت باشه  ميخونه ا

 ...با زبونت  يهمه اش دار... آره چقدرم كه برات مهمه  -

دور و اطرافم بودن  ياديز يدخترا... رابطه نداشتم  يدختر چيوقت زن جماعتو راه ندادم و جز مادرم با ه چيه ميكه تو زندگ ميترسا من آدم -

 يزن و دختر چيارد راه رفتم كه هبا گ شهيهم نهيشدم به خاطر هم ينجوريا ينيب ياگه م... راه ندادم  ميزندگ يتو يكدومو به شكل جد چيه يول

 ...بشه  كيبه خودش اجازه نده به من نزد

 ؟يكن يسر من خال ديبا -

 ...خواستم طرالنو بهت بگم  يم! اليخيب... كنه  يسركش نقدريجلوم ا يدختر چيه... كس  چيعادت ندارم ه...  يول... نه  -

موهاش  يتو يدست. سكوت كردم و نگاش كردم.. دلم قند آب شده  يتو نشون ندادم يمخش ول يره رو يهام م يشدم كه سركش خوشحال

 :فرو كرد و گفت

 ...كرده  يطرالن سه بار خودكش -
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 :گشاد شده گفتم يچشما با

 !!!!؟يچ -

شو سه تا مرد بهشون حمله كردن شوهر و بچه ا... گردش  يشهر برا رونيساله اش رفته بودن ب كيبا شوهرش و پسر ...  شيسه سال پ -

 يشد كه طرالن كشته نشد ول ييخدا... رسن و  يو به خودش سه بار تجاوز كردن و خواستن بكشنش كه مامورا م...  دنيجلوش چشمش سر بر

 به كمك من داره منم از ازين... گرده  يبر م يعاد يتازه داره به زندگ... نظر منه  رياز همون موقع ز... كرد  يبار خودكش هبعد از اون واقعه س

 يو من مرتب باهاش صحبت م نجايا ومدي يجمعه ها صبح تا شب م شهياون هم. كنم ياون استفاده م يرم برا يكه مطب نم ييها تيهمه موقع

و  ادي ينم گهيبه من گفت كه د مونيروز عروس... كم كم خودش عادت كرد  يول ومدي ينم ليمن اوا شيپ اديب ليتعط يكردم عادت داره روزا

كنه تو دوست  يشه حس م يبا وجود تو معذب م...  اديمنم مجبور شدم بهش بگم بازم ب... دش حالش دوباره رو به بد شدن رفت از بع قايدق

 ...خبر نداره كه  گهيد يكن ميتقس يساوقات فراغت شوهرتو با ك يندار

 :كردم و گفت يچونه من كه هنوزم داشتم با تعجب نگاش م ريدستشو گذاشت ز. لبخند زد ديكه رس نجايا به

 !حاال مشكل برطرف شد؟ -

 :به زحمت گفتم... فشرد  يگلمو م بغش

 !چه وحشتناك... من  يخدا -

 ...شه  يخوب خوب م گهيكم مدارا كن دو سه ماه د هيتوام ... بهتر شده  يليبه زور برش گردوندم االن خ... بود  يطرالن رو به نابود...  يليخ -

 :آرتان با تعجب گفت. شد رين دلم و بغضم با هم شكست و اشك از چشمام سرازطرال تيمظلوم يدفعه برا هي

 !!!ه؟يچ يبرا هيگر گهياااا د -

 ... دهيكش يچقدر سخت...  رميبم ياله... طرالن  چارهيب -

 !!!!!؟يكن يم هيطرالن گر يبرا يدار -

 :صورتم برداشت و گفت يستمو از روآرتان د. فقط صورتمو با دست پوشوندم و هق هقم اوج گرفت... نگفتم  يچيه

 ... يدل نازك باش نقدريا ومدي يبهت نم -

 :اشكامو پاك كردم و گفتم...  رميهق هقمو بگ يكردم جلو سع

 من دل سنگم؟ يفكر كرد -

 :گفت يرودرواس بدون

 قاًيدق -

 :توجه به حرفش گفتم يب

 ...آرتان  -

 بله؟ -

 .. ادي يكه طرالن م يشه منم باشم روز يم -
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 ...ترسم از حضور تو خجالت بكشه و به درمان جواب نده  ياالن م... كم كه بهتر شد اونوقت توام باش  هيبذار  -

 .دوست دارم كمكش كنم يليخ... باشه  -

 .تنهان رونيزشته دوستات ب... برو  گهيحاال د...  يتو لطف دار -

 ...آرتان  -

 !ه؟يچ گهيد -

 ...ت تهمت زدم خوام كه به يمعذرت م... من  -

 :گشاد شده نگام كرد و گفت يبا چشما آرتان

 ...ترسا  -

 !هوم؟ -

تونم  يچطور نم... در اون سازمان نظامو  رميبرم گل بگ ديواقعا با! ؟يكرده بود ميمهربونو كجا قا تيشخص نيا... شناسمت  يانگار تازه دارم م -

 !تو رو بشناسم؟

 :و گفتم دميخند

 !رم؟يسگ پاچه بگ نيع شهيهم يعادت دار ه؟يهان چ -

 ... يگربه پنجول بكش نيعادت دارم ع... نه  -

 :رنگش تنش كرد و گفت يشكالت وريپل يرو شويخوش دوخت قهوه ا يو بلند شد پالتو ديحرف خند نيدنبال ا به

 اميشه زنگ بزن خبرم كن تا ب يه داره بد محالت دوبار يدياگه هم د رونيكامل از تنت بره ب يماريبخور كه ب ريپرتغاال رو آب بگ موياون ل -

 ...دكتر  ميبر

 :و گفت دينگاش كردم كه خند فقط

 ... نيگ ينم يزيبه من چ نينبود شما رو به موتم كه بش ادمي....  ديببخش يوا يا -

 :و آرتان بعد از برداشتن سامسونتش گفت ميديدو با هم خند هر

 ... يخونه راه بر يبا حوله تو ستيخوب ن... هم تنت كن  يزيچ هي... دختر خوب  گهيد رونيبرو ب ايب... رم  يم گهيمن د -

 ... ستنيدوستام كه پسر ن! وا -

 ... ننيدخترا هم شما رو با حوله بب يفعال دوست ندارم حت يدرسته ول -

 !!!!چرا؟!!!! ؟يدوست ندار -

 :زد و گفت يلبخند

 ...خداحافظ  -

تا . رونياز در رفت ب يكرد و بعد از خداحافظ يمحترمانه از بنفشه و شبنم عذر خواه يليدر آشپزخونه خ يجلو ونرياز اتاق رفت ب نكهياز ا بعد

در بلند شد و  يكردم كه دوباره صدا يم فيشده و منم داشتم براشون تعر يسرم تا بفهمن چ يرو ختنيآشپزخونه بنفشه و شبنم ر يرفتم تو
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 :با لبخند گفتم. آرتان برگشته دميكه د دميزخونه سرك كشاز داخل آشپ. ميديهر سه شن نباريا

 !شده؟ يزيچ -

 ...جا گذاشتم  چمويسوئ -

 :اش رفته بود كنار اخم كرد و گفت قهيمن كه هنوز حوله تنم بودم و دوباره  دنياز لب اپن برداشت و با د چشويسوئ

 ... نميبب ايپاشو ب -

 :به بنفشه و شبنم با لبخند گفت رو

 ...كنه مجبورم زورش كنم  يكم لجبازه به حرف من گوش نم هيدوستتون  نيا نيببخش ديبا -

 :شدم و گفتم بلند

 !شده دوباره؟ يچ -

 :و گفت ديكش دستمو

 ...تا بهت بگم  ايب -

 :در اتاق گفت يجلو

 ...با اجازه  -

 :و گفت دميخند

 ... دييبفرما -

 :ت و گفتاشاره كرد به تخ. اتاق يتو ديتو و منو هم كش رفت

 ... نيبش -

 :و گفت رونيب ديكش يگرم صورت يبلوز پشم هيبا  يشلوار گرمكن طوس هيخونه ام و  يتو يلباس ها يرفت سمت كشوها خودش

 ...بپوش  -

 :خنده گفتم با

 !تو؟ يجلو -

 :كرد به من گفت پشتشو

 ...بپوش .... اسمم شوهره  يعني -

تموم شد موهامو هم  يوقت...  دميدر آوردم و تند تند لباسامو پوش رموياز كشوها لباس ز گهيد يكياز داخل  يواشكيكه حوله تنم بود  همونجور

 :سرم بستم و گفتم يباال رهيگ هيبا 

 ... دميبرگرد پوش -

 :گفت دنميو با د برگشت

 ...موهاتو هم خشك كن  -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢١٠ 

 :و گفتم نيزم يرو دمينق نق پا كوب با

 ...بچه ها با من رفتار نكن  نيع -

 !كوچولو ...  يبچه ا -

 :وسط راه برگشت و گفت هويكه  رونياز در بره ب اومد

 ...رفت بهت  ادميا من  -

لباس  يهول هول نقدريا...  رونياش هم زده بود ب كهيكه باز بود و چند تا ت رميلباس ز يحرفشو تموم كنه نگاش افتاد به كشو نكهياز ا قبل

 :گفت يو با لحن كشدار ديگونه هام رنگ گرفتن آرتان هم خند. رونيبرداشته بودم كه همه اش زده بود ب

 !ياوكــــــ -

 :سامسونتشو برداشت و گفت دوباره

 ...است  بهيبرام غر شونييزايچ هي... سر كردن با خانوما برام سخته  -

 :كشو رو با حرص با پام بستم و گفتم. ازش دميكش يخجالت م... اتاق موندم تا بره  يكم تو هي...  رونيو رفت ب ديحرف خند نيدنبال ا به

 ... يعوض يآبرومو برد -

آرتان لباس عوض  يسرم كه بفهمن چطور جلو يلباس عوض شده من هر دو افتادن رو دنياتاق باز شد و شبنم و بنفشه هجوم آوردن تو با د در

بنفشه با زور منو . آرتان رو سانسور كردم يو حرفا ريلباس ز هيقض يول... كردم  فيرو دوباره كامل براشون تعر هيمجبور شدم قض... كردم 

كردم و تا شب با  يرو سپر ياون روز كنار شبنم و بنفشه روز خوب. تخت و موهامو هم خشك كرد و گفت آرتان سفارش كرده يونشوند ر

 . كردم رونيرو كامل از بدنم ب يضيمر وهيآبم وانيخوردن چند تا ل

قرار بود روز بعد . ميمادرزن سالم رفت يهمراه آرتان باالخره برا نكهيبود به جز ا فتادهيمدت ن نيا يتو ياتفاق خاص.. .هم گذشت  گهيهفته د دو

 يليدسته گل خ هيبهشت زهرا كه آرتان  ميبه جاش دو روز بعدش همراه با آرتان اول رفت. من كنسل شد يكه با سرماخوردگ ميبر ستياز پ

دونه سكه بهار  هيهم  زيعز يبرا... و بابا  زيعز دنيخونه د ميكرد بعد هم رفت راتيهم خ ينيريجعبه بزرگ ش هيو  ديمامان خر يبرا رگبز

آرتان  رونيب مياز خونه اومد يوقت. كرد يم يتابيب يهنوز هم به نبود من عادت نكرده بود و حساب زيعز... دسته گل خوشگل  هيگرفت با  يآزاد

 :گفت

 ؟يو بر يبذار زويعز ادي يچطور دلت م -

 ...كنه  يعادت م -

 !؟يخودت چ -

 ...دل نبندم  يكس اي يزيگرفتم كه به چ اديوقته  يليخ -

 !فقط به خاطر مرگ مادت؟ -

 ...ازدواج آتوسا ... پدرم  يبداخالق... مرگ مادرم  -

 !وقت ازداوج نكنه؟ چيآتوسا ه ينكنه انتظار داشت -
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 ...روش فكر نكن  اديز...  ستيردن نمن قابل درك ك ييتنها يول... نه  -

 ؟يكن يدوست دارم بدونم چرا خودتو تنها حس م يكنم ول يفكر نم -

 كنن؟ يكار م يكنن چ يم يياحساس تنها يپسرا وقت يتا حاال دقت كرد... چون تنهام  -

 ...نه  -

و خوردن مشروب و  يشه رفتن به پارت يهمه كارشون م ...كنن  يرنگ و وارنگ م يدور و برشون رو پر از دوست دخترا... مسخره است ! نه -

 يوا يول...  يول... اكس كوفت زهرمار ... جوانا  يمار گاريكنن س يامتحان م زويهمه چ... وقت دور دور رفتن دختر بلند كردن و اتو زدن  ريتا د

 ...كنه  ييدختر احساس تنها هيكه  ياون روز از

 :نگام كرد و من گفتم يكنجكاو با

هم جنسم اونطور كه دلم  يبا دوستا يدوست بشم نه تونستم حت يوقت نه تونستم با پسر چيه يكنم ول يم ييساله كه احساس تنها يليمن خ -

منو تنها  يسن يتو قايكنم مامانم دق يياحساس تنها شتريشه ب يباعث م نايا... برم نه برم بگردم  يمهمون هيخواد عشق و حال كنم نه تونستم  يم

درد بزرگ گذاشت  هيبا رفتنش خودش  يبهش از دردام بگم ول... پاهاش و باهاش درد دل كنم  يداشتم سرمو بذارم رو ازيكه من ن ذاشتگ

 ...ام  نهيس يرو

 :شدم دستم رو گرفت و گفت يكه ناراحت م يطبق معمول مواقع آرتان

 ... يش يبا رفتنت تنهاتر م يكن يفكر نم -

 ...ارزه  يهم برام داره كه به همه احساسات بدش م يحس خوب هي يشم ول ياره مطمئنم كه تنهاتر مبه فكر كردن ند ازين -

 !؟يچه حس -

 ...استقالل  -

 يحس قشنگ رو داشته باش نيفقط چند ماه اول ا ديترسا تو شا...  يبر يم يبهش پ يروز هياشتباه بزرگه كه  هيكار تو  نيبه نظر من ا يول -

 ...كنه  يعذاب آور كه داغونت م ييتنها هيو  يمون يشه و اونوقت تو م يم كنواختيو  يرات عادزود ب يليبعدش خ

 !؟يمنو از رفتن منصرف كن يخوا يم -

 ...خوام روشنت كنم  ينه فقط م -

 .بمونم كيبذار تار...  اليخيب -

 .نزد يحرف گهيو د ديكش يقينفس عم آرتان

رفتم با بنفشه و  يجمعه ها م... به كار من داشت  ينه آرتان كار دميچيپ يآرتان م ينه من به پر و پا گهيد... افتاده بود  يروال عاد يرو يزندگ

باهاش سالم  ومدي يطرالن م يموندم خونه وقت يالبته م... كه خونه نباشم و آرتان بتونه با طرالن كار كنه  رونيرفتم ب يم پشونيشبنم و اك

با آرتان ... بردم  انيشا يمداركم رو به همراه عكس ها برا... تم حاال برخورد طرالن هم با من بهتر شده بود رف يكردم و بعد م يم ياحوالپرس

و فقط  دبه مدارك نبو يازين گهيد نيهم يبرا هيماهه هم براش كاف كياقامت  هيبه اقامت دائم نداره و  يازيهم صحبت كرده بودم اونم گفت ن

كالسام شروع  ندهيمن بود كالس زبان هم ثبت نام كرده بودم و از هفته آ يو دار كارا ريدرگ يهم حساب انيشا.. .دادم  انيپاسپورتش رو به شا
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هستم  نهخو يكه تو يتجربه هم ثابت كرده بود تا وقت. رو تماشا كنم واريخونه در و د يتو نميمجبور نبودم سر تا سر هفته بش گهيشد و د يم

روز شنبه از هفته سوم بود ... شد  يداد و دوباره با هم بحثمون م يم ريبهم گ يحساب رونيخواستم برم ب يم يوقت يبه كارم نداره ول يآرتان كار

رنگم رو با  يخاك يوپالت...  ومدي يهنوز هم داخل نم. ستاديدر اتاق باز شد و آرتان دم در ا هوي... شدم كه برم كالس زبان  يو من داشتم آماده م

در ... رژ گونه  هيرژ لب زده بودم با  هينداشتم و فقط  ياديز شيآرا... هم سرم بود  يمقنعه مشك هيبودم  دميكرم بلند پوششلوار كرم و بوت 

 :چرخوند گفت يدستش م يرو تو چشيكه سوئ يحال

 ...ساعت هشت صبحه  ؟يبر يخوا يم ييجا -

 ..آره  -

 كجا؟ -

 ...كالس  -

 !؟يچه كالس -

 ن ؟آرتا يداد ريتو باز گ -

 ...من فقط سوال كردم !!! ر؟يگ يذار يم نوياسم ا -

 ...كالس زبان  -

 ...تو كه زبانت خوب بود !!! زبان؟ -

 :شدم گفتم يكه از در خارج م يبرداشتم و در حال فمويك

 ...خداحافظ ... دادم  حيبهت توض يبه اندازه كاف گهيخب د -

 .تو و در رو بستم دميپر عيبقه خودمون بود سرط يآسانسور تو. حرف از در خارج شدم نيدنبال ا به

بنفشه سه بار ... كرد  يزود خسته ام م شهيزبان هم. خسته شده بودم يدر آوردم و چكش كردم حساب فميك ياز تو مويكه تموم شد گوش كالس

رو عقب  فميكه ك ياز كردم و در حالرو ب نيدر ماش. خودش دوباره زنگ زد رميفرصت كنم شمارشو بگ نكهيزنگ زده بود قبل از ا ميگوش يرو

 :رو هم جواب دادم يوشذاشتم گ يم

 ...الو  -

 !؟ييسالم كجا -

 !؟يعجله دار -

 !؟ييكجا... آره  -

 ...دم كالس زبانم  -

 ! هيعال -

 شده بنفشه؟ يچ -

 ؟يگه امانت يآرتان همه اش بهت م يگفت ادتهيترسا  نيبب -
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 ...آره  -

 گفتم دارم براش؟ ادتهي -

 ... يچه جور يبعد نگفت يآره ول -

 وقتشه قاياالن دق... بود  دهيخب هنوز وقتش نرس -

 ... يكرد جميگ ؟يوقت چ -

 ... نيبب -

كه بنفشه  يقطع كردم و رفتم همون سمت ويگوش. بود يواقعا نقشه خوب... شد  يلحظه به لحظه بنفشه حالت نگاه منم بدجنسانه تر م حاتيتوض با

شدم اومدم سرعتمو كم  يم كيبنفشه داشتم به كوچه مورد نظر نزد يگوش يتك زدم رو هيرفتم  يداشتم با سرعت م يفرع ابونيخ يگفت تو

... داغون شده بود  نميكه كمر ماش يو شش آلبالوئ ستيدو هيخودش بود ...  رونياز داخل كوچه اومد ب ينيماش... گاز دادم  يشتباها يكنم ول

چون كمربند نبسته بودم ... و شش فرو رفت  ستيكمر دو يمحكم تو نيبود و ماش دهيفا يب يترمز گرفتم ول... م كم سرعتم باال بود و فاصله ا

بنفشه ... و اومدن سمت من  رونيب دنيپسر پر هيبنفشه به همراه  ستاديو شش ا ستيدو... شدم  جيلحظه گ هيو  شهيش يتو وردسرم محكم خ

 :تگف غيرو باز كرد و با ج نيدر ماش

 !يخودتو داغون كرد يتو كه زد...  يقرار بود آروم بزن!  وونهيد -

همونطور با . شماره آرتان رو گرفت عيدر آورد و سر مويبنفشه گوش...  نياز ماش رونيب دنيمنو كش ييبود و دو تا دهيهمراه بنفشه هم ترس پسر

 :رو داد دستم و گفت يبنفشه گوش. نينشستم كنار ماش جهيسر گ

 ...بگو  خودت -

 ...رو گرفتم و گذاشتم در گوشم  يگوش

 :آرتان بلند شد يصدا

 ...زنم  يدارم بعدا خودم بهت زنگ م ضيترسا مر -

 :دميحال نال يب

 ...آرتان  -

 :گفت هويبعد ... نگفت  يچيلحظه ه چند

 !؟يترسا خودت!!! ترسا؟ -

 ...من ... من ... آرتان  -

 !؟ييو كجاشده؟ ت ينجوريشده؟ چرا صدات ا يچ -

 ... ايب... آرتان تصادف كردم  -

 :ديبعد پرس... ازش بلند نشد  ييصدا چيلحظه ه چند

 !!كجا؟ -
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 :آرتان وحشت كرد و گفت... كردم  يگفتم و از زور سر درد ناله ا يحاليبا ب آدرسو

 !!!!!چت شده؟! چت شده ترسا؟ -

 ... ايفقط ب ستين ميزيچ...  يچيه -

 يهم عذر خواه ضايمر هيگفت در مطبشو ببنده و از بق شيكه به منش دميكنه بعدم شن يم يعذر خواه ضشيره از مركه دا دميشن يم صداشو

 :ديدوه پرس يپاهاش متوجه شدم داره م يكرد در همون حالت كه از صدا

 !شته؟يپ يك -

 ... نشيكه زدم به ماش ييهمون آقا -

 ...بده بهش  ويگوش -

 !؟يكارش دار يچ -

 ... شتيرسم پ يزود م يليخودتم منتظر باش خ... بده بهش ترسا  ويشگفتم گو -

 :پسره با تعجب نگام كرد كه بنفشه زد سر شونه اشو و گفت... گرفتم سمت پسره  وينزدم و گوش يحرف گهيد

 ...حسام  ريبگ -

 :چند لحظه كه گذشت كنجكاو به مكالمه اش گوش كردم... گرفت و مشغول صحبت شد  ويگوش پسر

 ... ايدارن گو جهيكه به سرشون خورده سر گ يفقط به خاطر ضربه ا... نه آقا حالشون خوبه  -

 ... شهيكمربند نبسته بودن سرشون خورده تو ش... بله بله  -

 ...هم نشكسته  شونييسالمن جا نينه باور كن -

 ...باشه  -

 :ديپرس يبنفشه با كنجكاو... رو قطع كرد و گرفت سمت من  يگوش

 !!!گفت؟ يم يچ -

 ...براش افتاده  ياتفاق ايخانومش سالمه  ديپرس يكه داشت با خواهش و تمنا از من م نيا!!! بدبخت مغروره؟ نيا يبنفشه كجا -

 :ميو بنفشه همزمان با هم گفت من

 !!!خانومش؟ -

 ... ديپرس ينطوريهم... آره  -

 :دو زانو نشست كنار من و گفت بنفشه

 حالت خوبه تو؟.... زنه  يچهار م داره گهيشوهرت د نيا -

 ...آره بهترم  -

 ... نهيمنو بب ديكه نبا يدون يرم م يپس من م -

 ...باشه برو  -
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 ... شتيپ امي يعصر م -

 باشه مواظب خودت باش -

 ...گلم  نطوريتوام هم -

در بدنم  يجان تازه ا دنشيبا د. من توقف كرد نيو كنار ماش ديچيپ يآرتان با سرعت داخل فرع نياز رفتن بنفشه نگذشته بود كه ماش يلحظات

كلمه  هي نكهيبدون ا سميكرد وا يكه كمكم م يبازوهامو گرفت و در حال ريشد و اومد كنارم ز ادهيپ عيسر. ستميكردم با يسع... شد  دهيدم

مقنعه امو كه . وازشش لذت برده بودمتونستم خودمو گول بزنم از ن يچشمامو بستم نم. ميشونيپ يرو ديدستشو نوازش گونه كش زنهحرف ب

 :جلو و در گوشم گفت ديرفته بود عقب كش يحساب

 !با خودت دختر خوب؟ يچه كرد -

 :كردم گفتم يكه به حسام اشاره م يآوردم باال و در حال دستمو

 ...كن  يدگيآقا رس نيخوبم آرتان تو به ا -

كه كنار  نشويماش روزيد. بنفشه بود يدانشگاه ياز دوستا يكيحسام ... ام داد سپس رها كرد و رفت سمت حس يدستمو فشار محكم آرتان

 نميبار با ماش هيخواد بذاره منم  يكه بنفشه ازش م رگاهيبذاره تعم نويخواسته ماش يدانشگاه پارك كرده بود زده بودن و در رفته بودن اونم م

 نيمن ع نكهيبرخورد آهسته بود نه ا هيقرارمون  يكنه ول ياونم قبول م... بدم  نشويكل خسارت ماش نميماش مهيو در ازاش با ب نشيماش بهبكوبم 

بود كه آرتانو از سر كارش  نيفقط ا نكاريهدفمون هم از ا... كه سر خودمم داغون بشه  نيبكوبم به بدنه ماش اميها با تموم سرعت ب ييجنا لميف

كرد سپس به سمت من اومد دستمو گرفت و  يبه حسام اونو راه شيدادن كارت مل آرتان بعد از...  ميعالفش كن يو چند ساعت رونيب ميبكش

مناسب پاركش كرد تا به قول خودش به  يجا هيمن و  نيخودش نشوند بعد هم نشست پشت فرمون ماش نيماش يجلو يصندل يآروم منو رو

در  يلحظات... كرد  يسرم بدجور درد م...  ير يكجا م دمياصال ازش نپرس. خودش شد و راه افتاد نيسپس سوار ماش. برش داره اديموقعش ب

 :آرتان گفت نكهيشد تا ا يسكوت سپر

 !؟يچرا حواستو جمع نكرد ؟ير يبا سرعت م نقدريا يواسه چ -

 ... يحواسم رفت به گوش... زنگ زد  ميگوش -

 !مهم بود؟ نقدريا -

 :توقف كرد و آرتان گفت نيماش. ندادم يجواب

 ... نييپا ايب -

 :گفتم مارستانيب دنياطراف نگاه كردم و با د به

 ...من خوبم  ؟يواسه چ مارستانيب مياومد -

 ...كنه  يم نييدكتر تع...  يكن ينم نيياونو تو تع نييپا ايب -

 :سرم گفت نهيدكتر هم بعد از معا. قفل كرد ريبا دزدگ نويدستمو گرفت و در ماش. نييناچار رفتم پا به

 ...اش  جهيبخوره واسه سر گ سمينو يقرص م هي يلو ستين يچز خاص -
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 ... نيريعكس هم از سرش بگ هيشه  يدكتر اگه م -

 :به آرتان كرد و گفت ينگاه دكتر

 ...شما باشه  نانياطم يبرا يول ستيدونم الزم ن يم -

 :منو رسوند خونه و گفت آرتان. ميخارج شد مارستانيبر سالم بودنم از ب يدكتر مبن ديياز گرفتن عكس و باز هم تا بعد

 ... رگاهيبردارم ببرم تعم نتويرم ماش يم -

 :شدم و گفتم ادهيپ نيماش از

 ... يلطف كرد -

 :كرد گفت يرا آزاد م يكه ترمز دست يحال در

 بود فهيوظ -

 ...راه افتاد  و

 هينقشه مون گرفت و آرتان . م خوبم كه نگران نباشهرفتم داخل خونه و اول از همه زنگ زدم به بنفشه و اطالع داد. ام بهتر شده بود جهيگ سر

 ينبه خاطر نگرا عيسر نقدرينگرانم نشده بود و ا نقدريا يتاحاال كس... گرفت  يمحبتش بدجور داشت دامنو م يول... روز كامل از كارش باز شد 

 مياز خاطرات خوب زندگ يكيشد به  ليبود و تبد نيريش اگه به خاطر امانت بودنم هم بوده باشه بازم برام يحت... خودشو به من نرسونده بود 

صبح روز بعدش كه داشتم از ... خودش بهم داد . آرتان دستم بود يايبود زانت رگاهيتعم نميمدت كه ماش نيا يهم گذشت تو گهيهفته د هي

 :صدام كرد رونيرفتم ب يخونه م

 ...ترسا  -

 :و برگشتم به سمتش ستادميا

 !بله؟ -

 ... يو بر يكن يخداحافظ يستيبعدم كه بلد ن ؟يبگ يستيبلد ن ريا سالم و صبح به خشما صبحه -

 :ام گرفت گفتم خنده

 ...شده  رمياالنم خداحافظ د...  ريسالم صبحتون به خ -

 !؟ير يم يبا چ...  سايوا -

 ... ازدهيبا خط  -

 !اده؟يپ -

 .. رگاههيكه تعم نيماش گهيخب آره د -

 ...لحظه  هي سايوا -

 :وسط حرفش و گفتم دميپر

 ...رم خودم  يم...  ميخوام برسون ينم -
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 !!خوام برسونمت؟ يگفته م يك -

 :و گفتم اوردمين كم

 ...گفتم كه خودم ...  ستياونم الزم ن! به آژانس يزنگ بزن يخوا يپس البد م -

 :چپ نگام كرد و گفت چپ

 ...گم بهت  يم يمن چ نيلحظه صبر كن بب هيبابا  ؟يباز تو وروره شد -

داد دست  ديمال يم يرو كه دو ساعت بود داشت روش با حوصله خامه شكالت ينون تست. كردم منتظر نگاش كردم يپا اون پا م نيكه ا يحال در

 :من و گفت

 ... ارميبرات ب نويماش چيتا سوئ سايبخور و وا نويا -

 :ذوق گفتم با

 !؟يفرار -

 :و گفت ديخند

 ... ايزانت...  رينخ -

 :و گفتم دميبرچ لب

 !سيخس -

 :به طرفم و گفت برگشت

شم  يم تيمن كه پسرم اذ! كنن؟ تتيممكنه چقدر اذ يدون يم!!! دم موسسه زبان؟ يبر يخوا يم يبا فرار! به خدا ستين!!! تو عقل تو كله ته؟ -

 ... يچيتو كه ه گهيد

 ...خب حاال  -

 :و گفتم دميقاپ رو هوا چويسوئ. برگشت چيبعد با سوئ يو لحظات رفت

 .يبا...  يدستت مرس -

بردم از توجه آرتان نسبت به خودم  يهم م يچه لذت. اومدم يرفتم و م يآرتان م نيبا ماش گهياز اون روز د...  رونيسر تكان داد و من زدم ب فقط

جون داده  يليكه به ن يمنم به جبران قولكردم  يرو تحمل م شيو كم محل يتوجه يمدام ب ديوگرنه با... چه خوب شد كه بابا منو سپرد بهش 

 ...از نگاش معلوم بود  نيآرتان هم سپاسگذار بود و ا. كردم يخوشمزه درست م يبودم مدام براش غذاها

تا  كرده بود لمونيترم استاد تعط انيدو روز قبل از امتحان پا... زبانم غرق بودم  يدرسا يتو يافتاده بود و من حساب يروال عاد يرو يزندگ

 يداشتم رو يتختم ولو شده بودم و حساب يبه آرتان بگم مونده بودم خونه رو نكهيمنم بدون ا... ترم بعد  ميبر ميتا راحت بتون ميبخون يحساب

 جورنيهم... كوتاه  نيشلوارك ج هيبودم با  دهيشد پوش ياش دور گردنم بسته م قهيكه  يتاپ مشك هياز قضا اون روز . كردم يكار م نگميسنيل

فكر كه آرتانه از جام تكون نخوردم آرتان خودش عادت داشت دم اتاق سالم كنه و بعد  نيبا ا. دميدر خونه رو شن يكه غرق درسام بودم صدا

 گهيدستم بود و با دست د هي يكتاب تو... از جام بلند شدم و رفتم سمت در . ازش نشد يمنتظر شدم خبر يهر چ يول... اتاق خودش  يتو هبر
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 ديشا... داشتم  يبيحس عج هيدونم چرا  ينم...  ستيدنبالش ن يدرو باز كردم كه مطمئن بشم كس يال...  رونيب دميرو از گوشم كش يريدزفهن

 يآب م يبا بطر خچاليآشپزخونه كه داشت سر  يتو بهيپسر غر هي دنيو با د دميدر سرك كش ياز ال... زده بودم  يپيت نيبار همچ نيچون اول

تو خونه  اروي نيتو سرم كنم؟ من با ا يحاال چه خاك ايخدا!!! گه؟يبود د يك نيا! باب الحوائج اي... نزنم  غيدهنم كه ج يتمو گرفتم جلوخورد دس

م سراغ ادي يفهمه من تو خونه ام و م يم اروي نيبگه چه مرگته فقط ا ادي ينم يكه من حلقمم پاره كنم كس نجايبزنم؟ نه ا غيتنها؟ نكنه دزده؟ ج

! بود اديگذاشتم پشت در حاال انگار وزنش چقدر ز دميكنار تختو هم كش يعسل. در رو بستم و قفل كردم عيسر. تو سرم بكنم يپس چه خاك... 

دستم  يكنار دستم بود رو برداشتم گرفتم تو وهيظرف م يكه تو يخور وهيچاقو م هياول  ديلرز يكه همه بدنم م يدر حال نيپاورچ نيچپاور

با سه بوق ...  ديرس يبه ذهنم نم يا گهيفكر د چيه تيموقع نيا يتو... شماره آرتانو گرفتم  ميو بعد هم تند تند با گوش شتريب تيمنا يبرا

 :جواب داد

 بله ترسا؟ -

 :پچ وار گفتم پچ

 ...آرتان  -

 ...شنوم  ينم ؟يزن يحرف م واشيالو ترسا؟ چرا  -

 :تر بشنوه و گفتمتا صدامو به يگوش يدهن يگرفتم جلو دستمو

 ...دزد اومده ... آرتان  -

 :گفت اديآرتان با فر... شد  ريتو همون حالت اشكم از چشمام سراز حاال

 !!!؟يستيتو؟ مگه كالس ن ييكجا!! اومده؟ يچ -

 :هق هق گفتم با

 ...تو خونه است  نجايپسره ا هي... كنم  يآرتان من دارم سكته م... نه درس داشتم  -

 :كه گفت دميآرتانو شنبلند  يصدا

 ...خونه زود  امي يزنم بهش كه زود گورشو گم كنه خودمم م يمن االن زنگ م... ترسا بمون تو اتاقت در اتاقو هم قفل كن ...  يلعنت -

زود  يليونستم خد يم... قطع كردم  ويفقط گفتم باشه و گوش... خونه  يتو هينره غول ك نينتونستم ازش بپرسم ا يبودم كه حت دهيترس نقدريا

 اديسرم ب ييممكن بود چه بال نكهيهنوزم جرئت نداشتم از جام بلند بشم از فكر ا يطرف رفته ول دميبسته شدن در خونه فهم ياز صدا. ادي يم

خت مچاله به در اتاق خورد از ترس گوشه ت يبعد ضربه ا قهيپنج دق... كردن  يم سيشد و اشكام نا خودآگاه صورتمو خ يمو به تنم راست م

دوباره چند ضربه به در خورد . كردم يدونم داشتم سكته م يكردم كه ممكنه آرتان باشه فقط م يفكر نم يدهنم حت يشدم و دستمو گرفتم جلو

 :آرتان بلند شد ونمهرب يو صدا

 ...منم خانوم كوچولو ... باز كن درو ... ترسا  -

برام مهم نبود كه  گهيد... رو هم هل دادم كنار و درو باز كردم  يطرف و پام عسل هيزدم سمت در چاقو رو پرت كردم  رجهيتخت ش يرو از

خواستم  يآرتان ضعف نشون بدم برام مهم نبود كه با آرتان سر لج دارم فقط م يجلو ديبرام مهم نبود كه نبا گهيد...  ستيلباسم مناسب ن
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از حالت باز مونده  نيآرتان كامال جا خورده بود و ا!!!! بغلش يانداختم تو بدون حرف خودمو دميقامتشو كه پشت در د... كنم  تياحساس امن

 فمياز دستاش دور كمر ظر يكيكه گذشت  هيزدم و آرتان همونجور خشك شده بود چند ثان يدستاش كامال مشخص بود من به شدت زار م

 :گفتم هيگر انيپهنش و در م نهيس يمو گذاشتم روسر. پر پشتم فرو رفت و مشغول نوازش موهام شد يوهام يتو يكيحلقه شد و اون 

 ؟يچرا اصال به من فكر نكرد اره؟يسرم ب ييبال هيممكنه  يكنم؟ نگفت يمن سكته م يبوووووووووووود؟؟؟؟؟؟ نگفت يك نيا -

 :و گفت ديكشآرتان مشتامو گرفت و دوباره محكم در آغوشم ... اش  نهيس يتو دميكوب يخودآگاه دستامو مشت كرده بودم و م نا

 ...كالس  يفكر كردم مثل هر روز رفت...  يخونه ا يدونستم تو تو يباور كن نم ديببخش...  يخانوم ديببخش -

 من خوابم؟ يديند يصبح كه رفت -

 ... يرفت ياتاقتو نگاه نكردم فكر كردم بازم بدون خداحافظ يباور كن اصال تو -

 نگ؟يپارك يتو يديند نمويماش -

باور كن ...  مياون رفت نيبا ماش... روزبه  مارستانيب ميرفت يم ديدوستم اومد دنبالم با نيصبح هم... ن كه دروغ ندارم به تو بگم آخه م... ترسا  -

 ...خونه  يذاشتم اون پاشو بذاره تو ينم يخونه ا يدادم تو تو يدرصدم احتمال م كياگه 

 :داد و گفتم يو معطر تلخش يپهنش كه بو نهيس يسرمو چسبوندم رو دوباره

 !!!؟يآورد چ يسرم م يياگه بال -

 : ديدندوناش غر يال از

 ...مال آرتانه  يعنيكه تو خونه آرتانه  يكس... جرئتشو نداشت  -

 كهنياحساس ا... كرد  يداره رو به من منتقل م ازيزن ن هيرو كه  يحس نيآرتان داشت قشنگ تر...  لويك لويحرفش قند تو دلم آب شد ك نيا با

 :آروم تر شدم خودمو از آرتان جدا كردم و گفتم يوقت. داشتم يچه احساس قشنگ.... منه  ينفر حام هيگاه دارم كه  هيتك

 ... دميترس يليخ -

 :زد گفت ديبعد از چند لحظه كه خوب منو د... دستش و تازه به سر تا پام نگاه كرد  يگرفت تو دستمو

 ت؟تو خونه اس يكي يمتوجه شد يچه جور -

 ...اومدم در رو باز كردم  ييدر اومد فكر كردم تو يصدا دميخوندم د يبودم داشتم درس م دهيتخت خوابم خواب يرو -

 :آشكار گفت يتيآرتان با حساس هوي

 !!!!!!؟يديد ينجورياون تو رو ا!!! رون؟يب ياومد -

 :گفتم عيسر

داشت با ! يهم دار يفرهنگ يچه دوست ب... خوره  يقلپ قلپ آب م يره با بطركه دا دمشيآشپزخونه د يكه درو باز كردم تو نيهم! نه بابا  -

 ...خورد  يآب م شهيش

 :و گفت ديخند

 !خب؟ -
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 ...درو بستم زنگ زدم به تو  عيسر... بزنم  غيكم مونده ج...  گهيد يچيه -

 :نوازش كرد و گفت دستمو

پرونده رو  اديب نيخونه رو دادم كه ا ديكل يستيفكر كه تو ن نيجا مونده بود منم با ااز پرونده ها تو خونه  يكي...  يخانوم يببخش ديبازم با -

 ...برام  ارهيب

 ...تكرار نشه  گهيد! بله -

 :فشار داد و گفت موينيب

 ...خانوم  طونيباشه ش -

 :خاروندم و گفتم موينيب

 !يچه مهربون شد -

 :تو موهاش كرد و گفت دست

دارم به خاطر  يه نجوريمن كه هم... ناهار خوشمزه  هيخوام دعوتت كنم به  يحاال هم م...  گهيقبول كنه د ديكنه با يم اشتباه يباالخره آدم وقت -

 ... ميناهار بخور ميكار پاشو حاضر شو با هم بر اليخيپس امروز كال ب... شم  يتو از كارم باز م

 ...پزم خودم  يم يزيچ هي -

خوام  يحاال م يكه هم خونه من ميماه و ن كيبعد از ...  يهم بكن يآشپز يتنت نمونده بخوا يجون تو گهيه دك يديترس نقدريا... خواد  ينم -

 ...پاشو حاضر شو  اريبهونه ن... ناهار بدم  هيبهت 

 . اتاق تا حاضر بشم يتو دميخدا خواسته پر از

 يروسر هيو  دميلژ دار خوشگلم پوش يبوت پاشنه پونزده سانت ميت نجف هي يمشك يشلوار لوله تفنگ هيبا  دميكوتاه پوش يليخ يمشك يپالتو هي

پر پشت  يزدم تا حساب مليزدم و مژه هامو هم چند بار پشت سر هم ر يطوس هيپشت پلكمو سا... سرم كردم  كيش يو نقره ا يساتن مشك

آرتان ... رونيهم برداشتم و رفتم ب مويدست يمشك فيمحشرم كردم ك يبه همراه رژ آجر يرژ گونه آجر... چشمام  يتو دميبشن سرمه هم كش

 :با تعجب گفتم. سطل آشغال ياندازه تو يبود رو م خچالي يكه تو يآب يداره بطر دميآشپزخونه و د يرفتم تو... آشپزخونه بود  يتو

 !!؟يكن يكار م يچ -

هم  شيمشك يخوش دوخت پالتو يمشك يبا شلوار پارچه ا بود دهيپوش يمشك وريخودش هم پل... با لذت نگام كرد  دنميبا د. به سمتم برگشت

خواست دوباره بغلش كنم  يكرد دلم م يعطرش خلم م يبو پشيت يضعف كردم برا... براق بود  يورن يدستش بود و كفشاشم كفش رسم يرو

 :و گفت ديبه صورتم پاش يلبخند... اون موقع بهونه داشتم االن كه ندارم  ؟يا نهبه چه بهو يول... 

 !كرده؟ يدهن نويدوستم ا يمگه نگفت -

 ...شستمش  يخب م -

 ...بهتر بود كه بندازمش ...  يآب بخور ياز بطر يتوام عادت دار -

 :و گفتم نداختميخورم؟ خودمو از تك و تا ن يآب م يبود منم با بطر دهيباشه از كجا د قيمن دق يرفتارا يرو نقدريشد كه ا ينم باورم
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 ...شستمش  يبار كه م هي...  ومدي يمن بدم نم -

 :گفت خشك

 ...دوستم  يكه لبا يتو بخوره به بطر يلبا ادي يمن بدم م -

حرفا  نيشد آرتان از ا يباورم نم يول. ها شكسته بشه ميحر يسر هيرابطه مون  يخواستم تو ينم. دمينپرس يزيچ گهيمنم د. ادامه نداد حرفشو

ضربان قلبم تند شد و منم به . و آرتان بهم لبخند زد ميهمزمان با هم وارد آسانسور شد. رونيزد ب يم شاخام داشت از تعجب. هم بلد باشه بزنه

ضبط شده به خودم  يبا صدا...  هيثان 2...  هيثان 1...  ديدونم چقدر طول كش ينم... صورتم ثابت موند  يبهش چشمك زدم كه نگاش رو يتالف

 :اومدم و نگاه از آرتان گرفتم

 ... يالب -

انگشتمو با  نكهيدستش و بعد از ا يآرتان دست چپمو گرفت تو. گونه هام رنگ گرفته بود... به هم  ميطبقه رو ما زل زده بود ستيب نيا كل

 :لمس كرد گفت يانگشتش به نرم

 ...حلقه ات  -

 :دستمو فشار داد و گفت... كردمش  يوقت بود دستم نم يليخ. نگفتم يزيچ

 ...خواهشا دستت كن  -

 !!چرا؟ -

نگهبان  يوقت...  ارهيبرامون در ب نگياز تو پارك نويكه تا عمق وجودمو سوزوند سپس برگشت سمت نگهبانو بهش گفت ماش ينگاه. كرد نگام

 :رفت برگشت سمت من و گفت

احتمالش  يشه ول ينم جاديت امتاهل مزاحم يخانوما يگم برا ينم... بشه  جاديا يبرات مزاحمت يكه تو خونه من يچون دوست ندارم تا وقت -

 ...كمتره  يليخ

 :تكون دادم و گفتم سرمو

 ...به بعد  نياز ا -

 :دستش و گفت يامو گرفت تو چونه

 ... يليشم تو خ يم ميمن مال يوقت يول... ماده ببر  هي نيع...  يش يتلخ م يليباهات بداخالقم خ يوقت... برام جالبه ترسا  يليخ تتيشخص -

 !؟يچ يليخ -

 :زد و گفت يلبخند

 ... يش يخانوم م -

 :ديسوار كه شدم آرتان پرس. كنه دايادامه پ نيريبحث ش نيآورد و اجازه نداد ا نوينگهبان ماش... دلم آب شد  يقند تو دوباره

 !م؟يكجا بر -

 :باال انداختم و گفتم شونه
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 ... ييدونم راننده شما ينم -

 :كردم و گفتم نييباال پا كلمويكودكانه ه يبا ذوق... ره سمت پاتوق  يدادم داره م صيتشخ ريمس ياز رو. نكرد و راه افتاد يسوال گهيد

 پاتوق؟ مير يم ميدار -

 :زد به چشماش و گفت سشويمارك پل يدود نكيع

 .هوس كردم...  ميوقته نرفت يليآره خ -

 ...نرفتن  گهيفشه هم دشبنم و بن...  مينرفت گهيد ميازدواج كرد ياز وقت قايدق...  نطوريمنم هم -

 !آره؟...  يجمعشون فكر كنم تو بود هيپا -

 ...آره  ييجورا هي -

 ..كامال مشخص بود  -

 !از كجا؟ -

 يداد يتو دستور م...  يكرد يغذا رو اول تو انتخاب م...  يكرد يتو انتخاب م زويم...  يتو وسط بود نيشد يوارد رستوران م يوقت شهيهم -

 ...و  نيبلند ش يك

 ؟يبارم نگامون نكرد هي يحت يوقت ؟يديد يم يرو چه جور نايتو ا.... تو  يهست يااااا عجب آدم -

 ينگاه كنم به كس ميمستق ستين يازيحرفام ن نيتر از ا زيمن ت ؟يمنو دست كم گرفت -

 ... نيدار فيشما بدجنس تشر -

 :زد و گفت يلبخند

 بزن به چشمات خواهشا يدار يآفتاب نكياگه ع -

 ... نكيشم با ع يم تياذ! چرا؟ -

 ... تهيليهر جور م ياوك -

 رتشيو سرد و خشك و مغرورش نه به االنش كه كامال مشخص بود به خاطر غ خينه به اون قالب . شد يوقتا شناخت آرتان برام سخت م يبعض

 :گفتم يوشو با سرخ نييپا دميپر نيبا توقف ماش! منم كه چه حرف گوش كن. بزن به چشمات نكيگفت ع

 ... نجايبودم ا ومدهيتا حاال ظهرا ن -

 منم -

 دنيبودن كه تا متوجه ما شدن هر چهارنفر چرخ ستادهيدر رستوران چهار تا پسر ا يسمت رستوران جلو ميكنارم و شونه به شونه هم رفت اومد

تر شدم و  كيكم بهش نزد هياراده  يدستم منم ب يتاانگش يآرتان اخم كرد و انگشتاشو قفل كرد تو... من  يبه سمتمون و زل زدن به سرتاپا

آرتان منو رو گرفت . ميو با هم حرف زد ميكه بار اول پشتش نشست يزيسمت همون م ميو ناخودآگاه هر دو رفت ميوارد رستوران شد ييدوتا

 :سمت من و گفت

 ...سفارش بده  يدوست دار يهر چ... كنم  يزورت نم گهيد -
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غذا رو  شيگارسون پ...  ميكرد يهر دو در سكوت اطرافو نگاه م. سفارش داد اياز من الزان تيسفارش دادم و آرتانم به تبع ايالزان يخوشحال با

 :ديآرتان پرس. و رفت زيم يرو ديچ

 ن؟يرستوران رو انتخاب كرد نيا يواسه چ -

رو انتخاب  نجايا يخودتون واسه چ... كنه  يم دايپ يساس خوبآدم توش اح... داره  يكيش طيمح... با كالسه ... دنجه ... قشنگه  نكهيواسه ا -

 ن؟يكرد

 :و گفت ديخند

 ... انويخانوما و آقا نيفرق ب ينيب يم... غذاش  تيفيبه خاطر ك -

 :و گفتم دميخند منم

 ... گهيد گهيد -

 ترسا؟ يكنكور شركت كرد يتو -

 ...آره  -

 بود؟ يرشته ات چ -

 ... يعلوم تجرب -

 چند شد؟رتبه ات  -

 .يكن ياگه بگم مسخره ام م...  گهينپرس د -

 :گفت تيجد با

 .خود شخص با ارزشه يداره كه برا يجواب هي يمسخره ات كنم؟ هر سوال ديبا يچ يبرا -

 ...سه هزار  -

 !!!!!؟يچ -

 ؟يچرا تعجب كرد -

 !پس چرا؟... خوب بوده  يليرتبه ات كه خ -

 .خواستم يم يپزشك -

 ...پامو گذاشتم روش  يكه من به راحت ييايرو...  يتجرب يمه بچه هاه يايرو! آهان -

 !؟يچ يعني -

 :زد گفت يكه با چنگالش آروم آروم ناخنك م يآرتان در حال. زيم يرو ديموقع گارسون غذاها رو آورد و چ همون

 !رتبه ام چند شد؟ يدون يم... منم هم رشته ات بودم آخه  -

 ... يشده باش ديپنج شش هزار با -

 ...و هفت  ستيب... كم بهتر شدم  هي -
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 !!!!!!!!؟يچ -

 !؟يحاال نوبت توئه كه تعجب كن -

 ؟ينخوند يچرا پزشك ؟ينيبال يپس چرا روانشناس -

 ...رو دوست داشتم  يچون از اولم روانشناس -

 ... يروانپزشك بش يتونست يخب م -

 يهمون كارو كردم ول ينجوريا... خوندم سه سالم تخصص  يم يعموم ديسال با شد؟ هفت يبه نظر تو عمرم تلف نم يتونستم ول يآره م -

 .دو سال هم سود كردم... تر  يتخصص

 ...منم با رتبه تو  يبرس يخواست يكه م يزيبه اون چ يتونست يتو با رتبه من م.... تو بودم  يكاش من جا....  وووووونهيد -

 .يتهران قبول بش يبشه و راحت پزشك يتونم كمكت كنم كه رتبه ات تو كنكور عال يمن م... نشده  ريحاالم د يول... آره  -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ... ستين يازين گهيد -

 ميكن يكار هي ايب -

 ؟يچه كار -

... ه كنكور ثبت نام كن و من باهات كار كنم توام دوباره واس ميكل كتاباتو با هم بخون ايب...  يد يرو از دست نم يزيچ...  يبر يخوا يتو كه م -

 ... كهيامتحان كوچ هي نينداره ا يتو كه برات فرق... بد  ايشه  يرتبه ات خوب م ايامسالم كنكور بده 

 زحمت بندازم؟ يكنم هم تو رو تو تيچرا هم خودمو اذ گهيخوام برم د يمن كه م -

 ياز خودت گرفته باش زيكوئ هياونجا  يلجاقبل از امتحان كا نكهيا اي... علمت بره باالتر  نكهيفرض كن واسه ا -

 بگم يچ دونمينم -

 ...فقط قبول كن  -

 ...باشه قبول  -

 يسر به سرم م يمزه كرد به خصوص كه آرتان ه يناهار اون روز بهم حساب. دمينفهم شويشاد ليآرتان ستاره روشن شد و من دل يچشما يتو

فعال . زبانمو بخونم هيبق نمياتاقم كه بش يراست رفتم تو هيخونه من  ميبرگشت يوقت... ان بود پنهان آرت تيشخص نميا... خندوند  يذاشت و منو م

 .مهم تر بود يزيبرام از هر چ انزب

 يريفور رو با هندزف يشدم ام پ يكردم متوجه نم يم يكلمه رو هر كار هي نگيسنيل يمشكل بر خوردم تو هيحدود پنج عصر بود كه به  ساعت

رو از تو گوشم در آوردم و  يريهندزف دميپشت در اتاقش كه رس. هيعال نگشيسنيدونستم ل يگرفتم برم از آرتان بپرسم م ميمبرداشتم و تص

شد  يقشنگ م يليرو خ تشيب هيفقط ... خونه  يم يشدم خواننده داره چ يدرست متوجه نم... آهنگ شدم  يكه متوجه صدا بزنمخواستم در 

 :تو ذهنم ثبت شد شهيهمكه واسه  يتيب هي...  ديشن

 بشه سيمن خ يقرار نبود چشما -
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 بشه ستيقرار ن ينبود هر چ قرار

 آرزوم شه دنتينبود د قرار

 تموم شه ينجورينبود كه ا قرار

 . در بزنم عقب گرد كردم و به اتاقم برگشتم نكهيحرف بدون ا يب

ذهنم  يخواستم تو يم يخونده بودم كه وقت نقدريفردا امتحانم بود و ا خوندم يتخت ولو شده بودم و هنوز داشتم زبان م يرو... شب بود  نصف

 يم تيكم كم چوب كبر ديبا. كه به زور پلكامو باز نگه داشته بودم ومدي يخوابم م نقدريا... گفتم  يم يسياراده انگل يبا خودمم حرف بزنم ب

كم بخوابم كه  هي رميبگ... خوندم  يكردم كه بسه هر چ يفكر م نيشتم به ادا... بود و امتحان منم ساعت ده صبح  3ساعت ... پلكام  يال ذاشتم

 :با اخم گفت... و صاف نشستم  ديخواب از سرم پر... چارچوب در  يتو ساديشلوارك وا هيآرتان با باال تنه برهنه و . در اتاق باز شد

 !ساعت چنده؟ يدون يم -

 سه... آره  -

 !؟يشخواب با دياالن با يكن يفكر نم -

 !كرد؟ دارتيسر و صدام ب -

 مگه؟ يتو اصال سر و صدا كرد -

 :گفتم مظلومانه

 ...نه به خدا  -

 :كرد گفت يكه تند تند دفتر و كتابامو جمع م نجوريلب تخت هم نشست

 !امتحان مهمه؟ نيا نقدريا -

 ...خوام برم تموم بشه  يم يخوام تند تند بخونم كه تا وقت يم... خب آره  -

 :و گفت ديدست از جمع كردن كتابا كش. نگام كردچپ  چپ

 ... يريگ يم اديخواه ناخواه  يطشيمح ياونجا چون تو يرينگ ادي يزيهم كه چ نجايا... نترس  -

 ...واسه امتحان كالج  -

 ...بخواب  ريبس كن بگ -

 ...من آرتان  دنيبه خواب يداد يريچه گ -

... لحافو روم مرتب كرد . دميشونه من و هلم داد به سمت عقب كه ناخودآگاه دراز كش يشت رودستشو گذا... تخت برداشت  يرو از رو كتابا

 :چراغ اتاقو خاموش كرد و گفت

 ...بره  يمن خوابم نم يداريكه تو ب يتا وقت -

 .حرف در اتاقو بست و رفت نيدنبال ا به

تخت تا دوباره  يزدم تو رجهيخونه تند تند لباسامو در آوردم و ش اومدم ومدي يخوابم م يبعد از امتحان حساب يخوب شد ول يليخ امتحانم
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 :و جواب دادم رونيب دميكش فمياز تو ك ويبا غر غر گوش... زنگ زد  ميبخوابم كه گوش رميبگ

 ...الو  -

 :بنفشه بلند شد يصدا

 سالااااام -

 ....دايبنفشه خانوم كم پ... سالم  -

 !ييدايپ نقدريقربون تو برم كه ا -

 ... گهيبگو بابا غر نزن د -

 يفردا شب دعوت -

 به كجا؟! اوه -

 ... ايخونه عرش -

 خبر مرگش چه خبره؟ -

 تولدشه -

 ....و  يا البد پارت -

 .... گهيد يتوام كه آزاد گهيكم بزن برقصه د هي ستين ياديفقط كس ز ميخودمون... نه منحرف  -

 :خنده گفتم با

 !خره شب جمعه اس -

 نيمن موندم تو كف اراده ا شييخدا يول... ماچم به تو نكرده ها  هيزنه حاال خوبه اون آرتان تا حاال  يزن شوهر دارا حرف م نيا نيع! كوفت -

 !نشه؟ كيبارم به تو نزد هي يچه طور تونسته تا حاال حت! بشر

 .دست و پاشو گم كنه...  ستيكه ن يرستانيبابا بچه دب -

 .لرزه يدختر خوشگل و لوند تنها بمونه دست و دلش م هيبا  تو خونه رمردميدر هر صورت پ -

 ...آرتان با همه فرق داره  -

 كه؟ ياي يم...  يبكن شويخواد طرفدار يخب بسه بسه نم -

 كار كنم؟ يآرتانو چ يول اميدونم دوست دارم ب ينم -

 اليرفته بعدم با خ ادتي يعنيبذار تو خونه كه  تميگوش سيبراش بنونامه  هي... خونه  ومدهياونموقع كه آرتان هنوز ن... از ساعت هفته  يمهمون -

 ... اريب فيراحت تشر

 !آدم زرنگ -

 ... ايايپس ب....  گهيد ميچه كن -

 خوام بخوابم يم گهيفعال گمشو د... حاال تا فردا شب  -
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 :و گفت ديخند

 .يبا! بكپ -

 .دميراحت گرفتم خواب اليقطع كردم و با خ ويگوش

 نكهيا ايذاشت برم  ينم ديفهم ينبود اگه م يچاره ا يول... بودم به طاق  دهيكله آرتانو نكوب ينجوريكشت تا حاال ا يدان داشت منو موج عذاب

 :كاغذ نوشتم كهيت هي يرو. رم يكجا دارم م نهيدنبالم بب اديخواست ب يم

 ....نگرانم نشو ... برگردم  روقتيد ديشب شا.... لدشه تو... از دوستام  يكيخونه  يمن رفتم مهمون...  يخسته نباش... سالم  -

آرتان بود كه  يايلحظه حس كردم زانت هيكوچه  چيپ يتو...  رونيبرداشتم و رفتم از در ب نيماش چيبا سوئ فمويدر اتاقم ك يچسبوندم رو كاغذو

 يم ميآرتان هر شب ساعت هشت و ن! حاله آرتان باشهنه م يول... كم شده  نميسرعت اون ماش دمياز كنارم رد شد به عقب كه نگاه كردم د

 .گاز فشار دادم و به سرعت از كوچه خارج شدم يپامو رو مهياالن كه تازه ساعت شش و ن خونه ومدي

 :زدن و گفتن يكر كننده بود پالتومو كه در آوردم بنفشه و شبنم سوت كيموز يصدا

 !جووووووووووووووون -

 !درد -

مدل مو  نيا. سرم يبسته بودم باال يكردم بود و دم اسب يبودم موهامو هم با اتو مو لخت شالق دهيپوش يمشك يگ تنگ چرمبلوز و شلوار تن هي

رژ لبمو دوباره زدم و هر . محشر شده بود پميچرمم ت يبوت مشك ميبه خصوص با ن. داد يتر نشون م دهياومد و چشمامو هم كش يبهم م يليخ

 :بود انيكه اومد سمتم ك ينفر نيلاو. ميخارج شد اتاقسه از 

 !ن؟يد يمادمازل افتخار م... اوالال  -

 :چپ نگاش مردم و گفتم چپ

 ...افتخارو شوهرش دادم رفت  -

بهراد دوست آرتان  دنيزدن با د يهم وول م يهمه دختر پسرا تو. ميگوشه سالن نشست يها يصندل يرو ييو سه تا دنيو شبنم خند بنفشه

 :دميو نال ديرنگم پر

 كنه؟ يكار م يچ نجايا نيا -

 :رد نگامو دنبال كرد و گفت بنفشه

 !افمه ها يسرش ب ريخ ييجورا هي...  گهيمن دعوتش كردم د -

 !سرم؟ يتو زميبر ياگه به گوش آرتان برسونه من چه خاك! خب درد تو گورت -

 .خوره يماست بدون اجازه من آب هم نم ميت يتو نمينترس ا -

 :و گفت ستاديجلومون ا يدنينوش ينيبا س ايعرش

 ...خوشگل  يخانوما دييبفرما -

 :تكون داد و اومد بره كه گفتم يسر... اصالً  مياهل مشروب نبود...  ميسه دستشو رد كرد هر
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 .... سايوا -

 :برداشتم و گفتم... فندك بود  هيو  گاريپاكت س هي ينيس كنار

 ه؟يمال ك نيا -

 :زد و گفت لبخند

 ... ريحق نيمال ا -

 :اشو گذاشتم سر جاش و گفتم هيبق رونيدادم ب يكه دودشو م يگذاشتم گوشه لبم روشنش كردم و در حال رونيب دميكش گارينخ س هي

 ...با اجازه  -

 :بنفشه با اخم گفت. خم كرد و رفت يسر

 ...بمونه تو حلقت  يا -

 :و گفت ديكش يهم آه شبنم

 ... مديكش ينبود منم م نجايا انياگه شا -

 !هست؟ انميمگه شا -

 !ها ائهيعرش هيميفكر كنم دوست صم.... آشپزخونه مسئول تداركات شده  يتو... آره  -

 ... يآخ -

 :گفت بنفشه

 ... ميكم بجنبون هي ميبر نيپاش... ها  ميتي نيا نيع نجايا ميديچرا ما تمرگ -

 :نشون دادم و گفتم گارمويس

 ... امي يكشم بعدش م يم نويمن ا -

ساعت هشت بود ...  واريد ينگام افتاد به ساعت رو... شدم  دنميكش گاريژست با كالس مشغول س هيدو تا رفتن منم پامو انداختم رو پام و با  اون

 يم ازش يليهرچند كه خ... رفتم خونه  يم عيموندم و سر ينم يمهمون يتو شتريهم ب ازدهيتا ساعت  دهيخوشحال بودم كه آرتان هنوز نفهم... 

نفر نشست  هيحس كردم  دميترس يم ديپس نبا... بهم بد بگذره  رانميكه ا يسال آخر هي نيا يقسم خورده بودم نذارم تو يول...  دميترس

 :دستم و گفت يتو گاريكم خودمو جمع و جور كردم نگاهش افتاد به س هي. دميرو د انيكنارم نگاه كه كردم ك

 ... يكش يم گاريدونستم س ينم -

 !همه؟م -

 ... ادي يبهت نم يول... مهم كه نه  -

 ...دارن  يخاص يپايت ايگاريدونستم س ينم دياوه ببخش -

 ترسا؟ يكن يچرا از من فرار م -

 :گفتم! برم بچسبم بهش ديانگار با! پرو هيمرتك
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 ... ادي يچون ازت خوشم نم -

 :زد و گفت لبخند

 ؟يسركش يليبهت گفته خ يتا حاال كس -

 :گفتم... فته بود هم گ آرتان

 ...آره  -

 ...سركشه  يمن كارم رام كردن دخترا يول -

 يچه شغل آبرومندانه ا -

 :و گفت ديغش غش خند مستانه

 ...تو دختر  يچقدر با مزه ا -

 :اخم گفتم با

 مزه؟ يب ايبا مزه ام  نيكه بفهم نياجازه داده باشم تستم كن ادي ينم ادمي -

به سمت من و در گوشم با لحن  ديگنده اشو كش كليكم ه هياونجور كه خودش دوست داشت برداشت كرد چون طرف  ايگو!!!! زدم يحرف چه

 :گفت يكشدار

 ...خب بذار تستت كنم باقلوا  -

شو خود اياول از همه عرش... كه دور و برمون بودن برگشت به سمت ما  يينگاه همه اونا... گوشش  ريآوردم باال و محكم خوابوندم ز دستمو

 دايپ... جمع كنن  انوياز پسرا هم اشاره كرد ك يكيبه ...  ديلرز يم كلميبلند كرد كل ه يصندل ياز رو عيرسوند بهمون دست منو گرفت و سر

 :آشپزخونه و گفت يمنو كشوند تو ايعرش...  ستيدست خودش ن گهيخورده كه حالش د نقدريابود 

 !؟يخوب -

 :با تاسف تكون داد و گفت يسر... خوبم  نكهيدادم به نشونه ا سرمو تكون... گلومو گرفته بود  بغض

چه چرت و  يدار ينخور كه نفهم نقدريصد دفعه تا حاال بهش گفتم ا...  ميداشته باش انيك نياز دست ا يدردسر هي ديبا ايمهمون يهر بار تو -

 كرد؟ هان؟ يدرازبهت دست  فتاد؟يكه ن يحاال اتفاق... ره  يبازم تو گوشش نم يول يگ يم يپرت

 ...خوبم ... نه ... نه  -

 .خراب شد يهمه چ يول... برنامه توپ واسه تو داشتم  هي... بودم واسه امشب  دهيكش ييمنو باش چه نقشه ها -

 :تعجب گفتم با

 واسه من؟ -

تولدم دعوتت  يه خواستم كه حتما برااز بنفش نميهم يبرا... تعجب كردم  يليتو تنهاست خ اتيمثل تو و با خصوص يدختر نكهيراستش از ا -

رو ... خودت  نيع هياز دوستام كه آدم فوق العاده ا يكياز اون طرفم ... نداد منم گفتم خودش دعوتت كنه  يكنه اولش شمارتو خواستم ول

و همه دل و  يشد ينجوريو كه ات يول...  نيمطمئن بودم كه شما دو تا واسه هم ساخته شد... خواستم شما رو با هم آشنا كنم  يم مدعوت كرد
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ده و  يكادومو م ادي يشركت كنه فقط م يمهمون يتونه تو ياومده كه نم شيمشكل براش پ هيگه  ياون دوستمم االن زنگ زده م...  ديدماغت پر

 ...ره  يم

... من فكر كنن  يرو يا گهيور دخواستم ج ينفهمه كه من متاهلم نم پياك نيا يتو يبه خواست خودم قرار بود كس. حرفاش تعجب نكردم از

 :تكون دادم و گفتم يهم سر نيهم يبرا

 ...مو دوست دارم  ييمن تنها يول... موندم  يخودم بودم كه تا االن تنها نم ياگه من دنبال جفت برا -

 ... نيش يگم شما دو تا كنار هم محشر م يم نيهم يبرا... گه  يم نوياتفاقا اونم هم -

 ...جون  ايشعر يتو لطف دار -

 :آشپزخونه و بنفشه با نفس نفس گفت يتو دنيجواب بده بنفشه و شبنم با هم پر ايعرش نكهياز ا قبل

 كرد؟ تتياذ انيك! گن ترسا؟ يبچه ها راست م -

 :هم گفت شبنم

 .آخه ستين يآدم نيهمچ انيك... باورم نشد  يول...  رونيرو از خونه برد ب انيك انيشا دميد -

 :گفت ايعرش

آزاد بمونه خودش خود به خود حالش خوب  يكم تو هوا هياالنم ... شه  يم ينجوريكنه ا يمست م ياديز يوقت يول هيپسر خوب انيدرسته ك -

 .شه يم

 :از پسرا اومد دم آشپزخونه و گفت يكي

 ...دم در كارت دارن  ايب...  ايعرش -

 :كشوند گفت يم ييرايكه دوباره ما رو به پذ يدست منو گرفت و در حال ايعرش

 ...شه  يشب منم خراب م ينجوريترسا نذار شبت خراب بشه كه ا...  نيستينا نجايا رونيب نيايب -

 :خم شد و آروم در گوشم گفت سپس

 !حله گهيد نهيو تو رو بب اديلحظه هم كه ب هي... خونه  يكاش بتونم بكشمش تو... همون دوستمه  -

 :خنده و اعتراض گفتم با

 !ايعرش -

آرتان  ادي. اراده دستم رفت سمت گردنبندم يب. در بود نشستم يها كه درست جلو ياز صندل يكي يرو. و به سمت در رفت ديهم خند ايعرش

درو باز كرد و نا  ايعرش. دادم يم حيپر زرق و برق هم ترج يمهمون نيبه ا يروح خودمو و آرتان رو حت يمن خلوت ب. كرد يدلم غوغا م يتو

 ... نميرو بب ايعرش يفيدوست داشتم دوست تعر... شد به سمت پشت در  دهيكش گاهمخود آگاه ن

همان و وصل شدن برق سه فاز به كل بدن من همان  دنشيد. كم آوردش داخل هيو  ديهم از عمد درو كامل باز كرد و دست دوستشو كش ايعرش

كنم؟  متو گور يخدا حاال چه خاك يا ااااااااااااا؟يداره به عرش يآخه آرتان چه ربط ن؟يبدتر از ا يبدشانس... آرتان بود ...  دميدفعه از جام پر هي... 

به سمت من و منو  ديچرخ ايدفعه عرش هي... فرار كنم  يتونستم حت يشه خشك شده بودم سر جام نم يمار م يكه افسون چشما يمثل خرگوش
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 :خواستم داد بزنم يم. با دست به آرتان نشون داد

 الل شوووووووووووو ااااااااااااااااااايههههه عرشنهههههه -

سر  ميحاال هر دو تامون خشك شده بود. دفع آرتان متوجه من شد هي! دستم نبود گاريحاال خوبه س. ديلرز يوجودم داشت از ترس م همه

 :سر خودم داد زدم. شد يمآرتان لحظه به لحظه داشت ترسناك تر  افهيق يزد ول يداشت تند تند با آرتان حرف م ايعرش. جامون

مهم  دتيد يم مياگه اونجور... بعدشم ! مچتو نگرفته گهينفر د هيلخت كه تو بغل  ؟يكار كرد يمگه چ! بابا يرياوووووووووووووو چته؟ نم -

 .شه ياز بابات بدتر م نيا يباش فيباش اگه ضع يقو...  ستيلباستم كه لخت ن... نبود 

 ساديوا. ديلرز يپاهام داشت م. به خودم اعتماد به نفس داده بودم كشك بود يهر چ. كنار و اومد به سمت منرو زد  ايحوصله عرش يب آرتان

 :دلم با خودم حرف زدم يبار تو نيآخر يآب دهنمو قورت دادم و برا... چشمام  يزل زد تو.... جلوم 

فكر  يديترس نهيباش اگه بب يپس عاد...  يدوستت دروغ هم نگفت تولد ير يم يدار يبهش گفت! ينكرد يخالف اي يتو كار پنهان! ترسا نيبب -

 ... يكرد يكنه كار خالف يم

 :لبخند زدم و گفتم. كم بهم كمك كرد هيجمالت آخر  نيا

خوشحال  چقدر...  ميايكردم تا با هم ب يصبر م ييايدونستم توام دوست عرش ياگه م! ؟ييايتوام دوست عرش ؟يكار دار يچ نجايتو ا! ا آرتان -

 ... دمتيد نجايشدم ا

بودنش و بدتر از من داشتن  دهيتازه د... كشتن  يپشت سرش شبنم و بنفشه داشتن خودشونو م... زد  ينم يحرف چيه. كرد يفقط نگام م آرتان

 :دوباره گفتم!!! م؟يديترس يپس چرا م مينكرده بود يآخه ما كه كار خالف يول. كردن يسكته م

 !شده؟؟ يطور يگ ينم يچيچرا ه... آرتان  -

 ... ميبپوش بر -

 .مير يكادومو بدم بعد م سايشروع شده وا يتازه مهمون!!!! كجا؟ -

فقط پوست لبمو ... نگفتم  يچيخواستم ضعف نشون بدم پس ه ينم... شد  يانگشتاش له م ونيدستم داشت م... دستش  يگرفت تو بازومو

 :دوباره گفت دميجو

 ... ميبرو بپوش بر... مجبورم نكن بشكنمش ... داره  گهيد كيفشار كوچ هيبه  ازيقط نمن ف يشكستن دستت برا -

 :گفتم يدرد گرفته بود ول يليدستم خ. دهنمو قورت دادم آب

اگه ... كجا ول كرده رفته  ستيدونه كه اونم معلوم ن يفقط بهراد م...  نطوريدونه من متاهلم تو رو هم هم يجمع نم نيا يتو يآرتان كس نيبب -

 .... ميبا هم بر

 :گفت. من حبس شد نهيو نفس هم تو س شتريحرفمو ادامه ندادم چون فشار دستش ب گهيد

 نه؟ اي ير يم -

بنفشه . سرم يرو دميهم كش مويو روسر دمياتاق تند تند پالتومو پوش يبا بغض رفتم تو. به نشانه مثبت تكان دادم و اونم دستمو ول كرد سرمو

 :گفت يآهسته ا يشبنم دستمو گرفت و با صدا. شده بود دياتاق رنگ جفتشون سف يتو دنيو شبنم پر



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٢ 

 !كنه؟ يكار م يچ نجايا نيا -

 :هم با بغض گفت بنفشه

 .زنه بلكه بتونه آرومش كنه ياالنم داره با آرتان حرف م... نگفته  يزيقسم خورد كه چ...  دمياالن ازش پرس... نگفته  يزيبه خدا بهراد چ -

 :جفتشونو گرفتم و گفتم دست

 ... استيعرش يميآرتان دوست صم...  ستين يزيچ نينترس -

 !داديداد ب يا -

 :گرفت گفت ياش م هيكه داشت از زور ترس گر شبنم

 وقت ؟ هي ارهيسرت ن ييبال -

 ...نكردم  يمن كه كار خالف يول... زنه  يفوقش دو تا داد م ستيحرفا ن نينه بابا آدم ا -

 :شد و گفت ريسراز اشكش شبنم

 ... يحت يقرم نداد هيتو  -

 :و گفتم دميلحنش خنده ام گرفت اشكشو پاك كردم و گونه اشو بوس از

 ... ومدهيتا دادش در ن ميشه حاال هم بر ينم يطور...  نينترس -

 :گفت بنفشه

 ...خطرناكه ها ! ؟يرژ سرختو پاك كن يخوا يم -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .خوبه ينجوريهم... كنه چه خبره  يحاال اگه پاكش كنم فكر م...  دهيد ينجوريمنو هم -

 :و رو به آرتان گفتم كشونيرفتم نزد... و بهراد مشغول حرف زدن بودن  ايآرتان و عرش...  رونيحرف رفتم از اتاق ب نيدنبال ا به

 ... ميبر -

 :با تعجب گفت ايعرش .كرد يخودش م شيپ ييچه فكرا ايمردم حاال عرش ياز خجالت م داشتم

 يآخه كجا م ه؟يموضوع چ نيترسا خانوم شما بگ... ده  يپرسم جواب نم يم يآرتانم هر چ نياز ا! چه خبره؟ نجايا دميمن آخرم نفهم! بابا يا -

 ن؟ير

... هم باهاش بود  انيشا... و تلو تلو خوران اومد ت انيهمون موقع ك. آرتان دستمو گرفت و راه افتاد سمت در. نزدم يانداختم و حرف ريز سرمو

 يميصم يو آرتان هر دو دوستا انيشا! شناختن يهمو نم شيميصم يدوستا ايعرش نيا! من موندم تو كار خدا! يلعنت!!! ن؟يبدتر از ا گهيد يوا

نگاه كرد  انيبه شا يان چپ چپآرت. نبود نيمن اگه شانس داشتم وضعم ا ميبگذر... بودن تا حاال  دهيما همو ند يتا روز عروس يبودن ول ايعرش

 :اومد جلوشو و گفت انيك هوي...  ديو منو كش

 .رميدستشو بگ ديفقط من با ؟يدستشو گرفت يچ يبرا ؟يكارش يمنو؟ اصال تو چ يترسا يبر يكجا م... ولش كن  -

 يصحنه نگاه م نيهمه سكوت كرده بودن و به ا...  واريدچسبوندش به ... گرفت  انويك قهيآرتان  هوي! ااااااااااااااااانيك ييييييييييييييييييييريبم
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 :ديدندوناش غر يآرتان از ال...  شتريب نياز ا يزيآبرور. ومدي ياشكم داشت در م... كردن 

قدر كه نه اون...  يدار تشويبخور كه ظرف ياونقدر شهياوال هم...  ادي يبه كارت م يليخ ندهيمنو خوب گوش كن كه در آ يحرفا! وونيح نيبب -

دوست  يليخ.... سوماً ... و اون نباشن  نويناموس ا يذار يكه م ييكسا يحواست باشه دست رو شهيدوما هم... خوك مست  هيكنه به  لتيتبد

 !!كارشم؟ يمن چ يبدون يدار

 :ديداد كش هويآرتان ... آرتان اونم با وحشت  يبود و زل زده بود به چشما دهياز سرش پر يمست انيك

 !!!!؟يريبگ ويدست ك يخوا يبگو م گهيبار د هي يحاال اگه مرد... مممممم شوهرش -

 :شونه آرتانو گرفت و گفت. اومد جلو ايعرش

 .... يآرتان؟ تو كه ازدوج نكرده بود يگ يم يچ -

 يپرت شد رو انيك. بودن ستادهيحركت شوتش كرد اون سمت كه چند تا دختر ا هيجداش كرد سپس با  واريو از د ديكش انويك قهي آرتان

 :و گفت شيقو يدستا ياومد سمت من دست منو گرفت تو... حاال نوبت من بود . دخترا بلند شد غيج يدخترا و صدا

 ...كه تولدتو خراب كردم  ايببخش عرش... خانم  نيبا هم... گم ازدواج كردم  يحاال م -

دوباره داشت . و خودشم سوار شد نشيماش يصندل ينو شوت كرد روم بايتقر. رونيب ميرفت ايو هر دو از ساختمان عرش ديمنو كش دست

 يم سياراده دوباره اشكام داشتن صورتمو خ يبودم كه ب دهيخجالت كش نقدريا. كمربندمو بستم و صاف نشستم. كرد يم يحرصشو سر گاز خال

ام گرفته بود بعدش آرتان  هيچون تا حاال هر وقت گر اشكام حساسه يدونستم كه رو يكنم م يم هيدارم گر نهيكرد كه بب ينگام نم يحت. كردن

خواستم دوباره با زور  يكرد نم يشدم دستم هنوز درد م ادهيپ عيمنم سر. شد ادهيپارك كرد و پ نويدر خونه ماش يجلو... مهربون شده بود 

در خونه كه باز ... م آرامشش آرامش قبل از طوفانه دونست يم...  ميداد دست نگهبان و با هم سوار آسانسور شد چويوئس. بشم ادهيمجبورم كنه پ

 :اتاقم كه از پشت سر گفت يوارد شدم و خواستم برم تو عيشد سر

 ؟ير يم يدار ريز يكجا سرتو انداخت...  نجايا نيبش ايب -

 :گفتم... هنوز زود بود سگ بشم ... آرامش برگشتم طرفش  با

 ...خوام برم لباسمو عوض كن  يم -

 نجايا نيبش ايگفتم ب -

 هيعصب يليمشخص بود خ نيزم يبا پاش ضرب گرفته بود رو... عقب گرد كردم و گوشه كاناپه نشستم . رفتم شيتا مرز سكته پ ادشيفر از

 :بعد از چند لحظه سكوت گفت. دعوام كرده بود يكرده بودم حساب نكارويمتنفر بود و چند بار كه من ا نكاريچون از ا

 ...شنوم  يم -

 :هنمو قورت دادم و گفتمد آب

 !و؟يچ -

 ...طفره نرو  -

 ...رفتم  يمهمون هيمن بدبخت فقط !!! ه؟يتو واسه چ يرفتارا نيفهمم ا يمن اصال نم -
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 يم يخونه من دار يكه حاال تو يكرد يكارا م نياز ا يخونه بابات بود يتا وقت... ات بوده  شهيانگار كار هم يگ يم يجور هي!!! ؟يمهمون هي -

 ؟ينك

 ...آرتان  -

 ...جواب منو بده  -

 ... گهياالن د يول... نه  -

 يكه بابات نم يخونه آرتان تا هر غلط يتو ياومد يكنم اگه فكر كن يم يكي واريمخ پوكتو با د ؟يآزاد شد ؟يشوهر كرد ؟يچ گهياالن د -

 ... يخراب شده بكن نيتو ا يذاشت بكن

 :ادامه داد. كوتاه شده بود يواقع يزبونم به معنا. بود نيگفتن هم يكوه آتشفشان كه م يعني

 !!!!ه؟يرابطه ات باهاش چ دميكه هنوز نفهم زيهمه چ يب انيشا دميشا ؟ياون پسره مست پا پت اي!!!! دوست توئه؟ ايعرش -

 :نعره زد بايتقر. ..داد كه نه . اتاقم ياز جا بلند شدم كه برم تو. ديكش يمخم پنجول م يداشت رو ناشيمشت كردم توه دستامو

 ...سر جات گفتم  نيبش -

 :منم داد زدم نباريا

 ...تو گوش كنم  يبه تهمتا نميبش -

مچاله شده  ادداشتيمشتش و  يچونه امو محكم گرفت تو. اش بود نهيس يهر چند كه صورت من تا رو ستاديصورت به صورت من ا. شد بلند

 :م و گفتصورت يشلوارش در آورد گرفت جلو بيج يمنو از تو

 ...نه  ايدست خط خودتو  يقبول دار...  گهيد يتو نوشت نويا -

 !؟يخب كه چ -

 ...تولد دوستت  ينوشت -

همه شئونات  تيكه منو واسه تولدش دعوت كرد منم با رعا يدوست معمول هينه دوست پسرم  يول... دوست منه  ايعرش... آره آره آره  -

 اونجا بود؟ انميبه من چه كه شا... داد بهم  ريپسره مست گبه من چه كه اون .... رفتم  ياسالم

 !!!!!؟يتو مگه مجرد ؟يمجرد يبه همشون گفت نيواسه هم -

 :با بغض گفتم. كرد يم تيداشت گوشمو اذ گهيصداش بدجور بلند شده بود و د... گوشم  يگذاشتم رو دستمو

 ن؟ييپا ارميارزش خودمو ب يواسه چ...  شم يكه رفتم مجرد م گهيچون از سال د... آره گفتم مجردم  -

 :قدم اومد جلو و گفت هي...  رونيگردنش زد ب رگ

 آره؟ تهيسرافكندگ هيما... من دست هم بهت نزدم  يول يواست ننگه كه تو خونه من بود نيا دميشا! اره؟ي يبودن با من واست ننگ م -

 :نگاش كردم و گفتم تيعصبان با

 تيخرك يرتايكه با توجهات و غ ييتو نيفعال ا! بدبخت!!!! چاكتم؟ نهيعاشق س يفكر كرد ؟يهست يك يكرد چته؟ هول برت داشته؟ فكر -

 ...دل خودتو داشته باش كه باد نبرتش  يهوا...  دهيكه دست و دلت لرز ييتو نيا...  يدار يچه حال داستيپ
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 يوقت! شده بود وونهيد... شد به قهقهه  ليخنده تبد نيشد و ا داريخنده پد هيصورتش شكل  يلحظه با تعجب نگام كرد بعد كم كم تو چند

 :كاناپه و گفت ينشست رو ديخوب خند

بار بهت  هيرفته  ادتيانگار ... رن  يفرو م ايرو يواسه خودشون تو يكن يذره بهشون توجه م هيتا ... همه دخترا بچه ان ... بچه ... بچه ... بچه  -

 يامانت وكه ت نهيتوجهات من فقط بابت ا... كرده  يكه خودش ازم خواستگار ينه دنبال دختر... ها هستم  يفتنايمن دنبال دست ن... گفتم  يچ

كه  يبرو تو بغل هر آشغال...  يبرو پارت...  ستيبه گردنم ن ينيد چيه گهيمن د... دلت خواست بكن  يلحظه به بعد هر غلط نياز ا يول... دستم 

نداره  يتياهم منواسه  گهيد...  ريتصادف كن بم... كن  تتيبذار همه مزاحمت بشن بذار همه اذ...  ابونايفه شب تو خبرو تا نص... برقص  يخواست

 .كم بزرگ شو هيدختر كوچولو ...  يمنو هم از دست داد تيذره حما هيگونه همون  چهي يحرفا نيتو با ا

بغضم و . شدم يبرام گرون تموم شده بود كه داشتم از زور بغض خفه م نقدريا حرفاش. حرف از جا بلند شد و رفت به سمت اتاقش نيدنبال ا به

 ...با هم شكست  ادميفر

 ... ريبرو بم... برو به درك  -

خودمم بود چون هر وقت زمان  ريتقص ييجورا هي. دميبارم آرتان رو ند هي يهفته حت هي نيا يگذشت و من تو ييهفته ازاون شب كذا كي

خواستم  يكرده بود كه اصال نم رميتحق نقدريا...  ومدمي ينم رونياز اتاقم ب ديخواب يكه نم ياتاقم و تا وقت يرفتم تو يم شد من ياومدنش م

داده بود به رستوران سر كوچه و ظرف غذاهاشو  رينفره بود آرتان هم گ هيپختم  يكه م ييغذاها... هم ازش وحشت داشتم  يليخ...  نمشيبب

 ادشيقولشو هم  يحت... شده بود رفتن به كالس زبان و نظافت كردن خونه  حميو تفر يتنها سرگرم...  دميد يزخونه مآشپ زيم يهر روز رو

هفته حس  كيبعد از گذشت . بهتر من كه اصال حوصله دوباره درس خوندنو نداشتم... قرار بود به من واسه كنكور كمك كنه  يعني... رفته بود 

برداره و  يلجباز نيخودمو بهش نشون بدم بلكه دست از ا يجور هيدوست داشتم ... بودم  اشيشه عاشق غد باز يكردم دلم داره براش تنگ م

تاپ و دامن خوشگل  هي دنهيد يو يدونستم مشغول ت يو م ومدي يم رونياز ب ونيزيتلو يشب كه صدا هي نميمه يآتش بس اعالم كنه برا

شلوارك كوتاه  هيكاناپه جز  يبود رو دهيدراز كش...  رونيو به بهونه خوردن آب رفتم از اتاق بكردم  شيكمم آرا هيرنگ تنم كردم و  يصورت

صاف نشست سر جاش منم سرمو  هويمن  دنيبا د. كردم نگاش نكنم يسع... لخت راه بره  نهخو يعادت داشت تو. تنش نبود يچيهم ه

رو گذاشتم دم دهنم و قلپ قلپ سر  يتشنه ام نبود بطر نكهيبا ا. كردم يس منگاشو قشنگ ح ينيسنگ... آشپزخونه  يو رفتم تو ريانداختم ز

...  يزيچ هيخوردم به  هوينه كه  ايحدسم درسته  نميبرگشتم بب دهيكردم هنوز همونجا دراز كش يتا حرارت درونم كمتر بشه فكر م دميكش

داغ  يكه چشما نجوريرو ازم گرفت و گذاشت دم دهنش هم شهيش. نزدم يحرف يچشماش ول يزل زدم تو. بود سادهيپشت سرم وا قايدق

انگار من نوكر باباش ...  رونيرو دوباره داد دستم و رفت از آشپزخونه ب شهيرو تا ته خورد بعدم ش شهيش ينگام آبا يدوخته بود تو شويعسل

رو  شهيش. شاخ و دم تنگ شده بود يغول ب نيا ينه خاك بر سر من كه دلم برا! خاك بر سر... كرد  نيبود ا يچه كار نيا! پرووووو! بودم

 :اپن و گفتم يرو دميكوب

 ....بود  اهينوكر بابات س -

 :رو عوض كرد و گفت يو يت كانال

 ....دوسش داشتم  نقدريمن ا نميواسه هم -
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 :اه افتادم سمت اتاقم كه گفتو ر دميكش يقينفس عم! ييييييييتو غلط كرد. دوست نداره ديخواست بگه پوست سف يم يعني كثافتتتتتتتتتت

 ...برو خونه بابات ...  ستميمن ن گهيماه د هياز فردا تا  -

خواست  ينكنه م... خواد بره  يگفت كجا م يكاش م. شه يمطمئن بودم دلم براش تنگ م!!!! ماه؟ كي!!! خواست بره؟ يكجا م. ستادميجام ا سر

آب دهنمو قورت ....  گهيد يمنه با دخترا يدوست نداشتم حاال كه اسمش رو... رم دارن مطمئنم توشون دخت... دوستاش بره مسافرت  پيبا اك

 :سمت اتاقم كه گفت فتميدادم و دوباره خواستم راه ب

 ... ايبگ يخواست يم يزيچ هي -

 رينخ -

 !هيعيشه؟ طب يدلت برام تنگ م يبگ يخواست يم -

پوزخندم گوشه لبم  هي... چشماش  يبرگشتم به سمتش و زل زدم تو!! تماد به نفس بگم؟اع يخدا نيتونستم به ا يم يچ! كثافت! كثافت! كثافت

 :گفتم... كرد  يمنتظر نگام م. بود

 ...واسه خودت ينكن يپرداز ايذهنت رو يتو نقدريو ا يكم بزرگ بش هيوقتشه ...  يفهم يبچه نم هيقد  يول... سالته  يس -

از امشب تا  نكهياز فكر ا! دلم خنك شد يها... دادم  ليحرف خودشو به خودش تحو. اتاقم يتم و رفتم توباال انداخ يحرف شونه ا نيدنبال ا به

 هيخودمو تخل يجور هي ديبا.... شدم  دنيآهنگ شاد گذاشتم و مشغول رقص هيلب تاپم  يتو. خوشحال شدم نباريا نمشيقراره نب گهيماه د كي

 .كردم يم يجانيه

كردم بهش فكر نكنم دوست  يم يسع. كردم دل تنگش نشم يم يسع... دونستم كجا رفته  ينم يبود و من حت هفته از رفتنش گذشته دو

 شتريمن ب ديكش يسرم داد م شتريشد و ب يبد اخالق م شتريب يچرا هر چ... بود  بيبرام عج يخودش بكنه ول رينداشتم آرتان همه ذهنمو درگ

از . كردم يبار نازمو بكشه بازم من بهش فكر م هي يدور و اطرافم بود و بلد نبود حت يمه پسرابرعكس ه نكهيچرا با ا. ومدي يازش خوشم م

 يكردم م يسو استفاده م زيكه بابا نبود از غفلت عز ييوقتا. برام مهمه نقدريپسر ا نيچرا ا دميفهم ينم دمشيد يرستوران م يهمون اول كه تو

گفت  يم... بود  ريبا اردالن درگ يشبنم حساب. شدن يشبنم و بنفشه هم بهم ملحق م يگاه... كردم  يدود م گاريو پك پك س اطيح يرفتم تو

خودش از درون رو به  يكرد ول يشبنم به خواسته من داشت مقابله به مثل م... خواد غرورشو بشكنه  يم ياز رو بسته و حساب شروياردالن شم

زن و مرد اتفاق افتاده بود و مشخص بود كه مرد  هي نيمبارزه تن به تن بود كه ب هي نيبه قول خودش ا... سخت بود  يليبراش خ. بود ينابود

برابر اردالن  نيشبنم چند يفشار رو نميبشه و به خاطر هم ينجوريا ميخواستم بذار يما نم يول... خوره  يو زن زودتر شكست م شترهيب روشين

رفته  يقاتيپروژه تحق هي يكه آرتان برا دميبهراد فهم نيهم قيمن از طر... كرده بود  ريبا بهراد گ ياحساس بطهرا هي يبنفشه هم تو.... بود 

 تيهم فقط گفته بودم رفته مامور نايدر جواب بابا ا ارهيبخوام سفارش بدم ازاونور برام ب يزيچ هي ديهم به من نگفته بود شا نويا يحت.... آلمان 

 :لب گفتم ريز. خوندم بنفشه زنگ زد بهم يز كه تو اتاقم نشسته بودم و داشتم زبان مرو هي...  دينپرس يزيچ گهيهم د يو كس يكار

 شده؟ يباز چ -

 :گذاشتم دم گوشم و گفتم ويگوش

 هان؟ -
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 سالم يبگ يدار يكه بر م ويبدم گوش اديشدم و نتونستم به تو  ريمن پ -

 ؟يخب حاال كه چ -

 ... ياله يريبم -

 واقعاً -

 دوباره چه مرگت شده؟ !؟يواااااا واسه چ -

 ...گرفته حوصله ام سر رفته  يليدلم خ -

 دلت واسه آرتان تنگ شده؟ -

و  دميخند. بود فتادهين يا گهيآرتان تنگ شده بود اتفاق د يمن فقط دلم برا... دوست نداشتم رازم لو بره . بفهمه يزيخواستم بنفشه چ ينم

 :گفتم

 .كرد ينم يبود و و نبودش كه فرق اورد؟ي يدر م يباز جكيمن مل ير شب براكه بود ه يآدم قحطه؟ مگه آرتان تا وقت -

از هم  نيخوا يحاال م. تونن همو سرگرم كنن يروش ها م نيتر نيريآخه احمق دو تا آدم كه به هم محرمن به ش...  ياز بس تو شعور ندار -

 .نيابياالنو هم در  يول. ستيمهم ن. ني، بش نيجدا بش

 ... يتو كال منحرف -

 ... يكن يباالخره حرف منو درك م يروز هي...  يفهم يتوام نم -

 ...تو رو ندارما  يحتايحاال حرفتو بزن من حوصله نص -

 ... ايقشم توام ب مير يم ميخواستم بگم كه ما دار يم -

 !؟يك يعنيما  -

استراحت به خودت  هي. شه يام كه ترم زبانت تموم م گهيروز د دو. توام كه حوصله ات سر رفته. من و مامانم و خاله ام و دختر خاله ام يعني -

 .ميگرد يو بر م يتيصفا س مير يم. مير يم يدو هفته ا ميما دار... بده 

 :خدا خواسته صاف نشستم رو تخت و گفتم از

 ذاره؟ يبه نظرت بابا م -

 ...ذاره  ياگه شوهرت بذاره بابات هم م -

 ...من عمرا به آرتان بگم  -

 خر نشو... ارزه  يم -

 .من اصال شمارشو ندارم -

 ...گفت همون شماره خودش اونورم دستشه  يبهراد م -

 ...گه نه  يدونم م يم. بگم يآخه چ -

 يكن حرفا يادآوريبزنه بهش  يتو رو ول كرد به حال خودت؟ خب حاال زنگش بزن و اگه خواست زر الك ياز بعد از مهمون يتو مگه نگفت -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٣٨ 

 .خودشو

 .شه يم يچ نمياشه بذار ببب -

 ...زود باش . ماير يم گهيروز د سه

 ...باشه  -

كرد دلم  يبود برام حاال فكر م يكار سخت. تونستم غرورمو بكشنم و زنگ بزنم به آرتان يم يچه طور. كم نگاش كردم هيكه قطع كردم  ويگوش

با بوق . نشم مونيموقع پش هيخواستم  يم. گذاشتم در گوشم ويو گوشبا سرعت شمارشو گرفتم . ديارز يبه قول بنفشه م يول. براش تنگ شده

 ...رو برداشت  يدوم گوش

 ...بله  -

 :گفتم! بار به من بگه جانم هيحسرت به دلم موند . تو دلم گفتم بله و كوفت

 ...منم آرتان  -

 ...شناختم  -

 :به ناچار خودم گفتم. نييپا اديخونه ب تخته مرده شور گرتيج...  يييييياله يريبم... احساست  يبر سر ب خاك

 ...سالم  -

 ...سالم  -

 ...راستش  -

 يانتظار داشتم هرآن داد بزنه من كار دارم زودتر كارتو بگو ول. بودم بيغر بينفساش عج يصدا يول. اونم سكوت كرده بود. كردم سكوت

 :آب دهنمو قورت دادم و گفتم. برد يلذت م يزيچ هيانگار داشت از . ديكش يصدا دار م يگفت و فقط نفسا ينم يچيه

 ...خوام برم قشم با دوستام  يمن م -

سرش  يتو يچ دميفهم يو م دميد يبود الاقل حالت نگاشو م شميكاش پ. ترسوند ياز پشت تلفن هم عكس العملش منو م يحت. نگفت يچيه

 :چند لحظه كه گذشت گفت. گذره يم

 ؟يك -

 ... گهيسه روز د -

 !؟يبا ك -

 :گفتم! براش هم مهم نبود خوبه

 ...بنفشه و مامانشو خاله اش  -

 .دونن يهر طور بابات صالح م... نداره  يبه من ربط -

 .گه يشوهرت م يگه هر چ يخب بابا هم م! آرتان؟ يچ يعني -

 ...حرف من همونه كه گفتم  -
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 ...ده بهم  ياجازه نم ينجوريا -

 .داره ارتوياخت يدخترش -

 :صدام به لرزه افتاد و گفتم. كردم بغض

 ...آرتان  يخر يليخ -

 ...نظر لطفته  -

 ...اصالً ... اصالً  -

 !؟يكه منو بكوب يگرد يدنبال كلمه م -

 ؟يكن يمنو مجازات م يفقط دوست دارم بدونم به چه جرم...  رمينخ -

 ... يدون يخودت بهتر م -

 دونممممممممممم ينم -

 !كوچولوها؟ ين ين نيع يزن يم غيچرا ج -

 ... يدار يواسه چ يكوچولو بگ ين ين نيواسه ا ديتو با يول. كوچولوام ين يمن اصال خود ن... كوچولو ها نه  ين ين نيع -

 :وسط حرفم و گفت اومد

هم من . ميتر راحت ينجوريا. سو تفاهمات برات دردسر بشه نيخوام ا ينم...  يكرد يبرداشت م يا گهيمن جور د يها و محبتا تيتو از حما -

 .يكن ينم يالك يخودت فكرا شيهم تو پ. الزم نست همه اش مواظب تو باشم گهيد

به تو رو فقط كم  يوسط وابستگ نيرفتنمم؟ ا يوار دنبال كارا وونهيكه من د يكن يتو درك نم...  ادهيكه اعتماد به نفست ز نهيمشكل تو فقط ا -

 .دارم

 ...خبر دارن  ذهن دخترا فقط خودشون و خدا ياز تو -

و ما رو  ريشما رو به خ گهيبعد د... بنده با دوستام برم قشم  دييبارو اجازه مرحمت بفرما هي نيشه ا يحاال اگه م يگ يكه تو م نهيخب هم يليخ -

 ...به سالمت 

 .با بابات مشورت كنم ديبا -

 .كشم يرم همون منت بابامو م يكار م يخوام چ يتو رو م گهيكه د هريبگ مياگه قرار باشه بابام برام تصم... گه بابات بابات  يم يااااا ه -

 :و خشك گفت سرد

 برو بكش -

شد  يقابل تحمل م ريوقتا غ يكار كنم؟ همون وقتشم بعض يخدا من حاال چ يآرتان دوست داشت منو آزار بده ا نيكال ا. رو قطع كرد يگوش و

. گرفتم انويبرداشتم و شماره شا ويگوش.الدنگ شكستم نيغرورم كه به خاطر ا فيح. كردم يتحمل م نويا ديبا يچطور! چه برسه به حاال گهيد

 :ديچيپ يگوش ياش تو مانهيصم يبوق صدا ندبعد ازچ

 ... ندراليسالم س -
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 هود نيسالم راب -

 ...زبون دراز  -

 !يخودت -

 ...تره  كيواسه ما نكش خانوم گردن ما از مو بار ريخب شمش يليخ -

 ...م دون يم -

 :و گفت ديغش خند غش

 خب حاال امرتون بانو؟ -

 :گفتم...  بهيهفت پشت غر نيزد اونوقت شوهرم ع يحرف م ينجوريبود باهام ا لميكه وك نيخاك بر سرم ا. انيبه شا بازم

 ... انيشا -

 !جانم؟ -

 :فكر نكنم و گفتم زايچ نيكردم به ا يسع... كاش آرتان . گرفت دلم

 شد؟ يشه پس؟ چ يت مما درس يكارا يك -

 .كنه دتييتا ديبعدم دولت با... دانشگاه ها بهمن ماهه  رشيپذ...  ومدهيبراش ن يهنوز جواب... مداركت رو فرستادم  -

 ...كشه؟ خسته شدم  يچقدر طول م -

 !تازه دو ماه شده ؟يزود نيبه هم -

 كار كنم؟ يخب چ -

 ... تيالق وحشچه خبر از شوهر بد اخ... صبر كن فقط ...  يچيه -

 ...اوهوووووو  -

 ... اداي يبهت نم!!!! ؟يشد يرتيغ -

 ...باالخره اسمش رومه  -

 ...آلمانه  دميخب حاال حالشون چطوره از شبنم شن يليخ -

 ...آره  -

 .يايدر ب يكسل نيكم از ا هيكنم  يجور م يمهمون هيپس  ياوك -

 .بود يكاف هفتصد پشتم يبار برا هيهمون ... نه قربون دستت  -

 .خبرم كن يدر هر صورت اگه خواست لتهيهر جور م -

 باشه حتماً -

مدتو  نيا هيگرفتم بق ميتصم. قشم بشم بابا محال بود اجازه بده اليخيبه كل ب ديدونستم با يم. حس كردم حالم بدتر هم شده ياز قطع گوش بعد

 . اونجا راحت تر بودم... خونه آرتان  يبرم تو
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بنفشه با . بهم سر بزنه ياونجا راحت تر بودم آتوسا هم قول داده بود هر از گاه.... خونه آرتان  يكردم و رفتم تو يبابا رو راض يهزار بدبخت با

دوست  يآرتان و اون هر كار يدستا يبودم تو ريفعال اس. نداشتم يچاره ا يول... دلم سوخت كه نتونستم برم  يليرفت قشم و من خ نايمامانش ا

آرتان دلتنگ شده بودم كثافت نكرد به حرمت هم خونه بودن  يبرا يهم گذشت و ترم زبانم تموم شد حساب گهيدو هفته د. داد يجام مداشت ان

 شعوريب نيا يمن كه غرورمو برا فيح... بود  يشتر نهياش ك نهيك! من مردم زنده ام؟ نهيخبر نگرفت بب گهيبعد از اون روز د. زنگ بزنه هيبهم 

آزارم  يترسوند ول يتو خونه منو نم ييتنها. كه نكرده ييخودش چه فكرا شيپ. پرو شده حاال ينجوريش منم بهش زنگ نزده بودم اكا. شكستم

خودم درست  يكم كتلت برا هيساعت نه . خسته شده بودم يليو خ ميزده بود ابونيتو خ يدور هيعصر با شبنم . هفته چهارم بود انيپا... داد  يم

دونم ساعت چند بود كه از  ينم. دميو رفتم گرفتم خواب خچالي يمانده غذا رو گذاشتم تو يخسته بودم كه باق نقدريا. خوردم يخال يكردم و خال

 :لب غر زدم ريز. به ساعتش نگاه كردم ساعت سه نصف شب بود يچشم هيو  رونيب دميبالش كش رياز ز مويگوش... شدم  داريب يزور تشنگ

 ... گهيبخواب د ريبگ!!! ؟يريم يم يحاال آب نخور -

چشم باز راه  هيهمونطور با . به ناچار از جا بلند شدم. خوردن كتلت ها حاال تشنه ام كرده بود يخال يخال. نشد يكردم بخوابم ول يسع دوباره

مده؟ هر دو چشمم باز و نكنه دزد او. چراغ روشن آشپزخونه سر جام خشك شدم دنيبا د يافتادم سمت آشپزخونه كه خواب از سرم نپره ول

 :دميآرتانو شن يآشپزخونه كم مونده بود سكته كنم كه صدا يتو يا هيسا دنيبا د. دگشاد ش

 .غذاهاتو كرده بود يچقدر دلم هوا...  يمنو به دستپختت عادت داد نقدريدختر كه ا يرينم -

همونجا . خنده ام گرفت. زنه يته دستش و داره با خودش حرف مو ظرف كتلتو گرف خچالهيسر  دميتر كه د كيچند قدم رفتم نزد!! من بود؟ با

بلند تر از كناره هاش  يوسط سرش ول...  متريليموهاشو كوتاه كوتاه كرده بود در حد چند م. كم خوب نگاش كردم هيو  سادميوا يكيتار يتو

و  زيم يظرفو گذاشت رو... داشته  يا گهيد ليدل دميشا. هاونجا باشگاه نرفت نكهيبه خاطر ا ديشا. كم الغر تر شده هياما حس كردم ... بود 

 :در همون حالت گفت. و مشغول خوردن شد يصندل يخودشم نشست رو

 نكنه ؟... كه تازه است  نايا!! ؟يكتلت درست كن يخونه كه وقت كرد ياومد يتو ك -

خواست بره  يم. ندونستم زيپنهان شدنو جا گهيد. رونيومد باز آشپزخونه ا عياز جا بلند شد و سر. ديدست از خوردن كش ديكه رس نجايا به

 :كاناپه و گفتم يسمت اتاق من خودمو انداختم رو

 ... ريبه خ دنيرس -

چند لحظه فقط نگام . نهيتونست منو بب يصورت من و م مرخين ينور آشپزخونه افتاده بود رو. به سمت من ديجاش خشك شد و آروم چرخ سر

 :كرد و سپس گفت

 !؟يودتخ -

 ...روحمه اومده عذابت بده ... نه  -

 !!!!اونم تنها... وقت شب  نيا!!! ؟يكار دار يچ نجايتو ا -

 .خونه سهم دارم نيداره؟ فكر كنم تا قبل از رفتنم منم تو ا يراديا -

 ...ترسا  -
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 هوم؟ -

 نجا؟يا يتنها اومد يواسه چ دميپرس -

 .مونده يو رفت ينذاشتم همونجور كه ولش كرد متيحر يتو داره؟ نترس پامو يراديچه ا دميو منم پرس -

 يخونه خودت دوباره م ياگه اومده بودن تو...  ستيتو خونه ن يدونستن كس يمن دارن؟ اونا م يخونه رو چند نفر از دوستا نيا ديكل يدون يم -

 .يشد يم تيو اذ يديترس

 ...و خونه ات ديتوئه كه با وجود من كل هياديز رتياز غ نميا -

 :به من نشست و گفت دهيچسب. كاناپه يخودشو انداخت كنار من رو اومد

 ...نه همه اشون  شونيسر هياونم به ... خونمو دادم به دوستام  ديكل ميمن تو زمان مجرد... مزخرفو هم به من نگو  يحرفا نيا... نشو  وونهيد -

 :رفتم گفتم يكه به سمت آشپزخونه م نطوريبهش باشم هم كينزد يليخواستم خ ينم. جا بلند شدم از

 .كنم ينم تيخونه احساس امن نيتو ا گهيدر هر صورت من د -

 :از پشت سرم بلند شد صداش

 ؟ييتنها يدينترس -

 ... ميقيساله رف يليباهم خ ييمن و تنها ؟ييبترسم؟ از تنها -

 :شد گفت يكه از آشپزخونه خارج م يسپس در حال. نگام كرد قيلحظه عم چند

 ...خسته ام  يليرم بخوابم خ يمن م -

 :آبو برداشتم و گفتم يبطر

 ... ياوك -

از قبل  شتريب يليخونه بود خ يتونستم دروغ بگم حاال كه آرتان تو يبه خودم نم. اتاق كه بخوابم يرفت منم آبمو خوردم و دوباره رفتم تو آرتان

 .كردم ياحساس آرامش م

 رينبره مثال ز ييكردم كه آرتان بو يم زيتم عيرو سر زايچ يسر هي ديبا. ستيخونه ن يتو يتم كه كسدونس يشدم م داريكه از خواب ب صبح

. ذاشتم سر جاش يم ديكتابخونه آرتان برداشته بودم كه با يكتابم از تو يسر هي... كردم  يم ميقا ديبا گارامويس. كردم يم يخال ديبا مويگاريس

درست  زويهمه چ يوقت. داشتم ازيآموزش زبانم به كتاباش ن يبرا يدوست هم نداشتم كه برم ول. اتاقش ياجازه رفتم تو يخواستم بفهمه ب يمن

كه تلفن زنگ  دميپخ يم يداشتم قورمه سبز... كرده بودم بدجورررر  يآشپزخونه هوس قورمه سبز يرفتم تو. كردم ساعت دوازده ظهر بود

گرفتم تا به  يم دهيناد زويوقتا همه چ يبودم كه بعض يعاشق آشپز نقدريشدم ا يم الشيخ يب تلفن بود وگرنه يخوبه تو آشپزخونه هم گوش. زد

 :كردم جواب دادم يها رو سرخ م يكه سبز نطوريتلفن و برداشتم و هم يبرسم گوش ميآشپز

 ...الو  -

 خوشگلم يسالم آبج -

 ستيجو معرفت تو وجودت ن هيتو شده؟  هيشق چعا يمان نيمن موندم ا اااايمعرفت يب يليخ...  شعوريب يسالم آتوسا -
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 ...منو بخور  ايب... اووووه ترسا  -

 كنم يرو دل م.... دوستت ندارم  ينه گوشت تلخ -

 .. تيترب يب يا -

 ... يكسم دار يب يابج هيافتاده  ادتيوقت  نهمهيشده بعد از ا يچ نميحاال بگو بب -

 يتو آرتانو دار ميخودمون باش يها يزندگ ريه ما هم درگاگه هم ؟يچ يعنيكس  يب...  گهيلوس نشو د -

 :پوزخند گفتم با

 رهيم ينبود آرتان واسه من م ادمي يآره راست -

 قدرشو بدون -

 .دونم يم -

 ...راستش زنگ زدم واسه آخر هفته همراه آرتان دعوتتون كنم خونه مون  -

 !چه خبره؟ -

 داره؟ يراديچهار نفره اس ا ييشب نش هي -

 .رهيدرگ يليكه خ يدون يقبلش با آرتان هماهنگ كنم م ديمن با يهم خوبه ول يلينه خ -

 ...پس باهاش هماهنگ كن  ياوك -

 باشه حتما -

 ؟يندار يكار نمتيب يپس م -

 يبا يبا ينه گل گل -

وقت دعوتمون  نهمهيخواهر من بعد از ا. همجبور بود قبول كن ينه ول ايكنه  يدونستم آرتان قبول م ينم. دميگذاشتم و به غذا پختنم رس ويگوش

شب كه . امروزم كه تازه دو شنبه بود تا پنج شنبه سه روز وقت داشت كه برنامه هاشو مرتب كنه. ومدي يم ديمرد كه با يكرده بود خونه اش نم

آرتان رو  لميف يها يد يو ياز د يكي يو يت يدر زودپزو بستم برنجو هم دم كردم و رفتم نشستم جلو. زدم يباهاش حرف م ديبا ومدي يم

 يم يشدم چ يكار كرده بودم و حاال بهتر متوجه م نگميسنيل يرو يكم بهتر شده بود حساب هيدستگاه و مشغول تماشا شدم زبانم  يگذاشتم تو

 ديخر لونيعالمه نا هي. بود ميو ن كي كيساعت نزد. با تعجب به ساعت نگاه كردم. بودم كه در باز شد و آرتان اومد تو لميغرق ف يحساب. گن

 :با خنده گفتم. اپن يبا هن هن همه رو گذاشت رو. دستش بود

 !!ه؟يچه خبره؟ عروس... سالم  -

 :گفت ديكش يم يقيكه نفس عم يداد به اپن و در حال هيتك

 !هيمهمون... كه نه  يعروس... سالم  -

 ؟يچه مهمون!! ؟يمهمون -

 :افتاد طرف اتاقش و گفت راه
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 .آلمان داشتم قراره به دوستام سور بدم يكه تو يتيناسبت موفقبه م -

 تو خونه؟ -

 :تو اتاقش گفت از

 ...آره  -

همه ادم غذا  نيپختم؟ من تا حاال واسه ا يم يچ دم؟يپوش يم ديبا يچ. عالمه مهمون دعوت كرده بود هيكردم؟ البد  يكار م يچ ديحاال با! يوا

 :و گفت رونيفكرا بودم كه آرتان از اتاقش اومد ب نيتو هم. به خودم برسم يحساب ديبا... ا خانومم هست جزوشون حتم... نپختم 

 .ستينده كه زن ن يقورمه سبز ياگه بو يرانياصال زن ا...  يد يم يقورمه سبز يحتما االن خودتم بو...  يراه انداخت يقورمه سبز يچه بو -

 هستن پس؟ يدن چ يگل م يپزن بعدم بو ياشونو مزن ترگل ورگل كه غذ نهمهيا!!! پس البد مرده؟ -

 .ميديما كه ند -

 اديآرتان هم ز يمن راحت تر بودم ول ينجوريدرسته كه ا. كردميداشتم شك م  شيتا حاال ؟ واقعا به مردونگ يديخواستم بگم تو اصال زن د يم

 يول. هم بارم نكرده يو متلك كهيت يال خودشو نگه داشته و حتكه تا حا يليخ... پوشم  يم نيا يكه من جلو ييسفت و محكم بود با اون لباسا

 :و گفت يتك ياز مبل ها يكي يآرتان نشست رو. بپوشم يفكر كه واسه شب چ نيرفته بودم تو ا. نگفتم يچيه

 ...امشب برو خونه بابات  -

! نه يبودم؟ ول شيسر افكندگ هينكنه من ما. دونستن يه مهم گهيحاال كه د يول. كنه يخواست منو از همه مخف يبازم م يعني! ؟يچ يعني. رفتم وا

تو فكر . بودم كه بهش كمك كنم نيبره؟ خاك بر سر من كه تو فكر ا يم يچرا دوست داره غرورمو بشكنه؟ چه لذت. كم نداشتم يزيمن كه چ

 نحاليبا ا. فشرد يبغض گلومو م. شعوريب يعوض اقتيل يب. دوستاش يخانوما شيوقت خجالت نكشه پ هيبه خودم برسم كه  يجور هي ودمب نيا

اشتهام كور ... به خوردنش نداشتم  يليم چيه يغذام آماده بود ول. گازو خاموش كردم ريز. آشپزخونه ياول رفتم تو. از جا برخاستم يتفاوت يبا ب

هر طور كه بود  يخواست بتركه ول يبغضم م. اتاقم يتوجه بهش رفتم تو يب. كرد يآرتان داشت نگام م رونياز آشپزخونه اومدم ب. شده بود

برداشتم و از  ميهم با گوش فمويك. خراب شده برم نيخواستم هر چه زودتر از ا يدستم تنم كردم م ياومدم جلو يجلوشو گرفتم تند تند هر چ

 :كم نگام كرد و گفت هي. ستاديمن ا دنيآرتان با د. رونياتاق اومدم ب

 !كجا؟ -

 :گفتم يلحن تند با

 ...خونه بابام  -

 ... ياالن بر نيمن كه نگفتم هم -

 .خونه تون نميشما و ا نيا.... خودم دوست دارم االن برم  -

 :گفت دميدر كه رس دم

 ...ترسا  -

 :گفت. برنگشتم يول ستادميا. من يحداقل برا! چقدر لحنش خاص بود ديلرز دلم
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 !!!؟يناراحت شد -

 .خداحافظ... نداره كه بخواد ناراحتم كنه  تير اهممن اونقد يتو برا يحرفا چيه... نه  -

 :دوباره صدام كرد. گفتم و درو باز كردم نويا

 ...ترسا  -

 :جواب دادم يعصب نباريا. ديقطره اشك از گوشه چشمم چك هي

 بله؟ -

 ... ايصبح برگرد -

هر چقدر كه دوست . گذاشتم چشمام ببارن. بغضم شكست. ونريو از خونه اومدم ب اوردميطاقت ن گهيد! خونه اشغاله؟ نيتا صبح ا يعني!!! صبح؟

 يداشت برام گرون تموم م يليعادت به شكستن نداشتم و حاال خ. كرد يآرتان بدجور داشت لهم م. آروم بشه ميداشتن ببارن تا بلكه دل زخم

 . شد

رو دادن بهش و شروع كرد تلپ  ايانگار دن دنميبا د. ه بودنكه تازه از قشم برگشت نايراست رفتم خونه بنفشه ا هيبرم خونه بابا  نكهيا يجا به

 :عقب و گفتم دميبا خنده خودمو كش. تلپ منو ماچ كردن

 ...برو بهرادو بكن تو حلقت . كنه يمنو ماچ م نيهمچ دهيافشو د يانگار ب! اوه چته -

 :و گفت ديخند

 ...كنم تو غصه اونو نخور  ياونم م -

با خنده ... اونجا االنم گرم بود  ياالن فصل سرما بود ول نكهيبا ا. آفتاب خورده يشده بود و مشخص بود حساب رهينگاش كردم پوستش ت خوب

 :گفتم

 !بابا برنزه -

 ...آفتاب گرفتم  ياونجا حساب اد؟ي يبهم م -

 ... يآره با نمك شد -

 خوب خوب باهات دارم ياتاقم كارا يتو ميبر ايب -

 :نشستم لب تختش و گفتم... چمدونش هنوز اون وسط ولو بود ... اتاقش  يبا هم تو ميكردم و رفت يپرسمامانش هم سالم و احوال با

 ...ها  يتوام خوب شلخته ا -

 ...باشم بهتر از توام  يهر چ -

 ... يبش دواريام تيكم به زندگ هي ديفكر كن تا شا ينجوريا -

دستشو . كنارم نشست...  واريد يخورد تو ييدمپا. دادم يو جا خال دميغش خندغش . اش را برداشت و به سمتم پرت كرد يرو فرش ييدمپا

 :با لبخند گفتم. چشمام يچونه ام و زل زدم تو ريگذاشت ز

 !؟يديچته آدم ند -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٤٦ 

 خودت چته؟ -

 هان؟ -

 نجا؟يا ياومد يقدم رنجه فرمود شده كه تو يچه مرگته؟ اصال چ... غم دارن  يدوما كل... كردن  هيگر يزنن كه اوال كل يچشما داد م نيا -

 :گفتم. مستانه پنهونش كنم يتونستم پشت خنده ها ينم گهيبود د دهيشد حاال كه غممو فهم ينم گهيد يكردم بخندم ول يسع

 .ستين ميزيچ...  يچيه -

 ...هست  تيزيچ هيدونم تو  يمن م...  يبه من دروغ نگو خانوم -

بغلش و  يبنفشه سرمو گرفت تو. و باور كنن ننيوست نداشتم منو شكست خورده و خورد شده ببنداشتم بگم د يحرف. ريانداختم ز سرمو

 :گفت

 يم ينجوريا يدم وقت يم حيجيمظلوم تر يترسا نيو تخس خودمو به ا طونيمظلوم نشو من دوست ش ينجوريوقت ا چيتو رو خدا ترسا ه -

 شده؟ يچ... داد بزنم  يدوست دارم از زور ناراحت نمتيب

كردم و بنفشه خوب گوش  فيتعر زويهمه چ هيگر انيدر م. شدم يآروم م يكم ديشا. زدم يحرف م ديبا. دوباره به چشمم هجوم آورد اشك

 :دستش و گفت يدستمو گرفت تو.  ديحرفام تموم شد خند يكرد وقت

 هي يچشمش حاال خودش جلو شيپ مياريپسرو ب هيپدر صاحاب  يداد چه جور يم اديبه من و شبنمم  شهيكه هم ييهمون ترسا... من  يترسا -

 چلغوز كم آورده؟

 تو سرم كنم ؟ يچه خاك يگ يم -

 هست؟ يك يخاك بر سر يمهمون نيا -

 ...دونم  ينم -

 .دم يمنم دقش م. ده يترسا جون منو غصه م گهيحاال د. كنم دلت خنك بشه يم يكار هي... واسشون  ميكن يكوفت م شونويمهمون -

 :و به زور منو نشوند كنار چمدونش و گفت ديكش دستمو

كنه تا قابش  يكه توش كار م يبه همون خراب شده ا يبد لشيو تحو يكن وونهيآرتانو د يتون يم نايبا ا... آوردم  ايبرات چ نيبب نيبش ايب -

 .فتنيهمه كه با تو در ندرس عبرت بشه واسه . شده وونهيروانشناس خودش د هيبه همه نشونش بدن كه  واريبزننش به د رنيبگ

 :حرفاش خنده ام گرفت و گفتم از

 !مگه برام؟ يآورد يچ -

 :گفت يپام و با لحن با مزه ا يو گذاشت رو رونيب دياز داخل چمدونش كش كيپالست هي

 ...تحوه بنفشه  ستيبرگ سبز -

 :و گفت ديغش غش خند بعد

 هيما نيتو هم يزيچ هي نميحاال ا... كردن  يم زوونيبه خودشون برگ آو هياول يانسان ها يديد... واقعا هم حكم همون برگ سبز رو داره  -

 .هاست
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 :بهت زده شدم و گفتم يسكس رياونهمه لباس خواب و لباس ز دنيكردم و از د يخال كويپالست يمحتوا

 !!بنفشه -

 ...هاش  لهيوس نميا...  نيبه هم حال بد نيتون يم يليقبل از رفتنم گفتم شما دو تا خ ادتهيخره  -

 ....گمشو  -

تو ! بعد فكر كن رونيب اديسر و صدا كن تا آرتانم ب يه ييرايرو بپوش و شب و نصف شب برو وسط حال و پذ نايتو ا... حاال نظرم عوض شده  -

حق دست زدن به شما  شونيخب به خاطر غرور خرك يول... بهت هم محرمه  ير يوسط خونه راه م يكه خرامان خرامان دار نهيبب ينجوريرو ا

 !فاتحه آرتان خونده است يبكن نكارويبار ا هي يشب. زنه يم ششيآت نيا. رو ندارن

 :و گفتم دميخند

 ...شه  يهم فاتحه خودم خونده م هوي -

 ...عوضش  يبر يم يلذت هيتوام  ستياگه هم شد مهم ن يبلند بشه ول يآرتان بخار نيفكر نكنم از ا -

 :دش بلند شدچپ نگاش كردم كه دا چپ

 يواسه هم كالس م يه نيدار تشويشوهر احمقت كه موقع نيهمه دختر پسر مجرد تو كف موندن اونوقت تو و ا نيا شعوووووووريآخه ب -

 ... ياگه مرد يريبكن كه ناكام نم ميكار هي يول... گم برو كار دست خودت بده  يخب من كه نم. نيذار

 ..خوام  ينم -

 ... يآرتانو زجر كش كن يتون يلباسا م نير صورت از من گفتن بود تو با ادر ه...  ياز بس خر -

 .امتحان كردم ديحاال شا -

 :ساعت هشت بود كه بفشه بلند شد و رو به من گفت يحدودا. دميو خند ميبنفشه چرت و پرت گفت شيشب پ تا

 ...پاشو  -

 كار كنم؟ يپاشم چ -

 ...نقشه است  يوقت اجرا -

 ...بنفشه؟ حداقل قبلش به من بگو  يار كنك يچ يخوا يم -

 .گم يراه بهت م يپاشو تو -

 يتو يبامزه ا ينقشه ها شهيهم. دميخند يراه بنفشه نقشه اشو برام گفت و من كل يتو. ميناچار بلند شدم حاضر شدم و همراه بنفشه راه افتاد به

كم از  هيبدجنسانه  يدر ساختمون بنفشه با لبخند يجلو. ه نشهمتوج يپارك كردم كه كس ييجا نويوارد كوچه كه شدم ماش. سرش داشت

 :هم تا قرمز تر بشه و گفت يرو ديلباشو محكم مال رونيب ختيموهاشو ر

 ... ايبدو فقط زود كارتو بكن و ب... رم تو كار نگهبان  يمن م -

 ...باشه برو  -

 يخم شدم و از جلو. ديد يبنفشه بود و اصال منو نم يها يمحو دلبر چارهين بنگهبا. وارد شدم واشيمنم  هياز رفتن بنفشه و گذشت چند ثان بعد
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كردم و  داشيزود پ يليخ. با چشم دنبال عدد صد و ده گشتم. برق يوزهاياتاقك مخصوص كنتورها و ف يتو دميرد شدم و پر عياتاقش سر

بدو بدو رفتم از داخل ... قطع شده  نييتا آرتان بفهمه برق از پا ديكش يحاال طول م. برق كل خونه قطع شد يراحت نيبه هم... زدمش باال  عيسر

نشسته بود روش  يانتظام يروين نياز مامور يكيكه  يموتور. بنفشه هنوز مشغول خوش و بش بود. رونيو از ساختمون زدم ب رونياتاقك ب

 :رفتم جلو و گفتم عيسر. بود دهدر پارك ش يجلو

 !ار؟يماز -

 :نگام كرد و گفت كالشو برداشت و پسر

 ...خودمم  -

 ...دوست بفشه ... من ترسام  -

 :و گفت ديخند

 .كشم يبنفشه رو م امي يخورم بعد اول از همه م يبه خدا اگه لو برم شش ماه اضافه خدمت م... بنفشه  نيامان از دست ا... سالم  -

 :و گفتم دميخند منم

 .ميوقت ندار...  نيايو با من ب نيحاال هم موتورتون رو پشت شمشادا پارك كن. ..شه انشاهللا  ينم يطور نينگران نباش... سالم  -

به در . مياز جلوش رد شد اريبدو بدو با ماز. نگهبان خدا رو شكر حواسش پرت پرت بود. موتورشو پارك كرد و دنبال من راه افتاد عيسر

 :با خنده گفتم ميديآسانسور كه رس

 .از راه به در كرد ينگهبانمونو حساب. ارميبنفشه رو ب تا من برم نيجا باش نيشما هم -

 :و گفت ديهم خند اريماز

 .شناسه يوروجكو فقط خدا م نيا -

تعلل رفتم  يب نباريدوباره وارد ساختمون شدم و ا. كرد كه انگار تازه اومدم يوانمود م يجور ديبا. رونياز ساختمون ب دميپر يواشكي دوباره

 :ن دست از حرف زدن برداشت و گفتم دنيبا د. سمت نگهبان

 ...سالم خانوم دكتر  -

 ... يخسته نباش يصمد يسالم آقا -

 .نياومد ريشما چقدر د... مهموناتون همه اومدنا ...  يدرمونده نباش -

 :دلم فحش دادم تو

 .ال اله اال اهللا... تو قبر تك تك اون مهمونا  -

 :در عوض گفتم يول

 .رم يكم كار داشتم حاال م هي -

 مياز نگهبان هر دو رفت يبعد از خداحافظ. ماست ياز مهمونا يكيكه اونم  ميوانمود كرد يو طور يشروع كردم با بنفشه سالم احوالپرس سپس

 يكه تو يبه جعبه ا يبنفشه دست. ميآورد يهم نم يبه رو يول ميهر سه استرس داشت. ميسوار شد اريبه همراه ماز عيسمت آسانسور و سر
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 :و گفت ديكش بود اريازدست م

 چند تاست؟ -

 :هم با لبخند گفت اريماز

 ...سه تا  -

 ... يتو دست و بالت دار زايچ نياز ا شهيدونم تو چرا هم يمن نم -

 ... زميواسه ترسوندن امثال تو عز -

 ... اااااااااااااررررريماز -

 :و گفت ديخند اريماز

 .دن تو ذات منهكر تيكه اذ يدون يم... نشو  يخب عصب يليخ -

قراره  يچه اتفاق مينيتا بب ميشد ميپله قا ستگاهيا يتو اريسفارش ها به ماز نيو من و بنفشه بعد از آخر رونيب ميهر سه رفت ستاديكه ا آسانسور

االن . خوردن يبه درد م ييجا هيداشت و هر كدوم  اديز يليخ يليبود كه بنفشه دوست خ نيا شيخوب... بنفشه بود  ياز دوستا يكي اريماز. فتهيب

 ...تونست به من كمك كنه  يم يبود و خل يانتظام يرويخان سرباز ن اريهم ماز

چون برق قطع شده بود . كرد ينم ديتول يها آزار هيهمسا يو برا ومدي ينم رونيب يقيموس يساخته شده بود كه صدا يو در خونه طور وارايد

... بود  تيال يقيموس هي... همان  يقيموس ياومدن صدا رونيباز شدن در همانا و ب. ه در خونه باز شدتا باالخر ديچند بار محكم درو كوب اريماز

آهنگ گذاشته بود چون صدا  شيمسافرت يكرايحتما آرتان با لپ تاپش و اسپ. كردن يگوش م يقيبودم با وجود نبود برق چه طور موس مونده

 اريماز يصدا. درو كه زدن مجبور شده دل بكنه دلم خنك شد يول دهيرقص يدختر م هيته تو بغل آرتان داش نكهياز تصور ا. هم بلند نبود يليخ

 :بلند شد

 !!!چه خبره آقا؟ نجايا -

 يول. كنه ميج نيرو س گهيشناخت و ممكن بود كس د يكه آرتان رو نم اريچون ماز... در  يكردم خود آرتان اومده باشه جلو يخدا خدا م داشتم

 :رو خفه كنه و گفت يقيموس يدر خونه رو بست كه صدا رونيآرتان اومد ب. راحت شد الميخ دميرتان رو شنآ يصدا يوقت

 !افتاده؟ ياتفاق... سر كار  هيمهمون هي -

 ...بساط لهو و لعبه  شترشيشه كه نصف ب يتو تهرون برگزار م ايمهمون نيهزار تا از ا يشب...  هيمهمون نميب يخودم دارم م -

 ... هيخونوادگ هيمهمون هي نيا... كار اشتباه شده  نه سر -

 !!ه؟يخونوادگ -

 ...بله  -

 ...دم در  انيمادرتون ب ايپدر  دييپس بفرما -

 دم در؟ اديب ميول ديمگه من بچه ام كه با!!! ؟يچ -

 ...شه  يبا حضور خونواده برگزار م يخونوادگ هيمهمون يول رينخ -
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كم  هي! خنك شدممممم خفننننننن شيآخ. و جوابشو درست بده ادينفر كوتاه ب هي يتان مجبور شده جلوآر نكهيكردم از ا يم فيك داشتم

 :سكوت شد تا باالخره آرتان گفت

 ... ستنيپدر و مادرم ن -

 .... هيپس خونه مجرد -

 !نه نه من ازدواج كردم متاهلم -

 :گفت عيسر اريماز! همه ان نيهمه مردا ع يريبم ييييين الهآرتا. وسط ديافتاد اسم منو كش ريحاال كه پاش گ! بچه پرو ااااا

 ... نياريدم در شناسنامه هاتون رو هم ب انيهمسرتون ب نيبگ دييپس بفرما -

 ...شد  جيدوباره گ آرتان

 .ستيهمسرم ن...  يول!! همسرم؟ -

 .نمياصال در خونه رو باز كن بب ؟يفهم يآقا شما خودت حال خودت رو م -

 !؟يچ يبرا -

 .گم در خونه رو باز كن يرو حرف من حرف نزن م -

 :و گفت ديكش يسرك اريماز. جز اطاعت نداشت درو باز كرد يكه چاره ا آرتان

 اون تو؟ نيكرد يم يچرا چراغا خاموشه؟ چه غلط -

 :دفعه گفت هي. به آرتان برخورد انگار

 نم؟يشه كارتتون رو بب يم -

 :و گفت بنفشه دستمو گرفت يول ديرنگم پر من

 ...هم داره  ينترس كارت جعل -

 ست؟يجرم ن -

خواست  يخودشم نم چارهيكارو كرده ب نيو دوستاش ا لشيترسوندن فك و فام يفقط برا ستيكارا ن نياهل ا ارميماز يجرم كه هست ول -

 .ازش خواهش كردم تا اومد يمن كل ارهيب بهيغر هيسر  ييهمچن بال

 :شد گفتو مطمئن  ديكه كارت رو د آرتان

 ... ميبرقا قطع شده از قصد خاموش نكرد -

 !كل ساختمون برق دارن جز خونه تو؟ ؟يآورد ريخر گ ؟يگ يا راست م -

 :با تعجب گفت... تازه متوجه شد كه راهرو برق داره  آرتان

 ...قطع شده  نييپس البد از پا! دونستم يا نم -

 ...چه خبره  نميكنم بب دياز داخل بازد ديبرو كنار آقا من با...  ستينداره شما راست و دروغت معلوم ن دهيفا -

 ...آخه  يول -
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 .گم يبرو كنار بهت م... و اما نداره  يول -

خود  افهيق... مامور  دنيشد با د يم يدنيمهموناش چه د افهيق. رفت يآرتان م ياالن آّبرو! شيآخ... رفته تو  اريماز دميصدا قطع شد فهم يوقت

 تانآر. ميدل درد گرفته بود ميبود دهيخند نقدريمن و بنفشه كه ا. رونيبا هم اومدن ب اريتا آرتان و ماز ديطول كش يربع هي! ووآرتانو بگوو

... پله ها  يمن كه از زور خنده ولو شدم رو. نييسوار آسانسور شدن و رفتن پا ييدو تا. كرد يم ديهم داشت تهد اريداد و ماز يم حيداشت توض

 :با خنده گفتبنفشه هم 

 .يببرن كالنتر رنيوقت مهموناشو نگ هيكرد كه  يآرتان داشت سكته م... داد  يفيچه ك...  يهاااااا -

 .نداره تيگن امن يم يخونه اش مهمون ادي ينم يكس گهيد! فك كن -

 !!!!چارهيب -

موش ! دستت طال اريماز... بود  غيج يشد صدا يم دهيشنكه  يزيدر خونه رو كه باز كرد تنها چ. آرتان برگشت نكهيتا ا ميديخوب خند ييتا دو

با بنفشه  ميديخند يكه م يدر حال عيسر. رو وصل كرده بود موش ها كار خودشونو كرده بودن وزيخونه و حاال كه آرتان ف يهارو انداخته بود تو

ما هم بدو بدو از . صحبت تا تلفن بود و متوجه ما نشدنگهبان خدا رو شكر مشغول . نييپا ميو رفت ميطبقه نوزدهم و سوار آسانسور شد ميرفت

اكثرا زوج بودن و . رونيآرتان اومدن از خونه ب يكه دسته دسته مهمانها ديطول نكش يزيچ. ميشد نيو سوار ماش رونيب ميديساختمون دو

 يمهمون يجد ينبود و انگار جد يهم خبرو فربد و آرسام  ايمجرد آرتان مثل بهراد و عرش ياز دوستا. خورد يكمتر به چشم م يمهمون تك

 نيكه نقشه مون به بهتر يمن و بنفشه هم خوشحال و خندان در حال. كارشون يشدن و رفتن پ يآن چنان ينايهمه سوار ماش... بوده  يخونوادگ

 .ميمحل جرم دور شد زشكل اجرا شده بود ا

 :بنفشه گفت ستادميدر خونه كه ا يجلو. ميديو خند ميما گفت نايبه خونه بنفشه ا دنيزمان رس تا

 ...خونه ما  ميبر ايامشبم ب -

 رم خونه خودمون يم ينه مرس -

 .شه يم يزيآبرور يصد تا جواب به بابات بد ديخونه خودتون با... خونه ما  ميبر ايتعارف نكن ب! گمشو -

و  ميو گفت ميو تو سر و مغز هم زد ميبود داريبا بنفشه بتا صبح . ميشد ادهيپ ييپارك كردم و دوتا نويماش نميهم يگه برا يراست م دميد

 .ميديخواب ميو گرفت ميساعت پنج صبح بود كه باالخره دل كند يكاينزد. ميديخند

 :بنفشه چشم باز كردم يسه ظهر بود كه از هوارا ساعت

 !آرتان خودشو كشت نيخب پاشو ا!!!!! ؟يييييييمرد -

 :گفتم يحال يب با

 اديم مچه دردته؟ خواب -

المصبو  نيخبر مرگت ا. تو عرررر زد، من كه نتونستم بخوابم يگوش نيكه ا نقدريا ؟ير يم يخواب زمستون! يمون يخرس م نيع! االغ -

من كله تم  يرو يلنگتو انداخته بود. يخور يتكونم نم هيخودتم كه ماشاهللا . زنه ياز ساعت ده صبح داره عر م. يديكپ يو م يكرد يم لنتيسا

 .يديكش يم رناسبالش خ يال
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 :گفت تيبا عصبان. و نشستم سر جام دميغش غش خند دياز سرم پر خواب

 ...شوهرت همه جا رو زنگ كش كرد  نيا يبخند دميبا -

 !همه جا رو؟ -

بعدم به . دونم كجاست ينم رونيگفته صبح رفته از خونه ب رونايب يتا حاال زد شبيالبته زرنگ خان نگفته د... آره بابا خونه تون زنگ زده  -

 .به شبنمم زنگ زده به منم زنگ زد. آتوسا زنگ زده

 :تعجب گفتم با

 نجام؟يا يگفت! وووو چه خبره -

. زنگ زد به من سراغتو گفت يحال هيآتوسا با  چارهيب. برد يداشت آبروتو م يخونه نبود شبيگفتم تا كل شهر خبردار بشه تو د يپ ن پ نم -

 ...ات هم زنگ زدباب. هم زنگ زد زتيعز

 !يواااااااا -

 ...پاشو پاشو بدو حاضر شو  -

 به تو زنگ زد؟ يآرتان ك! ؟يحاضر شم واسه چ -

بعدش هم خودش زنگ  يمن شيقبلش شبنم زنگ زد و گفت كه آرتان در به در دنبالته و از من سراغتو گرفت كه منم گفتم پ...  شيربع پ هي -

 .نيرو هم جواب بد يدر ضمن فرمودن اون لعنت... دنبالت  اديكه داره م يگفت بگم آماده باش. زد

 د؟يازت پرس يگفت اصالً؟ چه جور يچ -

 عكس العمالش برات مهمه هان؟ دلت كار خودشو كرده هان؟ هان ؟ هان؟ نقدريچرا ا... تو  يچه لوس... نداره كه  يچه جور -

 :پس كله اشو و گفتم زدم

 ...گمشو  -

حاال ... گفت سالم بنفشه خانوم  يبيغر بيحال عج هيآرتانم تا زنگ زد با . فهمم يباشه تو لو نده من كه خودم م... فام حر نيمن خودم ختم ا -

كنم جواب منو  يشماست؟ گفتم چطور؟ گفت خواهش م شيگفت ترسا پ... دهن من باز مونده بود كه چرا آرتان زنگ زده به من گفتم سالم 

خواست  يدلم م ن؟يندار يشد گفت كار يعصب ن؟يريگ يگفتم زن شماست سراغشو از من م. ه؟ من وقت ندارمن ايشما هست  شيپ رسات نيبد

نفس  هيبه خدا ترسا ... منه  شيپ. نيگفتم نگران نباش نميهم يبرا ومديدلم ن يكنم ول تشيعالمه اذ هيدوست داشتم ... بزنمش  ريس رميبگ

گفت چرا . خوابه نجايگفتم آره ا ؟يگ يگفت راست م... از هفتاد جهت راحت شده باشه  لشايانگار خ. شد يه حاليكه دلم  ديكش يقيعم

بعدم قطع . رو هم جواب بده يدر ضمن بگو اون لعنت... دنبالش  امي يگفت بگو حاضر باشه دارم م... ده؟ گفتم چون خوابه  يجواب نم شويگوش

 .كرد

 ...حرفا  نيبوده ا دياز آرتان بع -

 .االن ادي يپاشو پاشو حاضر شو م... شه كه  يحرفا سرش نم نيا گهيدله د -

دونه اس ام  هي يحت يول! چه خبرهههههه. هيعالمه هم از بق هيكال از آرتان داشتم و  سيو هفت تا م يبرداشتم و نگاش نگاش كردم س مويگوش
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و  دميناچارا لباس پوش. آبروتو بردم شبيكردم باهات دخوب . غرورتو ببرن نيمرده شور ا. مثال خواهش كنه جواب بدم. اس هم نداده بود

 . بود يسكوت در برابرش كاف گهيد. حرفا داشتم كه بهش بزنم يليكرد خ ياگه باهام بد برخورد م. آرتان تظرنشستم من

 :نگاه كرد و گفت رونوياز پنجره ب بنفشه

 .بدو اومد -

از . كنه ژهيتشكر و مشينيفرصت نشده بود بب گهيد شبيهم كه د اريكردم از ماز دييبود و تا دهيكه كش ييتشكر كردم به خاطر زحمتا ازش

 :گفتم يرسم يليمنم نشستم و خ. رو برام باز كرد نيمن خم شد و در ماش دنيآرتان با د. رونيكردم و رفتم ب يمامانش هم تشكر و خداحافظ

 ...سالم  -

 :باالخره گفت يلحظه سكوت كرد ول چند

 ...سالم  -

 :گرفتم گفتم يخنده مو م يكه جلو يحال در

 خوش گذشت؟ -

 :گفت... چشماش  يمنم پرو پرو زل زدم تو... كرد  نگام

 .. يليآره خ -

 ..خب خدا رو شكر  -

 ؟يواسه چ ياومد نجايا -

 :گفتم. دلم گفتم شروع شد تو

 .بود كه من خونه نباشم نيداره كه من كجا برم؟ مهم ا ميمگه واسه تو فرق -

 نگفتم؟ ايگفتم ... تم برو خونه بابات گف -

 :بتونم جواب بدم خودش گفت نكهيقبل از ا. گرفت يداشت اوج م صداش

 دنبالت نگردم؟ نقدريكه از ساعت ده تا حاال ا يداد يخبر به من م هي دينبا گهيجا د هي يبر يخواست يم -

 .خوام برگردم خونه يم يك اينداشت من كجا هستم  يبه تو ربط...  يدنبالم گشت خوديب -

 ...من شوهرتم ... هم ربط داشت  يليخ -

شدم و توام  يمن اگه زن تو محسوب م... آرتان خان  يبذار روشنت كنم آقا...  هيخبر هيجا  هيانگار خودتم باورت شده ! شوهر شوهر شوهر -

كه ازدواج  يبگ اي يكن يمعرف گرانيكه به د يدون ينم يدتو منو در ح يوقت يواهمه نداشت گرانياز نشون دادن من به د نقدريا... شوهر من 

 ...كه بهت بگم  يستين يدوست دارم بكنم به تو هم نگم چون در حد يمنم دوست دارم هر كار يكرد

 :ادامه دادم دهينفس بر. كرد يسكوت كرده بود و با تعجب نگام م آرتان

ماه معلوم  كيتو حلقت و بعدم  يخونه رو كرد يشب كه من رفتم مهمون هي يول ير يم يخودت مهمون... از كارات خسته شدم آرتان  گهيد -

تو ... ده  يم يمنو ك يخرج نكهيا اي زمير يدارم تو سرم م يكه من چه خاك ياورديمباركت هم ن يبه رو يرفت يكدوم گورستون يول كرد ستين
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تو  يپرسن ول ياز هم م يحال هيبا هم دارن  يكيسالم عل هيحداقل  هم خونه ها...  يستيهم خونه ساده هم ن يتو حت ؟يدار يرشوه يادعا

من ...  يدختر متاهل تنها بره مهمون هيكه  ستيجامعه درست ن نيچون تو ا ارنيمن به دوستام نگفتم ازدواج كردم كه برام حرف در ن!!! ؟يچ

رو به من برعكسشو  يكن يم يكه خودت دار يهر كار يت دارچرا دوس ؟يتو چرا به دوستات نگفت ؟يتو چ يرو كردم ول وخودمو ت يفكر آبرو

 ...اول خودتو اصالح كن  يمنو اصالح كن يخوا ياگه م يثابت كن

 :آرتان گفت نكهيشد تا ا يدر سكوت سپر يچند لحظه ا. چشم دوختم رونيساكت نشستم و به ب. كه زدم انگار سبك شدم حرفامو

 ... يو جواب بشنو يازم سوال كن نايزودتر از ا يتونست يم. ..دلت بمونن  يحرفات تو يذار يچرا م -

 نميتونم ساكت بش ينم گهيد يكن يم نيبه شعورم توه يوقت يبرام مهم نبود ول -

 .. ننيدونستم كه اونا جنبه ندارن منو و تو رو كنار هم بب يمن به دوستام نگفتم چون م... ترسا  نيبب -

 ؟يچ يعني -

خواستم بذارم  ينم يمن حت. ناراحتن هيقض نيمتاهلم هم از ا يدوستا هيبق. نگاهاشون رو ندارن ارياونا اخت... ن مجردن م يترسا اكثر دوستا -

 ينم. كنه يكاراشون منو ناراحت م يسر هيكه متاهلن  يياونا يحت...  دنيهمه اشون فهم شبيمتاهلم هم از ازدواجم با خبر بشن كه د يدوستا

 ...ونتو جمعش يايتو ب خوام

 ؟يچرا باهاشون دوست نينجورياگه ا -

حاال چرا دوست نداشتم تو ...  نياز ا نيا... شه كه باهاشون قطع رابطه كنم  ينم... بعدم اكثرا همكارام هستن . ستيكه بد ن تاشونيهمه خصوص -

مثال . توش باشن ييباشه چه جور آدما يورچه ج ستيخبر ندارم معلوم ن ير يكه تو م ييايمهمون طيچون من كه از مح... چون  يمهمون يبر

ترسا ...  يكردن دار يخب برو توام حق شاد ؟يدارم كه نذارم تو بر سميمن اگه از جاش مطمئن باشم مگه ساد!! ؟يديد... پسر مسته  ونهم

االنم  يمتاهل ينگفت يچون به كس كردم يمن فكر م يحت. نيهم...  ينش تيبود كه خودت اذ نيواسه ا ينخواستم تو جمع باش شبيباور كن اگه د

در مورد ... تازه  يش يم تياذ نقدريدونستم ا يچه م ادي يكردم خودتم خوشت نم يفكر م. يبش دهيتو جمع همراه با من د يدوست ندار

هم  هيقض نيا... بزرگ  يقاتيتحق يرم آلمان واسه پروژه ها يبار م هي ياز دست حرفات و كارات دلخور بودم من سال يليمسافرت هم من خ

بودم به  ختهيهم ر يخرج... بود كه فرصت سر خاروندنم نداشتم  ختهيكار سرم ر نقدرياونجا هم ا... من و تو  يصاف مصادف شد با دعوا

 ...كم  هيبهم حق بده . رابطه نگفتم نيدر ا يزياز دستت ناراحت بودم كه بهت چ نقدريا... خب  يول...  يچكش كن يتونست يحسابت م

 :گفت يبعد از چند لحظه سكوت آرتان با لحن ناراحت. قانعم كرده بود لشيدال. نگاه كردم رونينگفتم و به ب يزيچ

وگرنه  يدختر من فكر كردم غذاتو خورد. ديغذات دست نخورده اس عذاب وجدان گرفتم شد دميد يوقت! ؟يناهار نخورده رفت روزيچرا د -

 .رونياز خونه ب يمحال بود بذارم گرسه بر

 .اشتها نداشتم... مهم نبود  -

 ...كه تو  ومدي يم ادمي يوقت... منم اون غذا رو دست نزدم  -

 :گفت يبعد خودش با لحن سرخوش هيچند ثان. نگفتم يزيمنم چ. حرفش ادامه نداد به

 .كه خراب نشه خچاليگذاشتمش داخل  روزيهمون د. مشيخور يناهار م يبرا ييعوضش االن دو تا -
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 !!!؟يناهار نخورد مگه -

 :و گفت ديكش يآه

 نه -

 چرا؟ -

 .وقت نكردم -

به ساختمون  ميديرس. شد يخدا رو شكر دوباره داشت مهربون م. دوباره تو دلم قند آب كردن. دونستم چرا نخورده يم. دمينپرس يزيچ گهيد

 :آسانسور گفت يتو. ميوارد شد ييپارك كرد و دوتا نويماش

 بگم؟ يزيچ هيحاال  -

 :خنده گفتم اب

 ؟يريگ يتاحاال واسه حرف زدن از من اجازه م ياز ك -

 :زد و گفت يلبخند

اونام ... منم مجبور شدم بگم خانومم رفته مسافرت ... جمع اعالم كرد  يتو شبيد... بود كه من ازدواج كردم  دهيشن اياز دوستام از عرش يكي -

 .كه بهشون ندادم رو حاال جبران كنم يسور عروسو اون  رميبگ يمهمون هي گهيازم قول گرفتن دفعه د

 :و گفتم تيزدم به خر خودمو

 ؟يخب كه چ -

 ... يشكم پرور من باش يدوستا نيا زبانيبار م هي ديبا نكهيا يعني -

 ؟يافتاد ريفرار گ نهمهيباالخره بعد از ا -

 .بهت گفتم ولشيدل...  نهيتو رو بب يكه كس ستيبرامم مهم ن... ترسم  ينم يزيمن از چ -

 ...تونم بگم نه  يدل رحمم نم. گهيد ميچه كن...  ستين يمسئله ا ياوك -

كنارش آرتانو حرص  ديكمم با هي... ذاشتم  يسنگ تموم م ديبا...  يتو فكر مهمون ميرفته بود يحساب. رونيب مياز آسانسور رفت ييو دو تا ديخند

 .دادم يم

 :زبان ثبت نام كنم كه آرتان راهمو سد كرد و گفت يم واسه ترم بعدشدم بر يروز پنج شنبه داشتم حاضر م صبح

 دوباره شروع شد؟ -

 ؟يچ -

 ...تو  يكالس رفتنا -

 ...رم واسه ثبت نام  يدارم م -

 ...نره ها  ادتيامشبو  يمهمون... اهان  -

 !!!امشب؟ يمهمون -
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 ....خونه خواهرت  -

 من كه بهت نگفته بودم؟ ؟يوند يتو از كجا م.... رفته بود  ادمياااااا  -

 ...خود آتوسا زنگ زد بهم  -

 .شد يزشت م يليوگرنه خ يآورد ادميخوبه  يوا -

 ... گهيد يفراموشكار -

 .فعال خداحافظ...  ايشب زود ب... بهتر از توام  -

ثبت نامم رو انجام  يتند تند كارا. دمخواهرم رو فراموش كرده بو يچند روز حرص خورده بودم كه مهمون نياز دست آرتان ا نقدريا شييخدا

بعد از حموم . خواستم كارامو بكنم و زودتر برم خونه آتوسا يم... انتخاب كردم و رفتم حموم  يكت و شلوار مشك هي. دادم و برگشتم خونه

 ديچيپ يصداش كه تو گوش. گرفتم برداشتم و شماره شو مويگوش. دادم يبه آرتان خبر م ديبا. هم كردم يميمال شيو آرا دميكش سشوارموهامو 

 :گفتم

 .رم خونه آتوسا يسالم آرتان من دارم م -

 :اش گرفت و گفت خنده

 انگار؟ يچرا عجله دار... سالم  -

 ... يدار ضيوقت مر هيخب گفتم  -

 حاال دوباره بگو؟ ؟يگفت يچ... ندارم  -

 ...خوام برم خونه آتوسا  يگفتم من م -

 !ما قرارمون واسه شامه... ره االن؟ تازه ساعت دو ظه -

 ...ره  يخب من حوصله ام سر م -

 ... ميكه با هم بر نهيدرستش ا... من و تو رو با هم دعوت كردن  -

 !نرم؟ يعني -

 ... يتنها بر ستيبه نظر من خوب ن -

 .ميتا بر ايكم زودتر ب هيباشه پس  -

 .يكه سر گرم بش نيبب لميف نيبش...  امي يمن واسه هفت م -

 ...باشه  -

 ؟يشد راست يكالست چ -

 .بعد از ظهرا ساعت چهار تا ششه. ستيصبحا ن گهيد يول...  گهيثبت نام كردم د -

 ...كه  يخور يبه شب م -

 ...كه  ادي ينم شيپ يمشكل...  امي يرم و م يم نيبا ماش -
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 ؟يندار يكار گهيدارم د ضيخونه االنم مر امي يپس صبر كن م... خب  يليخ -

 نه خداحافظ -

 خداحافظ -

با باز شدن  هوي. بود كه زمان به كل از دستم در رفته بود جيآرتان مه يلمايف نقدريا. شدم لميكه آرتان گفته بود مشغول تماشا كردن ف همونجور

 :من با تعجب گفت دنيآرتان اومد تو با د. نشستم خيو س دميدر از جا پر

 ؟يهنوز آماده نشد -

 :من خنده اش گرفت و گفت افهيق دنيآرتان با د. شقشقه امو با انگشت اشاره ام خاروندم يكردم و با سر درگم يو يبه صفحه ت ينگاه

 ...شه  يم ريبدو دختر حاضر شو د! اشو افهيق -

دم  يلتوم به چوب لباسپا. رونيو رفتم ب دميرژ زدم و تند تند لباسامو پوش گهيبار د هيهنوز سر جاش بود فقط  شمياتاقم آرا يبدو رفتم تو بدو

 :زد و گفت يلباسم لبخند دنيآرتان با د. بود زونيدر آو

 !يخوش لباس يلياعتراف كنم كه خ ديبا -

 :و گفتم اوردميخودم ن يبه رو يزده شدم ول جانيه! كرد يم فيبار بود كه داشت از من تعر نياول

 .گن يم نويهمه هم...  يمرس -

 باز من به تو رو دادم؟ ايب -

 .رونيب مياز در رفت ييو دو تا دميخنده پالتومو پوش با

ساعت . فاصله نداشت نجايبا ا ادميسمت خونه آتوسا كه ز ميو راه افتاد ميسوار شد. در پارك كرده بود يرو نگهبان آورده بود جلو يفرار

باز  اطيكه در ح ديطول نكش يچز. داخل ميببر ونيباز كنه تا ماش اطشونويآتوسا كه در ح يگوش يزنگ زدم رو ميبا گوش. ميديهشت بود كه رس

رو هم  مايرنگ ن ديسف يپرادو رتيدر كمال تعجب و ح. بودن ستادهيمنتظر ما ا اطيح يو آتوسا هر دو تو يمان. برد داخل نويماش تانشد و آر

آرتان ... بود  بيبرام عج يت نشده بودم ولناراح ماياز حضور ن! آتوسا كه گفت خودمون چهارتا. پارك شده يآتوسا و مان نيماش نيكه ب دميد

 .ميشد ادهيپ ييپارك كرد و دو تا نايپشت اون ماش نويماش

نشسته  ييرايپذ يتو. گشتم يم مايوارد كه شدم با چشم دنبال ن...گرم ازمون استقبال كردن و دعوتمون كردن داخل خونه  يليخ يو مان آتوسا

 :بلند سالم كردم ين با صدام... مونده بود  رهيگوشه خ هيبود و به 

 .... ييييييمايسالم ن -

 :كه خوب نگام كرد اومد طرفم و گفت هيو بعد از چند ثان ستاديمن گل از گلش شكفت بلند شد ا دنيسرشو باال آورد و با د ماين

 ...ماهت  يسالم به رو -

 :سرم بلند شدآرتان از پشت  يصدا. به سمتم دراز كرد و منم با لبخند دستشو فشردم دستشو

 ...خان  مايسالم عرض شد ن -

آتوسا پالتومو گرفت و آرتان . و اومدم عقب اوردميخودم ن يبه رو يكمرم درد گرفت ول. عقب ديدستشو گذاشت تو كمر منو محكم منو كش بعد
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 :آتوسا آروم گفت...  ييرايرفتن به سمت پذ يو مان مايو ن

 دونه؟ يم ييمايدر مورد ن يزيآرتان چ -

 :تكون دادم و گفتم يرس

 .نگفتم يزيمن كه چ... نه  -

اون اصال  يزد ول يداشت با آرتان حرف م يمان يداد يو دست م يزد يحرف م مايبا ن يداشت يوقت... حساس شده  ماين يكنم رو يحس م -

 ...ب عق ديبعدم كه اومد تورو كش... كرد اونم با اخم  يحواسش نبود و فقط داشت به شما دو تا نگاه م

 ... هيرتيغ ياديكم ز هي -

 .داشته باشه رتيطرفش غ يعاشق باشه تا رو يليخ ديچون آدم با... قشنگه  يليعشق خ يتو رتيغ زميعز -

 :گفت يميصم يليآرتان خ. ميرفت ييرايساكت شدم و همراه هم به سمت پذ يول... خواستم بگم آرتان استثاست  يم

 ...كنارم  نيدلم بش زيعز ايب -

رفتم و . رفتار كنم يعيمجبور بودم طب يبشه ول تيدوست نداشتم اذ. كم قرمز شده بود هيرنگش ...  ماياراده نگام افتاد به ن يزم و ب يخندلب

 زيم ياز رو يخم شد پرتغال عيسر ماين. دستم يپاش و دست خودشم گذاشت رو يآرتان هم دستمو گرفت گذاشت رو. نشستم كنار آرتان

 يدوباره بحثا يمان. نظر داشت ريرو بدجور ز ماين يآرتان هم عكس العمال. كردم يلرزش دستشو حس م. پوست گرفتن شد ولبرداشت و مشغ

آرتانم . كرد يبه من نگاه م يچشم ريز يساكت بود و فقط هر از گاه يول ماين... مشغول گفتگو شدن  يو با آرتان حساب ديمردونه رو وسط كش

... دوست داشتم پسش بزنم . آب دهنمو قورت دادم. سمت خودش ديدستشو حلقه كرد دور شونه ام و منو كش يكي نفكر كنم متوجه شد كه او

 :از جا بلند شد و گفت مايدفعه ن هي. داد يرو عذاب م مايداشت ن

 ... گهيداداشم من برم د...  يمان -

 ....حاال  يكجا؟ بود -

 .بهتره برم مامان هم منتظرمه گهيد يول...  هيبه خاطر همون قض.. .سر بهتون بزنم  هيكه فقط اومدم  يدون ينه م -

 .پس بذار آتوسا رو صدا كنم...  لتهيهر طور م... باشه  -

انگار همه مون ... نزد  يحرف گهيد رفتينپذ ماين يوقت ياصرار كرد ول يآتوسا هم چند بار. بلند آتوسا رو صدا زد يحرف با صدا نيدنبال ا به

 يليخ. بشه تياذ ميخواست يبود و ما نم زيهمه ما البته به جز آرتان عز يبرا ماين. ميبه موندنش نداشت يهم اصرار اديكه ز ميكرد يدركش م

بدرقه اش برم دم در كه آرتان دستشو  يبرا يخواستم همراه آتوسا و مان. از خانه حارج شد يبا آرتان دست داد و بعد از خداحافظ يرسم

 :گفتم. كم منو نشوند سر جامپام و مح يگذاشت رو

 ...زشته ... ا بذار برم  -

 !بوده؟ يزيشما دو تا چ نيترسا ب -

 :تعجب گفتم با

 ...معلومه كه نه !!! ؟يگ يم يچ -
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 !؟يمطمئن -

 :شده باهام ازدواج كنه گفتم ينبودم كه رو دست بابام بمونم و اون به من لطف نكرده كه راض يبهش ثابت كنم دختر نكهيا يبرا

 ...كارش  يتموم شد رفت پ يكرده بود قبالً منم قبول نكردم و همه چ ياز من خواستگار ماين -

 :لحظه سوكت كرد و سپس گفت چند

 ... نطوريكه ا -

 :دياز چند لحظه دوباره پرس بعد

 ... هيعال تشيكه موقع ماين...  ؟يداد يتو چرا جواب منف -

مكث كردم  يكم. بهش بدم كه هم نونش بشه هم آبش يجواب هيحقشه ! يكن يمنو سوال جواب م يه ؟يگرد يم يدنبال چ يدار! فوضول پسره

 :و گفت اورديكه طاقت ن

 ... ينگفت -

هر . فتهيكردم ممكن بود هدفم به خطر ب يمن اگه ازدواج م... ازدواج تو برنامه من نبود  يول...  هيخوب يليخ يليپسر خ ماين! ه؟يچ يدون يم -

خراب  يدونستم اگه باهاش ازدواج كنم همه چ يمن م يراحت منو به خواسته ام برسونه ول يليتونست خ يكانادا داشت و م هيبورس مايچند كه ن

دونستم بعد  يكه خوبه من م نقدريهم ا ماين... ذارم كنار از جمله درسو  يبوسم م يم زويهمه چ گهيشناسم اگه عاشق بشم د يخودمو م. شه يم

 .ازش فرار كردم ييجورا هي نميواسه هم... خودش بكنه  فتهيونه منو شت ياز اردواج م

 :تو دلم گفتم. آرتان مث سنگ شده بود نگاه

 .ينكن يشه فوضول يكه بهت مربوط نم يزيتو چ يتا تو باش... خنك شدم  ششششيآخ -

 :آرتان دوباره سكوتو شكست و گفت. تو اني يدادم كه چرا نم يو آتوسا فحش م يو من تو دلم داشتم به مان ميسكوت كرد يلحظه ا چند

 ...نگاهتون به هم  نيواسه هم...  ينبود ليم يپس توام نسبت بهش ب -

خواستم  ينم يول... نداشتم  ميمشكل چيه. ازدواج كنم مايتونستم با ن يراحت م يليخواستم خ يمن اگه م...  يشكاك نقدريبرات متاسفم كه ا -

 .وابسته بشم

 :و كفتزد  يپوزخند

 .دميدزد يتو رو م يشب عروس... من اگه جاش بودم  يدون يم... اونقدرها هم عاشقشت نبوده  ماين نيا يول -

 ...بودن ازدواج ما خبر داره  ياز صور ماين... شه دوما  ينم يزور زياوال كه همه چ -

 :گفت رتيآرتان كه با ح يصدا

 !!!!؟يچ -

 يم ياز حالتاش به خوب نويبود و ا يعصب يليآرتان خ. ميبه بحث ادامه بد مينتونست گهيد نميهم يبرا. يشد با داخل شدن آتوسا و مان همزمان

 هي يكه مان ميو در حال بگو بخند بود ميهر چهار نفر دور هم نشسته بود. فرصته كه كله منو بكنه هيدونستم منتظر  يم. بدم صيتونستم تشخ

 :گفت عهدف
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 ... ايرحم يب يليتو خ... ترسا  -

 !؟يمان يرحمه؟ باز تو زبون در آورد يمن كجام ب... دلت بخواد  ميليخ! وا -

 :و گفت ديخند

 ... يو بعدم زرت ازدواج كرد يبرد دوينو نيشركت دل ا ياومد -

 .كردم يبعد ازدواج م... بشم  تهيل يكردم تا ترش يپ ن پ صبر م -

باالخره خودم  يمن نذاشته بودم بفهمه ول يازدواج كرد دهيآخه تازه دو سه روزه كه فهم. ..فرستاده  هيهد هيبرات  ديدر هر صورت خانوم نو -

 ...لو رفت  يدادم و همه چ يسوت

 :دهنم گذاشتم و گفتم يتو ينارنگ يتكه ا يخونسرد با

 !خب؟ -

 هيكرد و  بشيج يدست تو يمان. ديراش بارو آسمون ب نيامشب از زم چارهيانداخت ب يمنو به خنده م نيآرتان مثل رادار شده بود و هم يگوشا

 :كارت گرفت جلوم و رو به آرتان گفت هيبه همراه  يزرشك يجعبه مخمل

 !البته با كسب اجازه از آرتان اعظم -

شخص هم م... خوشگل بود  يليخ يليخ انيو برل ديحلقه طال سف هي. جعبه رو گرفتم و درشو باز كردم. نزد يزد و حرف يزورك يهم لبخند آرتان

 :گفت يحلقه شده بودم كه مان يمحو تماشا. نهيسنگ يليبود كه خ

پس ببر بده به ... بدمش  يا گهيتونم به كس د يتونم حلقه رو بفروشم و نه م يم گهينه د يول ستين حيصح نكاريدونم ا يگفت م يم چارهيب -

 ...بوده  دهيخرواسه نشون كردنت  نويآخه ا. خواد باهاش بكنه يم يخود ترسا تا هر كار

... انگشت وسطم هم بزرگ  يبود برا كيكوچ كميانگشت كوچ يبرا. رفت يانگشتم فرو نم يبود و تو كيكوچ يدستم ول يذوق كردمش تو با

دوباره حلقه خودمو . دميترس يحساب. آرتان شدم نيمتوجه نگاه غضب آلود و خشماگ هويكردم جاش كه  نويبدون منظور حلقمو در آوردم و ا

بود كه وسطش با خط خوش نوشته  كيكارت تبر هي. و در پاكت رو باز كردم فميك يرو گذاشتم تو جعبه انداختمش تو يكي نيستم كردم و اد

 ياز نگاش م نويدستم و ا ريزد ز يآرتان اگه دست خودش بود م. اراده كارت رو گرفتم طرف آرتان يب... تو  يها برا نيبهتر يبود با آروز

 :جو گفت رييتغ يبرا يمان. زيم يبهش انداخت و پرتش كرد رو ياجمال يگرفت نگاه رتوحفظ آبرو كا يراب يخوندم ول

حاال قرعه به نام . ختنير يبراش م وارياز در و د يآن چنان يخاطرخواها...  ريكباب زلزله ما رو دست كم نگ رينون ز نيا... آره آرتان جون  -

 ... اريبرو سجده شكر به جا ب... د شما افتاد و بخت و اقبال بهت رو كر

 :زد و گفت يپوزخند آرتان

 !واقعاً -

خوشحال شدم كه حد  نقدريا. نجاياومده بود ا نيهم يهم برا ماين... آتوسا بود  هيخبر باردار دنيكه افتاد شن يشب تنها اتفاق خوب و مثبت اون

 هم يمان ياگه جلو گهيخودمو گرفتم كه د يبا هزار زور جلو يول. كم قر بدم هيام  نهيريخواست از جا بپرم و طبق عادت د يدلم م يحت. نداشت

بعد از خوردن شام و تشكر و . از همون شبها بود يكيشد و امشب  يگوشت تلخ م يليوقتها خ يآرتان بعض. شد ينور م ينور عل دميرقص يم
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. فتهيممكنه ب يو هر اتفاق هيعصب يليدونستم آرتان االن خ يچون م. اشهدمو خوندم ييجورا هيو من  ميشد نيهمراه آرتان سوار ماش يخداحافظ

دراز كرده بودم كه اگه  يمرتكب نشده ام و زبونمو هم حساب ييخطا چيدونستم كه من ه يخوب م نويا يول... چرب كرده بود  يبدنمو حساب

ره  يدونستم كجا داره م ينم. سمت خونه و از شهر خارج شددر كمال تعجبم آرتان با اون سرعت سرسام آور نرفت . زد جوابشو زود بدم يحرف

. داشت انيرودخونه خروشان جر هيپل  رياز ز. شد ادهيپل نگه داشت و پ هي يرو نويماش يمدت زمان طوالن هيبعد از . نبود زيجا دنميسوال پرس

برام . شد يآب آروم م يآرتانم مثل من با صدا! من يخدا... ب و زل زد به آ ستاديلبه نرده پل ا...  نييپا نيبزنه رفت از ماش يحرف نكهيبدون ا

چراغ برق وجود  ريت هيپل  يرو. هاش شدم ييبايز يمحو تماشا. كه خودشو آروم كنه نجاياومد ا... سر من نكرد  يداد و هوار چيجالب بود كه ه

كشن تا آروم بشن  يم گاريس يرو گاريمواقع س نطوريصوال اپسرها ا...  سيتند هي نيشده بود ع. روشن زده بود هيداشت كه نورش آرتانو سا

 :تو دلم گفتم... بكشه  گاريبودم س دهيتا حاال هم ند... نشد  يخبر يول ارهيدر ب گارشويمنم هر آن منتظر بودم كه آرتان س

 يم گاريخوره هف هف س يم يبه توق يونه تقخرچس ياونوقت تو... زنه  ينم گاريلب به س... سنشم باالتره ... كه مرده  نيا... خاك بر سرت  -

 .يكش

شد و بدون حرف راه  نيسوار ماش. از فرصت استفاده كردم و نگاش كردم تا باالخره برگشت نيپل قدم زد و منم تو ماش يآرتان رو يساعت هي

در خونه  يجلو. كردم يازش تشكر م ديبا. ..آب كار خودشو كرده بود  يصدا... با آرامش  يليآروم و خ يليخ. رفت يبا سرعت نم گهيد. افتاد

 :بشم گفت ادهيپ نكهيقبل از ا ميديكه رس

 .امي يزنم و م يم يدور هيمن ... بخواب  ريتو برو باال بگ -

م بست نويدر ماش. كرده بودم يرو ادهيكم ز هيآزار دادنش  يامشب تو ديشا. هم آروم نشده بود يليپس هنوز خ. شدم ادهيتكون دادم و پ يسر

 .و رفتم داخل ساختمون

باهام هم كالم  اديز گهيد يشده بود ول يآرتان هم عاد. من دوباره شروع شده بود و سرم گرم كالسام بود يكالسا... اون شب سه روز گذشت  از

ختم ولو بودم و ت يشب كه منم رو هي. ومدي يم رترياز مطب هم د. خودش بود يتخصص ياتاقش در حال مطالعه كتابها ياكثرا تو. شد ينم

 :طبق معمول گفت. از حضورش تعجب كردم و صاف نشستم. خوندم اومد تو و نشست لب تخت يم سداشتم در

 ... متيببخش اومدم وسط حر -

 :لبخند گفتم با

 ...اشكال نداره  -

 .رنيگ يرو م يهمه اش سراغ اون مهمون. ام كردن وونهيدوستام د... راستش  -

 ...قرارشو بذار  يدون يهر روز خودت م -

 !تو فرق نداره؟ يبرا -

 ...هستم  شهينه من كه هم -

 ...ذارم  يقرار م گهيسه روز د يپس برا -

 .كم و كسر نباشه يزيكن كه چ هيتو همه اشو ته سمينو يم ستيل هيباشه فقط منم  -
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 ...دما  يسفارش م رونيالبته غذا از ب... باشه حتما  -

 ...ونم بپزم ت يخودم م...  ستين يازين -

 ... ادهينه تعداد مهمونا ز -

 برم؟ يآبروتو م امي ياز پسش بر نم يكن يفكر م! ه؟يچ -

 :تعجب نگام كرد و گفت با

 .يخوام خسته بش يفقط نم... نه اصالً  -

 :و گفتم اوردميخودم ن يبه رو. ديلرز دلم

 .شم ينترس خسته نم... كمكم  انيگم آتوسا و دوستام ب يم -

 ...به من بده حتماً  ستويپس ل...  يهر طور راحتباشه  -

 .دم يفردا صبح بهت م سمينو يباشه م -

الزم  زيعالمه چ هي. خواستم چند نوع غذا بپزم چند نوع هم دسر و ساالد درست كنم يم... تند تند شروع به نوشتن كردم  رونياتاق كه رفت ب از

 .ارمسنگ تموم بذ يواقع يدوست داشتم به معنا. داشتم

بنفشه و شبنمم ... بكنه  نيسنگ يتونست كارا ينم تشيآتوسا كه به خاطر وضع. كردم يم زيخونه رو تم ديبا. كالس نرفتم يقبل از مهمون روز

 نيتريه وب. داشتم تا قبل از اومدن اونا همه جا رو برق بندازم ميتصم نميهم يبرا. دميرس ينم يكار چيخندوندن كه به ه يمنو م نقدريتازه بدتر ا

. اتاقش طبق معمول مشغول مطالعه بود يآرتان هم خونه بود و تو. كنم زيروشو تم يپام و رفتم باالش تا خاكا ريگذاشتم ز يصندل هي دميكه رس

 يليداد كه كم حرف شده بود خ يداشت آزارش م يزيچ هي. بود رشيچند روز اخ يآرتان و رفتارا ريهمه فكرم درگ يكردم ول يم يريگردگ

بودن ازدواجمو گفتم تا بتونم بعد از  يصور هيقض مايخودش فكر كرده من به ن شيگفت آرتان پ يبهم م يحس هي. بود نيسر وسنگ هامهم با

 يها هياز پا يكيفكر فرو رفته بودم كه حواسم نبود  يتو نقدريا. آوردم يبود كه من ازش سر در نم گهيد زيچ دميشا. ازدواج كنم ماياون با ن

 نكهيقبل از ا... پام در رفت  رياز ز يصندل هويكه  دميكش يتند تند داشتم كهنه م. خوره يپاركتا و داره لق م يرو يكيو اون  فرشه يرو يصندل

 غيج ياز همه از صدا شتريب. ام حبس شد نهيخورد كه نفس تو س چيو پام بدجور پ نيزم يبند كنم محكم افتادم رو ييبتونم دستمو به جا

به طرفم و  ديدو نيزم يمن كه ولو شده بودم رو دنيو با د ييرايپذ يتو ديپر مهيكه آرتان سراس ديطول نكش يزيچ. دميرسودم توحشتناك خ

 :گفت

 ؟؟؟؟؟؟يشد يچ -

 :درد چشمامو بستم و گفتم با

 ... نيخوردم زم -

 :واژگون شده گفت يصندل دنيد با

 !؟يصندل ياز رو -

 ...آره  -
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 :گفت تيعصبان با

 !كار؟ يچ يباال رفته بود اون -

 يو سع يصندل هيدستمو گرفتم به پا. كم نازمو بكشه هياصال بلد نبود . كرد يمردم اون وقت اون دعوام م يمن داشتم از زرو درد م. گرفت بغضم

 :و گفت ستاديآرتان هم ا ستادميتا ا. كم بهتر شده بود هيدرد پام . كردم بلند بشم

 !؟يخوب -

 ...آره  -

 ...دكتر  ميبگو تا بر ياگه درد دار...  اينكن يزلجبا -

 .نه خوبم -

... روز افتاده بودم  نياون به ا ياون و مهمون يانگار نه انگار كه من به خاطر دوستا. نكردم و لنگ لنگان راه افتادم سمت اتاقم يبهش توجه گهيد

دردش قابل تحمل  يكرد ول يپام ذق ذق م. تخت ياقم و افتادم روات يرفتم تو. ذره نرمش نداشت هيكردم مثل سگ بود و  يجون تو جونش م

كارا بلد  نيدونستم از ا يم يول. آورد يمسكن برام م هيكاش آرتان . بره ادميگرفتم بخوابم تا بلكه درد پام  ميتصم. ساعت نه شب بود. بود

و  ديبغضم ترك. تخت يرو دميپامو محكم بستم و دراز كشاز شاالم  يكيبا . آشپزخونه يجون نداشتم بلند شم برم تو گهيخودمم د. ستين

 . به خواب رفتم ختمير يآروم آروم اشك م كه نطوريهم

كار ... آب بود  وانيل هيمسكن با  هيكنار تخت  يعسل يرو... آباژور كنار تخت رو روشن كردم . بود دهيدرد پا نفسمو بر. شدم داريزور درد ب از

كردم از  ازمردم شالو كه ب يداشتم از زور درد م... مسكنو برداشتم و با آب خوردم . بشم داريه ممكنه از زور درد پا بدونست يم ديشا! آرتان بوده

منو بگو كه . و آرتان با هم يمهمون يپس؟ گور بابا يفردا چ يمهمون!!!! نكنه شكسته باشه؟. كردم رتيمتورم و كبود شده ام ح يمچ پا دنيد

 يم بندشد نفسم  يم نياگه پام اشاره به زم نييبا هزار زور و درد از تخت اومدم پا. نكردم يفرق چيه يگذشت ول يعتسا مين. رميم يدارم م

انگار  يكي نيا. تر بخورم يمسكن قو هيكنان رفتم سمت آشپزخونه تا  يل يكردم ل يكه از زور درد هق هق م يپامو گرفتم باال و در حال ومدي

آشپزخونه حس  يتو دميرس يوقت. كنم يهمه زجر ط نيبا ا يروز هياتاقم تا آشپزخونه رو  ريكردم مس يفكر نم وقت چيه. نداشت يا دهيفا

 نيدوباره بخوام ا نكهيفكر ا يحت. برداشتم و خوردم خچاليقرص از داخل  هي. كل بدنم نشسته بود يعرق سرد رو. نصف عمرم كم شده ردمك

 نكهيشد چون دردم عوض ا يداشت بلند تر م يهق هقم ه. آشپزخونه يها يصندل يتم همونجا رونشس. كرد يبرگردم وحشت زده ام م رويمس

تونستم خودمو  ياگه م. از اون نخوام كمكم كنه يول رميحاضر بودم از درد بم. خواستم آرتانو صدا كنم ينم. شد يم بدترداشت  يآروم بشه ه

چراغ  هويفكرا بودم كه  نيهم يتو. كارو هم نداشتم نيتوان ا يحت يكرد ول يكار هيشد  يم ديبه تلفن برسونم و زنگ بزنم اورژانس شا

دست داغش و  ياومد جلوم زانو زد و دستمو گرفت تو عيسر. ديمن حس كردم رنگش پر دنيبا د... تو  ومدآشپزخونه روشن شد و آرتان ا

 :گفت

 !؟يكن يم هيچرا گر!!! چته ترسا؟ -

 :وسط هق هق گفتم نتونستم غرورمو حفظ كنم گهيد

 ... رميم يدارم از درد م -
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بدنم و منو مثل پر كاه از جا  ريآرتان وحشت زده دست انداخت ز. بلند شد غميدستش كه ج يمچ پامو گرفت تو. متوجه پام شد عيسر آرتان

. بدنم يو انداخت رو ديكش موينل پشمدم در ش هياز چوب لباس. از كاراش معلوم بود يآشفتگ يول... زد  يحرف نم. كند و راه افتاد سمت در

 :دميتو همون حالت نال... شلوار گرم كن  هيشرت تنش بود با  يت هيخودش فقط . سرم و راه افتاد به سمت در يرو انداختشالمو هم 

 ... يخور يسر ما م... بپوش  يزيچ هي -

 :لرزونش بلند شد يصدا

 ...سرت  يفدا -

هق هقم با . برده بود ادميدردو از ... كاراش  يعشق تو... محبت كالمش ... عطر تنش ... شار بازوهاش ف. شد يشاهده دردم داشت كم م خدا

 :آرتان منو به خودش فشار داد و گفت. سكسكه همراه شده بود

 ...بدم  نقدريمن ا!!! آخه چرا؟! ترسا؟ ينكرد دارميچرا ب -

 :گفتم. كشه يبود داره عذاب م دايلحنش پ از

 ...خواستم مزاحمت  ينم... خواستم  يمن... نه  -

 :سوار شد و گفت عيجلو خودشم سر يصندل يخوابوند رو منو

 .است فهيوظ... ترسا  ستيلطف ن نايا... دارم  فهيمن در قبال تو وط يبفهم يخوا يم يتو ك! ؟يچ يعنيحرفا  نيا -

پدال  يرو شتريمن پاشو ب ونيگر يو چشما دهيرنگ پر دنيو از د كرد يبه من م يآرتان هر بار نگاه. زدم ينم يكردم و حرف يم هيگر فقط

 يمتيق يش هي نيدرو باز كرد و منو ع نييپا ديپر عيسر. بلند شد تكاشيالس غيج يچنان ترمز كرد كه صدا مارستانيدر ب يجلو. داد يگاز فشار م

وارد . ديبخش يغوشش رو دوست داشتم و بهم آرامش مچقدر آ. موندم يشد و من همونجا م يشد زمان متوقف م يكاش م. بغلش توگرفت 

اراده دستمو انداختم دور گردنش  يتخت كه ب ياز اتاقا شد خواست منو بخوابونه رو يكياز پرستارا وارد  يكي ييبخش اورژانس شد و با راهنما

دكتر وارد اتاق شد و . ها ياز صندل يكي يبغلش بودم نشست رو ياونم منو فشار داد به خودش و همونجور كه من تو. دمشيو محكم تر چسب

 :رو به آرتان گفت

 ...تخت پسرم  يبذارش رو -

 ... نياش كن نهيجا معا نيشه هم ياگه م... دكتر  ينه آقا -

 :خنده اش گرفت و گفت دكتر

 .امان از دست شما جوونا -

دستمو گرفت توس دستش  عيآرتان سر. ام فوران كردحبس شد و اشك نهيدستش از درد نفسم تو س يو پامو گرفت تو يصندل يجلو نشست

كرد و سپس  يپامو وارس يدكتر كم. دوباره آروم شدم. شالم برد داخل و مشغول نوازش موهام شد ريدستشو از ز يكيمحكم فشار داد و اون 

 :گفت

 ...جا بندازمش  ديبا... در رفته ... نشكسته  -

. دميفهم ياز نگاش م نويناراحت بود و ا يليآرتان خ. با عجز به آرتان نگاه كردم. درد داره يليخ بودم كه جا انداختن استخون در رفته دهيشن
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 :دستاش و گفت نيصورتمو گرفت ب دينگامو كه د

 ...نترس ...  زميعز شتميمن پ -

 يدفعه درد تو هيتكون بدم و  گهيو دگوشه از بدنم هيتونستم  ينم يمحكم كه حت نقدريا. بغلش فشار داد ياشاره دكتر آرتان منو محكم تو با

كه  دميآرتان رو شن يصدا. رونيچشمام بسته شد و همه رمقم از تنم رفت ب. شدم حاليب حاليو ب دميكش غيكه از درد ج يطور. ديچيهمه بدنم پ

 :گفت يم ينگرانبا 

 !ترسا؟ يشد يچ...  زميترسا عز... ترسا  -

 :گفت دكتر

 ... رميپاشو گچ بگ ديبعدم با. شه يكنه حالش خوب خوب م قيكه تزر نويا سمينو يسرم براش م هيرفته  از حال... نگران نباش جوون  -

 نشده ؟ شيزيچ نيدكتر مطمئن يآقا -

 :و گفت ديخند دكتر

 .سر وقتش اميتا ب ياتاق بغل يببرش تو! ااااايعاشق -

اونم درست ...  ديبار منو بوس نياول يآرتان برا... آره . داغ شد ميشونيپ لحظه حس كردم هيمنو فشار داد به خودش و در . از جا بلند شد آرتان

 يدونم چ ينم يشد ول گهياتاق د هيوارد . گشت يجون داشت دوباره به تنم بر م... همه تنم داغ شده بود . هوشميكرد من ب يكه فكر م يزمان

 :از پرستارا گفت يكيكه رو به  ديد

 ...شلوغه  يليكه خ نجايا! ن؟يارند ياتاق خصوص نجايخانوم ا -

 ...تخت  نيا يرو نشيبخوابون... كه شلوغه  هيعيطب... بخش اورژانسه  نجايآقا ا رينخ -

 :گفت يپرستار با كنجكاو. كرد ياش هم موهامو نوازش م گهيدستمو رها نكرد و با دست د يتخت ول يناچارا منو خوابوند رو آرتان

 !خواهرته؟ -

 :گفت يآرتان به خشك... آدم مارموز ! پرسه همسرته ها ياولم نم... اگه من خواهرشم تور پهن كنه  نهيت ببخواس يم! پرو! وا

 ... مهيزندگ -

لبخند زدنم رو  يجلو يبه سخت. شده بودم فوريك يخواست فقط پرستاره رو از سرش باز كنه؟ حساب يم ايگفت  يراست م يعني... داغ شد  تنم

 :پرستار گفت. گرفتم يم

 ... يچه داداش مهربون -

آرتان ... سرمو بردارم بكوبم فرق سرشا  هيگه چشمامو وا كنم پا يم طونهيش. هم داره كه منو آرتانو با هم خواهر برادر كنه يچه اصرار! ننر اااا

 :گفت يهم با كالفگ

... همسرمه ...  ستيمتاسفانه خواهرم ن يول. بشم وونهيد دنشيدوسش نداشتم كه از درد كش نقدرياگه خواهرم بود ا ديشا... كاش خواهرم بود  -

 ... امهيدن

 :گفت نهيبا حرص و ك پرستار
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 !مثل شما داره يخوش به حالش كه شوهر مهربون -

 ياز حرفا ييخدا. برقصم يدوست داشم پاشم عرب! بود يدنيحاال حال من د. رفته دميتق تق پاشنه كفشش فهم يحرف از صدا نيدنبال ا به

دوسش  يول... عشق به اون صورت نبود  ديشا. بهش وابسته شده بودم. تونستم دروغ بگم يبه خودم نم. تا مرز سكته خوشحال شده بودم آرتان

نبود كه بخوام  ياحساسم هوز اونقدر يبه حضورش عادت كرده بودم ول يليخ. شم يدلتنگ م يليكه برم براش خ يروز نستممدو يم. داشتم

 اليدست از فكر و خ. زد يفشرد و زمزمه وار داشت باهام حرف م يآرتان دستمو با محبت م. دادم يم حينوزم رفتنو ترجه. بمونم ششيدائم پ

 :شدم شبرداشتم و با همه وجودم گو

رفت  خدا رحم كرد پات در ؟يواسه چ يرفته بود يصندل يآخه وروجك من تو رو! يحقا كه زلزله ا... گه زلزله  يگه بهت م يراست م يمان -

 ...جا  هي ياگه سرت خورده بود تو

 :آرتان گفت. يتموم موند و من فحش به اموات دكتر دادم حساب مهيآرتان ن ياومدن دكتر حرفا با

 !پاشو؟ نيريگ يگچ م -

 .نيزم يبذاره رو ديپا رو اصال نبا نيا... پسرم  گهيآره د -

 گچ بمونه؟ يتو ديچقدر با -

 ...ماه  هي -

 :گفت يآرتان با نگران. شه يم دهيداره به پام كش زيچ هيردم از اون حس ك بعد

 ...نكرده  يينكنه خدا... وقته از حال رفته  يليخ! كنه؟ يدكتر چرا چشماشو باز نم -

ناز كن  يارگن نازكش د يم. خواد واسه تو نازكنه يم يشنوه ول يما رو م يو داره حرفا دارهيب دمياز كجا معلوم؟ شا... صبر داشته باش پسرم  -

 ...حاال نقل خانوم شماست ... پاتو دراز كن  يندار

 :گچ پام تموم شد و دكتر گفت نكهيبعد از ا. خودمو گرفتم يجلو يمنم خنده ام گرفته بود ول. ديحرف خند نيا با

 .شيببر يتون يسرمش كه تموم شد م... تموم شد  نياز ا نميخب ا -

 هيچشمامو باز كردم  ديتا د. صورتم خم شده بود و زل زده بود بهم يآرتان كامل رو. مامو باز كردمچش يلحظه صبر كردم و سپس به آروم چند

 :لبخند گشاد زد و گفت

 ...خانوم خوابالوو  يشد داريباالخره ب -

 :تزد كنار و گف ميشونيپ يموهامو از تو. بودم كه منم لبخند زدم از اونم گشاد تر فوريك اشياز حرفا و نگران نقدريا

 زم؟يعز گهيد يدرد ندار ؟يخوب -

 :و گفت ديخند. بار باز و بسته كردم هيچشمامو . داد يحرف زدنش در حد مرگ بهم لذت م لحن

 ؟يندار اي يدرد دار يعني ؟يچ يعني نيا -

 ...خوبم ... نه  -

 .كنه يخ مسوال داره مغز منو سورا نيا ؟يكرد يكار م يچ يصندل يدختر تو باال... خوب خدا رو شكر  -
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 .كنم يريگردگ نويتريو يرفته بودم باال -

 ... يكرد يمهم بود خوب منو صدا م نقدريخواد؟ بعدشم اگه ا يم يريآخه اونجا گردگ!!! ن؟يتريو يباال -

 :دلم باز شد و گفت در

 .نكردممنم صدات ... كرد  ينم ياصال بود و نبودت فرق... روح متحرك  هيبه  يشده بود ليتو تو خونه تبد -

 :فشار داد و گفت موينيب نوك

 يبه بعد پشت خانوم كوچولو رو خال نيدم از ا يقول م يول... داد  يداشت عذابم م يفكر هي. نداشتم يچند وقت بود حال خوب... حق با توئه  -

 ...قبوله . نكنم

 ...آرتان ... قبوله  -

 !جانم؟ -

 :خودمو گرفتم و گفتم يجلو... م بغلش كم مونده بپر. ديبه جز دلم همه وجودم لرز نباريا

 ...كالسام .... فردا  يمهمون -

 .... گهيندازم واسه ماه د يرم ترمتو م يكالساتو هم م... كنم  يفردا رو كه كنسل م يمهمون -

 دوستات؟ يجلو ستيزشت ن يول... حاال كالس به درك  -

 ... ستنيدوستام كه مهم تر از هم خونه كوچولوم ن -

 يم نيشد و ا يم شتريشد منم احساسم بهش ب يم شتريمحبت آرتان نسبت بهم ب يكه هرچ دميفهم يخوب م نويا يلم گفتن نداره ولحا وصف

 :بازومو گرفت و گفت ريآرتان ز. تونست دردسر ساز بشه

 .سرمت هم تموم شد... پاشو كه وقت رفتن به خونه است  -

 يتو ديو دوباره منو كش ديچيشنل رو محكم دور من پ. سطل زباله انداخت يخارج كرد و توتخت و خود آرتان سرم رو از دستم  يرو نشستم

 :گفتم.... بغل گرمش 

 ... امي يم يجور هيخودم  نيبذارم زم -

 :و گفت ديخند

 !؟يدار يبر نم يدست از غد باز نجاميا -

 :تخت و گفت ينه هم منو خوابوند روخو يتو. كرد و راه افتاد نيآرتان منو سوار ماش. نزدم يو حرف دميخند منم

 .رونياز اتاق ب يايب يتون يدونم نم يچون م...  ريبگ مويشماره گوش يكه الزم داشت يزيهر چ -

 ... زيبابت همه چ... ازت ممنونم  -

 .يخبرم كن يداشت يو قول بده كه اگه كار... فقط زودتر خوب شو ... خانوم كوچولو  ستيبه تشكر ن يازين -

 .دم يم قول -

 ...حاال راحت بخواب ... اهللا  كيبار -
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 مطب؟ ير يم يجور يحاال فردا چ... ساعت پنج صبحه ... آرتان  -

 .فقط استراحت كن... نباش  زايچ نينگران ا يفردا خونه ام خانوم -

دوست نداشتم تنها بخوابم ... تم بره خواس ينم. دوست داشتم كنارم بخوابه. بهم دست داد يبيچراغو خاموش كرد و رفت حس عج نكهياز ا بعد

. نبود حياصال صح نيكرد كه ا يم گهيد يراجع به من فكرا ديشا. كنارم بخوابه اديداد بهش زنگ بزم و بخوام ب ياجازه نم ميغرور لعنت يول... 

 ....كردم يم يفكر جد هي دمياحساس جد نيا يبرا ديكه پام خوب شد با عداب

بود و  ازدهيساعت دو. شب قبل تو ذهنم دوباره مرور شد يكم به اطرافم نگاه كردم و همه اتفاقا هي. كرد يكم درد م هيشدم پام  داريكه ب صبح

نشستم سر ... گچ پام خشك شده بود . كردم بلند بشم يسع...  ومدي يصدا م رونياز ب. دميخواب يحساب شبيد يمشخص بود به جبران كم خواب

و به كمك  واريكنان خودمو رسوندم به د يل يخورد ل يتعادلم داشت به هم م ستادميبا زحمت بلند شدم ا...  نييپامو از تخت گذاشتم پا وجام 

 يل يشروع كردم ل. ومدي يآشپزخونه م يآشپزخونه بود و صدا از تو يآرتان تو... به نفس نفس افتادم  دميبه در كه رس. رفتم سمت در واريد

 :و گفت رونيمن بدو بدو از آشپزخونه اومد ب دنياپن و با د يمن آرتان اومد جلو يز سر و صداا... به سمت كاناپه  فتمكنان ر

 ؟يچرا صدام نكرد! ؟يشد داريا ب -

 :زدم گفتم يكنار م ميشونيپ يكه موهامو از رو يكاناپه و در حال يرو نشستم

 .شه كه همه اش از تو كمك بخوام ينم... عادت كنم  ديبا -

 :و گفت زيم يگذاشت رو يامو گرفت به نرمكنارم و پ نشست

 ؟يكن يتو كمكم نم...  اديبال سرم ب نيروز منم ا هي ديشا ه؟يحرفا چ نيا -

 :و گفتم دميخند

 ...نه  -

 :چپ نگام كرد و گفت چپ

 .دارم ادينازكش ز ستين يمسئله ا يول... دست شما درد نكنه  -

 :گفت. نزم يدادم حرف حيترج.  دميو غش غش خند اوردميخودم ن يبه رو يگرفت ول لجم

 گه؟يد يدرد ندار -

 ... ستين اديز... كمه  هي.. نه  -

 .بگو تا بهت بدم يدرد دار ياگه حس كرد... دكتر برات مسكن هم نوشته  -

 .االن الزم ندارم...  ادي يخوشم نم ادينه از قرص خوردن ز -

 ...ناهار خوشمزه برات درست كنم  هينگاه كن تا من  ونيزيتلو نيجا بش نيباشه پس هم -

 ؟يتو و آشپز -

 .كه نخوردم يگشنگ... كردم  يهمه سال تنها زندگ نيمن ا ؟يفكر كرد يچ -

 .يريگ يخودت از رستوران غذا م يهمه اش برا دميآخه د -
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 .تونم هنرمو بهت نشون بدم يامروز كه تو خونه ام م يول... چون وقت نداشتم  -

 موناااايبكش يننز... حواست باشه  -

 :گفت يكه م يگوشش و در حال يدستشو گذاشت رو. دميكش غيعقب و ج دميحمله كنه به طرفم كه خودمو كش خواست

 .ندارن يا گهيكار د دنيبنفش كش غيدخترا جز ج -

 :گفتم ضيبا غ. سمت آشپزخونه رفت

 ...آقا پشت سر دخترا حرف نزن  يه -

اون ... آرتان بود  شبيد يهمه حواسم معطوف به حرفا. شد يآشپزخونه بلند م ياز تو يخوب يبوها كم كم داشت. نگفت يزيچ گهيو د ديخند

گه كه همه  يم يزيچ هيكلمه در موردش باهاش حرف بزنم  هيدونستم اگه  يم يول. بود دياز آرتان مغرور بع! ياون همه نگران... همه محبت 

خوش غذا مجبورم كرد از جا بلند بشم و لنگ لنگان  يبو. دميكه همه حرفاشو شن ارميخودم ن يدادم اصال به رو حيپس ترج. كنه ليزا مويخوش

 :كرد و گفت يمن اخم دنيآرتان با د. برم سمت آشپزخونه

 ؟ينيجا بش هيآروم  قهيچند دق يتون يتو نم -

صورت  يزدم كه اخما يچنان از ته دل قهقهه م .خنده ريو زدم ز رميخودمو بگ يو دستكش آشپزخونه نتونستم جلو شبنديبا پ بتشيه دنيد از

 :همونجور وسط خنده هاش گفت. دنيآرتانم باز شد و اونم شروع كرد به خند

 ؟يخند يم يبه چ... كوفت  -

 :و گفتم يصندل يزحمت نشستم رو به

 ... نهيپسرشو بب اديجون ب يليزنگ بزنم به ن ديبا يوا -

 !بچه پرو!!! چشه؟ -

 :و گفتم دميخند

 ...مماخه  ستيچشم ن -

 :و گفت ديخند

 ...كردنش  تيپسر ترب نيبا ا يدستشو هم ببوس اديجون ب يليبه ن يزنگ بزن شهيواجب م گهيد يحاال غذا رو كه دادم خورد -

 ... نايمامانم ا يوا -

 ... نيحاال بب -

و  ديكم سوپ برام كش هياول . م سوپ درست كرده بودبا آب مرغ ه. زرشك پلو با مرغ پخته بود. كرد نشيوسواس تز يو با كل ديرو كش غذا

مغرورانه زد و  يمن لبخند افهيق دنيبا د. دهانم باز موند شيقاشق از سوپ رو وارد دهنم كردم و از خوشمزگ هيبا ادا و اصول ... گذاشت جلوم 

 :گفت

 !چطوره؟ -

 !بد مزه است يليخ -
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 :چپ نگام كرد و گفت چپ

 ... ستميكه دختر ن فيح -

 .دنيكش يشد؟ البد خواستگارات دم در خونه صف م يم يچ ياگه بود -

 :باال انداخت و گفت ابروهاشو

گفتم حق  يداشتم و م يكردم بشقاب غذارو هم از جلوت بر م ياگه دختر بودم االن باهات قهر م. نبود نيمنظورم ا يول... اون كه صد در صد  -

 .برو فست فود بخور يلب بزن يندار

 :ش خنده ام گرفت و گفتلحن از

 .ادي يبهت م يليخ نميب يكنم م يحالت تصوت كه م نيتو ا يوا -

 .زيزبون نر نقدريبخور زلزله ا -

 هي. بود گهينفر د هيشد انگار  يمهبرون م يوقت. كرد يم وونهيمنو د شيخوب نيآرتان دوباره خوب شده بود و ا. لبخند مشغول خوردن شدم با

بعد از خوردنش . زرشك پلو با مرغش هم فوق العاده شده بود. ترسوند يمنو م نيهم... شناختمش  ياشتم هم نمكه من هم دوسش د يفر

 :گفتم

 .... يش يم يزيچ هي ينخور يترش... دستت درد نكنه  -

 ... ينيب يتو نم... شدم  يزيچ هي -

 :گفتم. نگفت يچيو ه دياونم خند. يباز شروع كرد يعنيچپ نگاش كردم  چپ

 ...شورم  يمن م يتو پخت... ظرفا با من  -

 ...اتاقت  يالزم نكرده شما بفرما برو تو -

 .شه يكه نم ينجوريا آخه ا -

منو چسبوند به . شم يدارم معتاد آغوش گرمت م! نكن آرتان تو رو خدا نكن. بغلش بودم يداره تو يبفهمم چه قصد نكهيطرفم قبل از ا اومد

 :خودش و گفت

 .ده يبه حرف بزرگترش گوش م هشيبچه خوب هم -

 .بزرگتره فقط بلده زور بگه نيآخه ا -

 .ها به نفع خودته ييزورگو نيمطمئن باش همه ا -

 :بستم و گفتم رهنشويپ ياز دكمه ها يكي... گفت  يراست م. نزدم يحرف گهيد

 ....شكمت بازه  يتا رو -

. چشم ازش نگرفتم يآب دهنمو قورت دادم ول. كردن يودشون غرق مخ يچشماش منو تو. نگفت فقط نگام كرد منم زل زدم بهش يچيه

آغوش اون  يتو... نداشتم  يمنم اصرار. تخت يقصد نداشت منو بذاره رو يبود ول ستادهيكنار تخت ا... زل زده بود به من  نطوريآرتان هم هم

شد منم  يباعث م نيشده بود و هم بيغر بينفساش عج يصدا. شه يكردم كه فاصله صورتش داره با صورتم كمتر م يمحس . آروم تر بودم
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كتاب  هيو  ديكش قيچند نفس عم. ديموهاش كش يتو يدست. تخت يمنو گذاشت رو عيافتاد كه سر يچه اتفاق هويدونم  ينم. نگاهم داغ تر بشه

 :برداشت داد دستم و گفت

 .صدام كن يهم داشت يكار... بخون تا حوصله ات سر نره  -

كه  فيح يول مياز وجود هم لذت ببر يليخ ميتون يحق با بنفشه است ما م! د؟يبوس يشد اگه منو م يم يكرد؟ مثال چ ينجوريچرا ا. گرفتم كتابو

 :زمزمه كردم. خواست يخواستم آرتان نم ياگه منم م

 ...باشه  -

 :گرفته گفت يبا صدا رونيرفت ب يكه از اتاق م يحال در

 .دختر خوب يحاال شد نيآفر -

 تيآرتان حاال كه فقط نسبت به من حس مسئول... واقعاً خوش به حال زن آرتان . ام و به فكر فرو رفتم نهيس ياز رفتنش كتابو چسبوندم رو بعد

 .رو دوست داشته باشه يكه از ته دلش كس يمهربون شده بود چه برسه به زمان نقدريداشت ا

. كرد شيكرد كه دلمو ر هيگر نقدريا زيعز. اومده بودن ادتميع يبودن و همه برا هديفهم ليهمه فام. كردم يداشتم دق م... ماه گذشت  كي

خلوتم با آرتان رو به هر  يبود ول بيخواستم از آرتان دور بشم برام عج يمن نم يخودش تا پرستارم بشه ول شياصرار داشت حتما برم خونه پ

ذاره من تنها  يزنه و نم يمخالفت كرد و گفت مامانش بهم سر م زيان هم با عزبود كه آرت نجايكار ا يو جالب. دادم يم حيترج يگه ايد زيچ

 يخونه موندن داشت خلم م يبازم تو يول. زدن يجون و آتوسا و بنفشه و شبنم مدام بهم سر م يلين...  نايبرم خونه بابا ا ستين يازيپس ن. بمونم

من حوصله  يول رونيكرد كه از خونه ببرتم ب ياصرار م يليآتوسا خ ؟يحاال چ يلشد و يرفتم و سرم گرم م يحداقل قبال هر روز كالس م. كرد

 نكهيا يدوست داشتم خود آرتان اصرار كنه برا... بنفشه و شبنم هم حوصله عصاكش من شدن رو نداشتن . رفتن رو نداشتم رونيبا آتوسا ب

نفر  هيدونست  ياكثرا هم چون م. زد يمورد نم نيدر ا يحرف چين دارم و هرفت رونيبه ب ازياونم اصال حس نكرده بود كه من ن يلو رونيببرتم ب

 يبود كه شبا م نيا شيخوب يخونه مون ول ومدي يجون م يليرو ن شترشيماه نصف ب كي نيا يتو. خونه ومدي يوقت م ريهست شبا د شميپ

گوشه تخت و  هيمن كز كنم  ؟يكه چ دميخواب يم. ومدي ينمخوشم  نكاريحتما كنار آرتان بخوابم و اصال از ا شدم يرفت وگرنه من مجبور م

باالخره . وجود نداشت يكار كار نيمسخره تر ا! م؟يو آه بكش ميبه اون فكر كنم اون به من و هر دو تا صبح غلت بزن يآرتانم بخوابه اونور من ه

... بشه  ينجوريخواستم ا ينم. ميكرد يم دايپ ديشد ليم گهيبه هم د ميشب تا صبح كنار هم بخواب هيشد  يو اگه قرار م ميما زن و شوهر بود

 ينشسته بودم رو ميگچ پامو باز كن ميقرار بود با آرتان بر نكهيروز قبل از ا. حرفا بود نيآرتان خوددار تر از ا... هر دو  ميديكش يچون عذاب م

هم تازه بدترم  لميف نيحاال از بس حالم خوب بود ا. زيغم انگ يليخ يليخ لميف هي. دميد يم لميمبل و داشتم ف يبودم رو دهكاناپه پامو دراز كر

 دهيوقت بود نكش يليخ. شدم يم وونهيد دميكش يكرده بودم اگه نم گاريبدجور هوس س. ومدي يتموم شد اشكم داشت در م لميف يوقت. كرد

نكشم  گهيگرفتم د ميزنه منم تصم ينم گاريهم لب به س شياراحتآرتان تو اوج ن دميكه د ياز اون شب قايدق. كردم تركفكر كردم  گهيد... بودم 

عادت  شينيبه سنگ گهيد. از جا بلند شدم راه رفتن با پام راحت تر شده بود. كرد يام م وونهيحاال هوسش داشت د يول دميهم نكش گهيو د

تازه ساعت پنج بود سه و ... ره برگشتم نشستم رو كاناپه و دوبا رونيب دميلباسام كش ياز داخل كشو گارمويس كتاتاق پا يرفتم تو. كرده بودم

طاقت . كم نگاش كردم هيدر آوردم و با هوس  گارويس. رفت يحتما تا اون موقع بوش هم م. تا اومدن آرتان وقت داشتم گهيد ميساعت و ن
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خواستم بعد از مدت  يم كه انگار عشقمو ممحكم زد نقدريپك اولو ا. خوشگلم روشنش كردم يپويز كدهنم و با فند يگذاشتمش تو اوردمين

 مينيمبل و دودو با لذت از دهن و ب يدادم به پشت هيسرمو تك. پك دوممو آروم تر زدم. خودم خنده ام گرفت هيخودم از تشب. ببوسم يطوالن

 ... باز شدن در بلند شد  يدازدم كه ص يپك رو م نيداشتم سوم. فرستادم رونيب

 يدر خشكش زده بود و انگار به چشماش اعتماد نداشت چون ه يآرتان هم جلو. ارد شد و من در جا خشك شدمآرتان و. باز شد چشمام

 يگاريس ريز يبا دست لرزون تو گارويس! بدتر؟ نياز ا يزيآبرور ديكوب يقلبم به شدت م. كرد و مبهوت مونده بود يچشماشو باز و بسته م

 :دادم يم يدلم داشتم خودمو دلدار يتو. ونستم سالم كنمت ينم يحت. ستادميخاموش كردم و ا ستاليكر

... گذره  يم هيقض نيراحت از ا يليخ. محاله سرت داد و هوار كنه يكه دار يتيموقع نيآرتان مهربون شده؟ تو با ا يديند... شه  ينم يچيه -

 ...خودتو نباز ... نترس 

چشماش مجبور بودم  يو زل زدم تو ستادميصاف ا. پشتم مبله دمياستم برم عقب كه دخو. جلو ادي يآرتان داره م دميفكرا بودم كه د نيهم يتو

. هيعصبان يدو كاسه خون شده بود و معلوم بود كه حساب نيچشماش ع. رفت يم نيياش باال و پا نهيقفسه س...  ستادياومد جلوم ا. باشم يقو

 :با تته پته گفتم. بگم يزيچ هيگرفتم من  ميتصم. مردم از ترس يگفت داشتم م يم يزيه چيكاش 

 ...چه زود اوم... سالم  -

زد؟  يليآرتان منو زد؟ آرتان به من س! شد يباورم نم. صورتم يدستمو گذاشتم رو. حرفم تموم نشده بود كه حس كردم فكم جا به جا شد هنوز

خواستم برم سمت اتاقم كه بازومو . خودمو گرفتم يجلو يول. چشمام حلقه زد يمن بلند كرد؟ اشك تو يدست رو ياون به چه حق ؟يبه چه حق

 :با ناله گفتم. بود شتريفشارش ب يپارت يقبل هم تو ياز سر يحت. ام حبس شد نهيداد كه از درد نفس تو س يبازومو فشار م نچنا. گرفت

 ...آخ ... آخ  -

 :ديكش عربده

 بهت دست داده؟ ياحساس بزرگ!!! ؟يبزرگ شد يفكر كرد! ؟يكرديم يچه غلط يتو داشت -

 ...من ... من  -

 :دستش مچاله كرد و داد زد يبرداشت تو گارمويس پاكت

 ...اش  هيبق -

 :ديبلندتر هوار كش نباريا. ندادم يجواب

 ..اش  هيگفتم بق -

 :گوشم گذاشتم و گفتم يرو دستمو

 .بسته بود هي نيهم... ندارم  گهيد -

 :گفت يوحشتناك يبا صدا. شكست يچونه امو هم داشت م بازوم كم بود حاال. دستش يامو گرفت تو چونه

 ...به من نگاه كن  -

 :گفت. نگاش كردم ضيناچار با غ به
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 ...پس به من دروغ نگو . پات بشكنم نينداره كه دست و چونه اتو هم ع يبرام كار -

 :زدم غيج

 .اتاقمو يبرو بگرد تو. بسته بود هي نيهم... گم  يدروغ نم -

 ليتحل رومين يكاناپه چون حساب ينشستم رو. رفت ياز درد ضعف م. دستم گذاشتم يدستمو رو. فشار محكم داد و ول كرد هيمو ام و دست چونه

 :ترسناكش گفت يبا صدا نكهيشد تا ا يدر سكوت سپر يلحظات. مبل يكياون  يآرتانم نشست رو. رفته بود

 ؟يكن يغلطا م نيچقدر وقته از ا -

كرد و فكر كنم  يصورتم بدجور درد م. برام مهم نبود يخراب شده ول ششيدونستم وجهه ام پ يم. تم جوابشو بدمدوست نداش. ندادم جواب

 :و گفت ديموهاش كش يتو يدم كالفه دست يجواب نم ديآرتان كه د. سوخت يگوشه لبم پاره شد بود چون م

 ...جواب منو بده ترسا  -

 تو صورتم؟ يدوباره بزن ؟يجواب بدم كه چ -

 ...زنم  يمطمئن باش دوباره م ياگه جواب ند -

خاك بر سر من كه خودم همه . خو گرفته بودم  شيتازه به مهربون... بغض كرده بودم . اژدها شده بود نينداشت و ع ينرمش چيه گهيد صداش

 :گفتم. خراب كردم زويچ

 ... ستيكه رفتم پ ياز روز -

برام  يبا چه سوغات نيبب ستيپ يبار گذاشتم با دوستات بر هي...  يجنبه ندار! ؟يد يم ريگ فتنمي رونيحاال بگو چرا به ب... دو ماهه  يكيپس  -

 ... يبرگشت

 :دوباره گفت. نگفتم يزيچ

 ؟يد يبزرگتر نشون م ينجوريا يكالس داره؟ فكر كرد يفكر كرد! ه؟يكشه چ يم گاريكه س يمردا راجع به دختر تينظر اكثر يدون يتو م -

 ...ندارم من عقده  -

به چه  يدون يدستت م يريرو بگ يكوفت نيا يمكان عموم هيتو اگه تو ... سر  رهيدختره خ...  يكرد ينم يغلط نيهمچ ياگه نداشت! يدار -

 كنن؟ يبهت نگاه م يچشم

 ... ستيبرام مهم ن -

 ... يستيكه ن يرو نشون بد يزيچ يخوا يچرا م! ؟يفهم يچرا نم! يسرت االن زن من ريخ... من مهمه  يبرا...  يكن يغلط م -

 يخواستم برم سمت اتاق كه صدا. كرد ياون منو درك نم. خسته شده بودم. به داد و هواراش گوش كنم گهيخواستم د ينم. جا بلند شدم از

 :آرتان كه گفت

 ...هنوز حرفم تموم نشده  نيبش -

 :گفت يلب م ريكه ز يآرتان از جا بلند شد و در حال. ختيزنگ در هم آم يصدا با

 .ميكم داشت نويهم -
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 :بود كه با خشم گفت يدونم ك ينم. فونيسمت آ رفت

 ...محل  يخروس ب -

 :دفعه برگشت سمت من و گفت هي بعد

 ...برو لباستو عوض كن  -

 :با اخم گفتم... و قرمز  يبودم با تاپ قهوه ا دهيپوش نيج يشلوار برمودار هي. به خودم كردم ينگاه

 .هم خوبه يليلباسم خ خوام ينم -

 :دست و پا زدم و گفتم. كند نيزم يبه سمتم خواستم برم عقب كه منو از رو اومد

 ؟يخوا ياز جونم م يچ... ولم كن... خوام  ينم -

 :تخت خوابم و گفت يمنو انداخت رو. اتاقم يتو رفت

 ...رو ندارم  ايشدن بعض يرتيحوصله غ... كنار لبتو هم پاك كن  زخم...  رونيب ايتنت كن و ب دهيلباس پوش هيزود ... جونتو  ياگه سركش بش -

 هي... منو زده بود؟ حاال حقش بود كه حرص بخوره  يچ يبرا. اومده بود؟ دوست داشتم باهاش لج كنم يمگه ك... گه  يم يچ دميفهم ينم

 :خودم گفتم شيپشدم و  مونيكه پش رونيخواستم برم ب... تاپ تنگ قرمز  هيبا  دميپوش يشلوارك مشك

بلوز  هي. سوال نبرم ريذره احتراممو ز هي نيبپوشم كه هم يزيچ هيبهتره . كارو بكنم نيا ستياصال درست ن... از دوستاشه  يكيوقت  هي -

و  ستادميا نهيآ يجلو. از پاچه هاشو تا بزنم يكيكرد و مجبور شدم  يم تيگچ پام اذ...  يتنم كردم با شلوار چسبون صورت يبلند سرخاب نيآست

من  يهمه كارا يبكشم به آرتان چه؟ چرا تو گارياصال دوست داشتم س. صورت سرخم و گوشه لب پاره شدم دلم به حال خودم سوخت دنيبا د

دم نگاهو به خو نيآخر. نباشه دايتا زخم لبم پ دميلبم هم رژ لب سرخ مال يپوشوندم و رو يصورتمو تا حد يكرد؟ با كرم پودر سرخ يدخالت م

 :آرتان بلند شد يدر اتاقو كه باز كردم صدا... افتادم سمت سالن  هانداختم و را

 ...كمكت  اميبذار ب... خانومم  ياومد -

 عيآرتان سر. نبود من لباس عوض كنم ازيجون اومده بود كه ن يليجون اومده؟ خوب اگه ن يليدوباره؟ نكنه ن نيچش شد ا... جلل خالق ! وا؟

 هيرو تجز ارويداشتم . پر پشتش يموها يپشت به من نشسته بود و دستشو كرده بود تو يمرد...  ييرايشد سمت پذ دهيگام كشن... اومد سمتم 

 :با اخم گفتم. بغلش يتو ديكه آرتان دوباره منو كش هيتا بفهمم ك كردميم ليتحل

 ... نيزم يمنو بذار رو...زشته  -

 :ه گفتو با خند ييرايپذ يمنو برد تو. نكرد يتوجه

 ... مايخانوم گل من آقا ن نميا -

 يمن تو دنياز جا بلند شد و با د... حاال روز آخر ...  مايزنگ زده بودن جز ن اياومده بودن  ادتميبه ع ايمدت همه  نيا يتو... بود  مايپس ن! ما؟ين

 :و گفت دينگاشو دزد. بغل آرتان اخماش در هم شد

 ...سالم ترسا  -

 :ذوق گفتم با
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 ...استاد  ياز ما پا شكسته ها كرد ياديچه عجب !!! ؟يخوب...  ييمايم نسال -

 :با لبخند گفت ماين. فاصله داشت مايبا ن يكاناپه كه كل يبه پهلوم وارد كرد و منو نشوند رو يفشار محكم آرتان

 !با خودت دختر خوب؟ يكار كرد يچ -

 ...گرفتم  يكم با پام كشت هي يچيه -

 !؟ي خوبحاال...  وونهيد -

 ... ادتيواسه ع ياومد ريكم د هيشما ... آره بابا قراره فردا برم گچ پامو عوض كنم  -

 :كه كنار پاش قرار داشت و گفتم يافتاد به سبد گل نگام

 !يمرس... ييمايمن عاشق گل نرگسم ن!!!! گل نرگس يواااااااااا -

 :صورتش گفت يشده رو يلبخند نقاش با

 گه؟يد يدرد ندار يخوب يترسا مطمئن... از گلم كمه  يواسه تو باغ. تو رو ندارهقابل ...دونستم  يم -

بدتر شده  ديبه دستم د گارياز اون لحظه كه منو س يحت نباريا. دمياخماش چنان در هم بود كه دوباره ترس. به سمت آرتان نگاه كردم ارياخت يب

 :كم خودمو جمع و جور كردم و گفتم هي نميهم يبرا...  ارهيب مايسر ن ييبزنه بال دميترس. بود

 !چطورن؟ نايمامانت ا...آره باور كن خوبم  -

 ...خوبن سالم بهت رسوندن  -

آرتان االن دوباره  نيسپارم ا يخودمو به خودت م ايخواست بكنه؟ خدا يكار م يچ...  دميترس. حرف از جا بلند و اومد به طرفم نيدنبال ا به

 ...خونسردانه جلو پام زانو زد  ماين. ه اشو ندارممن اصال حوصل. شه يم يوحش

 هيمشتش  نيدست از پا خطا كنه تا با ا مايكرد و چنان دستاشو مشت كرده بود كه مطمئن بودم آماده است ن يهم داشت با خشم نگاش م آرتان

 :ان گفتدر آورد و رو به آرت سيخودنو هي. كتش كرد بيدست تو چ ماين. مايچشم ن يبادمجون بكاره پا

 ... سميرو گچ پات بنو يادگاري هيخوام  يم... با اجازه آرتان خان  -

 :گرفته گفت يبا صدا آرتان

 ...شه  يباز م يگچ به زود نيا... الزم باشه  گهيفكر نكنم د -

 :زد و گفت يلبخند محزون ماين

 ...بمونه  ادگاريجمله هم از من  هيبذار ... اشكال نداره  -

 يجا هيبه زحمت  ماين... بود  يآتوسا و بنفشه و شبنم و مان يها يادگاريگچ پام پر از . تكون دادم دييكردم و سرمو به نشونه تالبخند نگاش  با

 :كرد و با خط خوش نوشت دايپ ديسف

 ... ديكه مرا از قفش آزاد كن ميمن نگو...  ديو دلم شاد كن يقفسم برده به باغ -

به  يها داشت ول يمعن يليبرام خ مايشعر ن. ومدي يخونش در نم يزد يآرتانو كارد م. ماين يچشما يزدم توبلند خوندم و زل  يبا صدا شعرو

 :و گفتم اوردميخودم ن يرو
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 پوست بكنم؟ وهيبرات م اميب يخوا يم... كن  ييراياز خودت پذ ييماين -

به سنگ  رشيت ايگو يول. كه بعد مجبور نشه ما دو تا رو تنها بذارهبود  دهيچ زيم يرو رو ييرايپذ ليمن كه نبودم آرتان تند تند همه وسا ايگو

 :گفت مايچون ن. خورد

 .نيآب به من بد وانيل هيشه  يزحمت اگه م يفقط آرتان خان ب.... كنم  يرفع زحمت م گهيممنون د -

بعد از . ات نهيذارم رو س يسرتو م يخطا كن مواظب باش اگه دست از پا نكهيا يعنيقبلش به من چپ چپ نگاه كرد  ياز جا بلند شد ول آرتان

 :گفت عيسر مايرفتنش ن

 ترسا پات چرا شكست؟ -

 ؟يپرس يم ينجوريچرا ا...  ماين نيخوردم زم -

 كنه؟ ينم تتيآرتان كه اذ -

 .ميما با هم صلح كرد... معلومه كه نه ! نه -

خواست  ماين. بود مايآرتان و ن نيب يري؟ كه منو زده؟ سودش فقط درگكنه يگفتم كه آرتان باهام بد برخورد م يداشت اگه بهش م دهيفا چه

آبو گرفت و الجرعه سر  وانيهم با تشكر ل ماين. هم نشد قهيدق هيخنده ام گرفت رفتن و برگشتنش . بزنه كه آرتان وارد شد يا گهيحرف د

كرد و رفت  يبه آرتان كرد و خداحافظ يم باشم نگاه خصمانه امواظب خود شتريبه من سفارش كرد ب نكهيسپس از جا بلند شد و بعد از ا. ديكش

كه آرتان  مايبعد از رفتن ن. چون باعث شده بود منو از دست بده ومدي ياز آرتان بدش م دميشا... بود من دروغ گفتم  دهيانگار فهم... سمت در 

راه بودم كه آرتان  انيم. آرتان رو نداشتم يامه اخم و تخم هاحوصله اد. اتاقم يبدرقه اش كرد منم از جا بلند شدم كه برم تو اهتا وسط ر

 :برگشت و گفت

 ... ميحاضر شو بر -

 كجا؟ -

 ...فقط زود حاضر شو ...  ستياونش مهم ن -

 .خوام استراحت كنم يم...  اميب ييمن حال ندارم جا -

 ...گفتم برو حاضر شو . نكن يترسا با من لجباز -

 :كردم رفتم سمت اتاقم يكه غر غر م يو در حال رونيم بفرستاد تيبا عصبان نفسمو

 ... يزور بگ يتو فقط بلد -

حاضر و آماده  دهيكه رفتم آرتان هم پالتو پوش رونيب. بپوشم ييكفش دمپا يمجبور بودم جا. لباسامو عوض كردم ياتاق و با سخت يتو رفتم

گار ياگه بابا بفهمه س يوا... نبود  ديبع نيبگه؟ از ا زويببره خونه و به بابا همه چ نكنه منو. دهيبرام كش يدونستم چه نقشه ا ينم. بود ستادهيا

من از در  دنيآرتان با د... شروع كرد  گاريبا آتوسا داشتم؟ اونم از س يواقعا هم كه من چه فرق...  ييآتوسا نيگه توام ع ياونوقت م...  دميكش

 يختلجم گرفت با بدب. رفت ريبز سرشو انداخت ز نيقدم خودم بردارم حاال ع هي يشت من حتذا يكه نم نيوا چرا كمكم نكرد؟ ا. رونيرفت ب

چند وقت . تحمل كنم شويو گند اخالق يسرد ديبا يدوباره تا ك ستيمعلوم ن! نكبت. دم آسانسور هم برام صبر نكرده يحت دميو د رونيرفتم ب
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سوار آسانسور . آقا رو تحمل كنه يدو ماه سرد ديدست از پا خطا كنه با! زنش چارهيبگم ب ديگفتم خوش به حال زنش حاال با يداشتم م شايپ

 ادينگهبان  دنيبا د. كردم نكنه كال سر كار باشم و آرتان رفته باشه؟ لنگ لنگان از ساختمون خارج شدم يداشتم فكر م...  نييو رفتم پا مشد

 :لب گفتم ريافتادم و ز يمهمون هيقض

 ...كاش بدتر كرده بودم باهات .. .پسره پرو ! حقته -

كف ....  نيزم يخوردم و افتادم رو زيل هويرفتم كه  يم نييداشتم از پله ها آروم آروم پا. منتظرم بود نيماش يدر ساختمون تو يجلو آرتان

به طرفم و  ديدو...  نييپا ديپر نيذاشت آرتان از ماش يمن حواس م يمگه آرتان برا يول. كردم يدقت م شتريب ديبود و با زيل يليهام خ ييدمپا

 :گفت

 ؟يشد يچ -

. اديتا چشم تو در ب ؟يشد يگه چ يم نييحاال اومده پا... خانا  نيع نينشسته تو ماش! پسره پرو. گرفتم يگر م تيداشتم از زور عصبان! يلعنت

 :دستشو به سمتم دراز كرد و گفت...  شعورررريب... اصال به تو چه 

 ؟يخوب -

 ياشو هم خودم م هيخودم اومدم بق نجاشويمن كه تا ا. كار را كه كرد؟ آن كه تمام كرد زيبه قول عز...  ستادميم پس زدم و خودم امحك دستشو

راهو  نهمهيدوباره ا نكهياز فكر ا يدوست داشتم برگردم خونه ول! ابويدوباره به اسب شاه گفتن . شد نيرفت دوباره سوار ماش يآرتان عصب. رم

 يبه رو ينگاش خوندم ول يرو از تو ينگران. بهم كرد و راه افتاد يآرتان نگاه. شدم نيبهم دست داد و ناچارا سوار ماش يحساس بدبرگردم ا

 :ديپرس نكهيشد تا ا يكم در سكوت سپر هي. ستين يشعور نداشت كه بفهمه االن وقت تالف نقدريا ؟يچ ومدي يسرم م يياگه بال. اوردميخودم ن

 اه؟ينخود س يرت داشت كه منو فرستاد پكا يچ ماين -

 :دقش بدم راستشو گفتم نكهيا يبرا. ديپرس نويچقدر با خودش كلنجار رفت تا آخر ا... خنده ام گرفت . يتو جونت كنن فوضول جون

 .... يخواست مطمئن بشه كه تو پامو نشكست ينه؟ م اي يكن يم تميتو اذ نهيخواست بب يم -

 :تدو برابر شد و گف سرعتش

 !كنه؟ يما دخالت م يبه اون چه كه تو زندگ... غلط كرده  -

 ...محبته  ستيدخالت ن زينه عز! دخالت؟ -

...  ارهيسر در ب مونياز زندگ يدم كه دوست ندارم كس يشوهر دارم بهت اخطار م هيفعال من شوهرتم و به عنوان ... حواستو جمع كن ... ترسا  -

 ه؟يكه ازدواج ما صور يگفت ماين به ياصال تو به چه حق... اصال 

 :شونه باال انداختم و گفتم! تيخاص يحسود ب. خواست غش غش بهش بخندم يم دلم

 ...دوست منه  نيبهتر اينم.... خواست  يدلم م -

 :كرد گفت يپارك م نويكه ماش يزد و در حال يپوزخند

 .يپس حواست باشه بدون دوست نش -

با تعجب . مياومد شيماه پ كيكه  ميهست يمارستانيهمون ب يدوباره جلو دميه به دور و اطراف كه كردم دنگا! بچه پرو! كرد يم ديتهد منو
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 :گفتم

 ؟يواسه چ مياومد نجايا -

 ... نييپا ايب -

د و منم چپ چپ نگام كر. به هم دميو درو محكم كوب نييرفتم پا. پرسه مثل آدم جواب بده ينفر ازش سوال م هي يشعور نداشت وقت! شعور يب

 نمفكر ك...  مارستانهيبود از كادر ب دايپ. كرد يرو حمل م يخال لچريو هيكه  يپسر از جلوم رد شد در حال هي. مارستانيتوجه راه افتادم سمت ب يب

 :صداش كردم ارميلج آرتانو در ب نكهيا يبرا. پرستار بود

 ...آقا  ديببخش -

 :گفتم. و برگشت به طرفم ستاديا

 ؟يشما پرستار -

 ... دييبله بفرما -

 ...داخل؟ سختمه خودم برم  نيببر لچرتونيو نيشه منو با ا يم -

 :زد و گفت يلبخند پسر

 .كنم يبله خواهش م -

راه افتاد و  لچريو. لچريو يخوره نشستم رو يبدون توجه به آرتان كه مطمئن بودم داره حرص م يرو آورد به سمت من و منم با سرخوش لچريو

 :د گفتممن با لبخن

 ...بازم به شما ...  رهيگ يفهمه پام درد م ينم... انتظار داره من خودم راه برم ...  ستيشوهرم آدم ن... به من  نيلطف كرد يليخ -

 :حرصش بدم گفتم شتريب نكهيا يبرا ادي يتفكر كه آرتان هم داره دنبالمون م نيبا ا. نداد يجواب

 ن؟يكارتون رو دوست دار ست؟ين سخت نپرستار بود! شما چند سالتونه؟ يراست -

پرستار  يبه جا دميده و ازش تشكر كنم كه د يچرا جواب نم نميبرگشتم تا بب. نداد يپسر بازم جواب. در اورژانس متوقف شد يجلو لچريو

از دستش  يعنيدادم  رونينفسمو با صدا ب. شد خوردش يكنه اخماشم چنان درهم بود كه با شش من عسل هم نم يم تيهدا لچرويآرتان داره و

 :خم شد و در گوشم گفت آرتان. شدم يعصبان

 ... ينكن يمن بلبل زبون يبرا گهيدوست دارم اون گچ پاتو بكوبم فرق سرت تا د -

 ....ات كنم  كهيت كهياتفاقا منم دوست دارم با دندونام ت -

دكتر . از نظرم با مزه بود يليحرص خوردن آرتان خ يول. ميكرد يو بحث مبچه ها باهم جر  نيع... تو  ميو رفت ميادامه نداد گهيكه باز شد د در

 يادگاريپام  يرو مايداشت؟ موعدش كه فردا بود؟ نكنه چون ن يچه عجله ا. باز بشه ديو آرتان گفت گچ پام با هيمشكل چ ديپرس دنمونيبا د

 :گچ پام كه باز شد دكتر گفت. دونه يم و خواست هر چه زودتر اونو از من دور كنه؟ خدا اورديطاقت ن گهيد نوشت

 ... يادگاري يبرش دار يتون يم -

 :با خشونت گفت آرتان
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 الزم نكرده -

. پوست پام وحشت كردم و با ترس به آرتان نگاه كردم دنياز د. پس حدسم درست بود. سطل آشغال يحركت پرت كرد تو هيگچ رو با  و

 :لبخند گفتآرتان كه از نگاهم منطورمو خونده بود با 

 ...نگران نباش  شهيخوب م -

كه آرتان  نيزم يرو فتميبود ب كيسخت تر شده بود و نزد يليخ ياز جا كه بلند شدم راه رفتن برا. رفت و لبخند زدم نيخودآگاه ترسم از ب نا

. كرد يدرد م يليبازوم خ. رونيب ميرفت ييمنو گرفت و دوتا يبازو ريكه آرتان با پاش هلش داد اونطرف ز لچريو يرو نميخواستم بش... گرفتم 

 :دستشو پس زدم و گفتم. كرد يفكمم هنوز درد م. دست آرتان بود يجا

 لچر؟يو يرو نميبش يچرا نذاشت -

 ....حال نداشتم هلت بدم  نكهيواسه ا -

 .به تو نبود يازيداشتم ن اديجان نثار ز -

 :آرتان وحشت كرد و گفت. ر اومد و بدنم ضعف رفتحرص دوباره بازومو فشار داد كه از زور درد اشكم د با

 !؟يشد يچ -

 ... يشد يمامور ساواك م ديتو با يد يبعد دوباره فشارش م يكن يبار لهش م هي ؟يشد يچ يگ يحال م...  يدستمو داغون كرد يزد! يوحش -

 :گفتم دستشو پس زدم و. برگشت وهيآب م يوانيبعد با ل يلحظات. و رفت مكتين ينشوند رو منو

 ...خورم  ينم -

 .ميبس اعالم كن شيبخور تا آت نويحال ا...  زارميب يگاريس يو آدما گاريمن از س... بهت لطف كردم دستتو نشكستم  يليخ...  ينازك نارنج -

 .يهم زد يليتازه بهم س...  يگفتم دستمو داغون كرد يرفتم خونه مون به بابام م يكه دلم برات سوخت وگرنه م فيبس؟ ح شيآت -

 ...ترسا برو خدا رو شكر كن نكشتمت . ده يزدم به من حق م ياگه بابات بفهمه واسه چ -

 ...اتفاقا  يقاتل باش ادي يبهت هم م -

 .بخور ريبگ نويحاال ا. دست شما درد نكنه -

 :آرتان گفت. دميرو گرفتم و الجرعه سر كش وهيآبم وانيل. تعارف نكردم نميهم يام بود برا تشنه

 ... يخفه نش -

 ... شتمير خيينترس حاال حاال ب -

 .خدا به داد من برسه -

 :انداختم و گفتم كمتيسطل كنار ن يتو وانويجا بلند شدم و ل از

 .دلتم بخواد -

 :غر زدم. برم سمت در كه از پشت دوباره منو بغل كرد اومدم

 !؟يكن يمنو بغل م يچقدر تو ه -
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 .چه كنم كه مجبورم يول... كار ندارم  نيبه ا يليچندان م... خوشحال نشو  اديز -

 ... فتهيوظ... بله  -

 :دميپرس ميديخونه كه رس يكاينزد. مينزد يكدوم حرف چيه گهيتا خونه د. نزد يحرف يچپ نگام كرد ول چپ

 خونه؟ يامروز زود اومد يواسه چ -

 .رميمچ تو رو بگ نكهيواسه ا -

 ... دميپرس يجد -

 :گفترو عوض كرد و  دنده

 .دونستم حوصله ات سر رفته يم...  ميبزن يگشت هي رونيب ميبر نكهيواسه ا -

 !چه عجب -

 روبرو شدم؟ يبا چ يول...  هيليكه من از كارم زدم اومدم خونه خودش خ نيهم... پرو نشو ها  گهيبهت رو دادم د -

بنفشه رو بهراد ترك داده . دنيكش ينم گهيبنفشه و شبنم هم د. رذاشتم كنا يم گارويس ديبا. دونستم كه اشتباه كردم يخودمم م. نزدم يحرف

 يلياعصابم خ ميوارد خونه كه شد. شدم ادهيپارك كرد و كمك كرد تا پ نويماش. خواست ترك بده يحاال منو هم آرتان م...  انيبود شبنمو هم شا

 :كاناپه و گفت يمنو برد نشوند رو ميوارد خونه كه شد. نهاز مشكالت رو برطرف ك يليتونست خ يواقعا كه حرف زدن م. تر شده بود رومآ

 ارن؟يزنگ بزنم ب يخوريم يشام چ -

 ... تزايپ -

 ...باشه  -

 :گفتم يبا خوشحال. دستش بود مايسبد گل ن رونياومد ب يو وقت ييرايبره سمت تلفن رفت سمت پذ نكهياز ا قبل

 ...كم بوش كنم  هيمن  نجايبذارش ا -

 :و گفتم دميگردن كش. آشپزخونه يمن داد و سبد گلو برد تو ليتحو يمسخزه ا لبخند

 ؟يكن يكار م يچ -

 :زباله و گفت كيپالست يگلو انداخت تو سبد

 .كنم ياز شر مزاحم پاك م مويدارم زندگ يچيه -

 :حرص گفتم با

 هم بخره؟ گهيد يكي يبببن يچشم ندار يخر ياز بس خودت برام گل م ؟يانداز يگلو چرا م -

 ماين يرو نقدريكرد؟ آخه چرا ا يبرخورد م ينجوريچرا آرتان ا. داد تزايرو برداشت و سفارش دو تا پ يگوش. نداد يچپ نگام كرد و جواب چپ

 حساس شده بود؟

 يودم محاال راحت خ يدوبار آتوسا منو برده حموم ول يكيدو ماه فقط  نيا يتو. و بعد من رفتم دوش گرفتم ميشب كنار هم شام خورد اون

 ....سبك شده بود يليپام خ. ماه باالخره با آرامش به خواب رفتم كي نيو بعد از ا دميتخت دراز كش يبعد از حمام راحت رو. تونستم حموم كنم
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قرار  يعسل يبود كه رو يدسته گل نرگس بزرگ دميكه د يزيچ نياول. خوب گل نرگش چشم باز كردم يو بو ديتق و توق شد يبا صدا صبح

گل ها و چند تا نفس  نينشستم سر جام و خم شدم دماغمو فرو كردم ب. لبم يلبخند نشست رو. خوشش همه اتاقو پر كزده بود يشت و بودا

به ساعتم انداختم  ينگاه. بلند شد رونيتق تق از ب يدوباره صدا... كارش به نظرم قشنگ اومد  نيچقدر ا! يا وونهيتو د انآرتاااا. دميكش قيعم

دم در و  دميبا ترس پر... سر كار باشه  ديآرتان كه االن با! من يخدا!! بود؟ يچ يصدا يعني... سر جام  سادميوا خيس... ت ساعت ده بود ساع... 

. ددوباره صدا بلند ش... نبود  يزيچ. درو باز كردم يال! ناچارا. نبود دايپ يچيبزنم كه قربونش برم ه ديد رونويب دياز سوراخ كل مكرد ياول سع

 :و گفت ديزانو از جا پر يشلوارك تا رو هيمن با تاپ و  دنيكاناپه نشسته بود و با د يآرتان رو...  رونياز اتاق ب دمياراده پر يب نباريا

 ...اتاقت  يبرو تو -

 :توجه به حرفش گفتم يب

 !ه؟يچ يصدا! ؟يكن يكار م يخونه چ يتو تو -

 :اتاق گفت يتو ديشك يكه م يبه طرفم دستمو گرفت و در حال اومد

 !رون؟يب يپر يم ينجوريپات خوب شده كه ا... اتاقت  يبرو تو يعنياتاقت  يگم برو تو يوقت بهت م -

 :نشستم لب تخت و گفتم. كم درد داشت هيمتوجه پام شدم كه هنوز  تازه

 ... يمنو نداد يجواب سواال -

 :متوجه نگاش كه شدم گفتم. كبود شده بود يحساب شيليو صورتم از س بازوم از فشارش. بازو و صورت كبود شده ام مات شد يرو نگاش

 .هم داره دنيشاهكارت د ه؟يهان چ -

گونه ام نوازش  يچونه ام و با شصتش به نرم رياون دستشو هم گذاشت ز. بازوم يكبود يرو ديكش ينشست لب تخت و دستشو به نرم كنارم

 :دنادمش بلند ش يصدا. از لذت چشمامو بستم. كرد

 كار كردم؟ يمن چ... من  يخدا -

 :باز كردم و گفتم چشمامو

 .ميخدارو شكر كنم كه نكشت ديبا... كه خوبه  نيا -

 :دستش و گفت يگرفت تو دستمو

حساس  نقدريكردم پوستت ا ياصال فكرشم نم. ... شدم وونهيد يز يپك م يو دار يدستت گرفت گاريخراب ش يزنا نيع دميد يباور كن وقت -

 .هباش

 .محكم بود يليضربه شما خ...  ستيپوست من حساس ن -

 .بشه ينجوريخواستم ا ينم... شرمنده ام  -

 .فكر نكن ولت كردم به حال خودت ارمي يسرت در م شويتالف -

 :زد و گفت يلبخند
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 ... يدونم كه زلزله ا يم -

 :عوض كردم و گفتم بحثو

 ... ايمنو نداد يهنوزم جواب سواال -

 :من و صورتم برداره و مردمك چشماش دام در نوسان بود گفت يتونست چشم از بازو ينم كه يحال يد

 ...در حفاظ بذارن  يچند نفرو آوردم برا -

 چرا؟! هان؟ -

 .دم يبهت م ديجد ديكل هي. شه يقفل درم عوض م -

 ...چرا  دميپرس -

 .شترهيب تيامن يبرا... به اونش نداشته باش  يتو كار -

 چه خوب؟ يعني! وا -

 :چشمام و گفت يدوخت تو نشوينگاه غمگ باالخره

 .يمراقب خودت باش شتريتا ب يبهتر باشه توام بدون ديبه وجود اومده كه شا يمشكل هي... ترسا  نيبب -

 :گشاد شده گفتم يترس و چشما با

 تجاوز كردن؟ يشده؟ دزد اومده تو ساختمون؟ به كس يچ -

 :زد و گفت يلبخند

 ...بافه  يم يفذهنت فقط من -

 .من كه سكته كردم... شده  يخب بگو چ -

 انتيشوهرش به جرم خ نكهيبه خاطر ا شيچند وقت پ. و هشت ساله بود ستيزن ب هي... دختر كه نه ... دختر  هيمن  يمراياز ب يكيراستش  -

من چند جلسه باهاش مشاوره گذاشتم و با كردن و  شيآشناهاش به من معرف. كرده بود يطالقش داده بود به شدت افسرده شده و خودكش

 ...اما . كردم رلشكنت يدارو تا حد

 :گفتم يكنجكاو با

 !؟ياما چ -

 ميكنترلشون كن ديبا. شن يوابسته م يكه افراد زود بهمون اعتماد كرده و حت نهيشغلمون ا يراستش ما روانشناسا بد. زد و عاشق من شد... اما  -

 ...مورد  نيمثل ا. شه ينم ماريبد ب طيوقتا به خاطر شرا يكه بعض

 خب؟ -

 .. بيغر بيجور عج هي...  يعاد يمثل آدما يگم نه فكر كن يعالقمند كه م. آرزو به من وابسته شد و بهم ابراز عالقه كرد -

 ينشون م تيساسسكوت كردم اگه ح يول. خواست بگم آرزو غلط كرده با تو با هم ميدلم . داشتم يحس بد. شد يم ميكم كم حسود داشت

 :خودش ادامه داد. گرفت يدادم برام دست م
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 نميهم يبرا. شه يداره بدتر م دميكم كم د يول امينزنه باهاش راه ب يدوباره افسرده نشه و دست به خودكش نكهيمجبور بودم به خاطر ا لياوا -

 .كه ازدواج كردم... بهش گفتم 

 :گفت. خر تو گل مونده بود نيامه اش سو استفاده كرده بود و حاال عشناسن يالبد بازم از اسم من تو. نگاش كردم فقط

 ...بدتر شد  يول -

 ؟يچ يعني -

 يول. كردن شيشدنش رو دادم و بستر يدستور بستر مهيحالش وخ دميد يوقت... االن زده به سرش ... آرزو اگه قبال افسرده بود  نكهيا يعني -

چرت و پرت گفت كه منو  يسر هيمن و  يگوش يكه فرار كرده زنگ زد رو يهمون وقت قايدقنصف شب  شبيفرار كرده و د مارستانياز ب

 .ممكنه بكنه ينداره و هر كار يعياون حالت طب نچو. نگران كرده

 گفت مگه؟ يچ -

 ... يول... خوام نگرانت كنم  ينم -

 خواد منو بكشه؟ يم... اه ... بگو آرتان  -

كنم  يم تيمن همه جوره ازت حما. ارهيتو به وجود ب يبرا يخطر چيذارم شغل من ه يباور كن ترسا نم...  استيراحت نيمگه به ا... غلط كرده  -

 .جمعش كنم ديخودم گند زدم خودمم با

 گفت بهت آرتان؟ يچ -

 .ذاره اگه باهاش ازدواج نكنم ميداغ تو رو به دلم ... گفت  -

 ؟يحاال چرا قفل درو عوض كرد -

 يهر اتفاق... دوستمو گول زده  يبه عشوه و دلبر... دوستم بهم خبر داد شيچند وقت پ... از دوستام گرفته  يكيونه رو از خ ديكل... چون  -

 ... فتهيممكنه ب

 :كردم گفتم يتر نگاه م نييطبقه پا ستيكه از باال به ب يرفتم كنار پنجره و در حال. از جا بلند شدم. داغ كرده بودم در حد مرگ. گرفت لجم

 ...خب باهاش ازدواج كن  -

 :و گفت دياز جا پر تيبا عصبان آرتان

 !؟يچ -

 ...خب باهاش ازدواج كن  ؟يستيمگه نگران جون من ن -

دوتا . صورتش گر گرفته بود. دستمو از پشت گرفت و منو برگردوند به سمت خودش هوي. دميد يبهش بود و عس العملش رو نم پشتم

 :با خشونت گفت. داد يم يميش و فشار مالدست يبازوهامو گرفته بود تو

 ...در ضمن ... تو گوشت فرو كن  نويا... بار ازدواج كردم  هيمن  -

 :آب دهنمو قورت دادم و گفتم. كرد يصورتم بود و نفساش صورتمو داغ م كينزد يليصورتش خ. ادامه نداد حرفشو

 ؟يدر ضمن چ -
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 .فتهيبرات ب ياتفاق چيذارم ه ينم... مطمئن باش  نويم اذار يم هياز جونم ما... محافظت از تو  يبرا -

 ...آرتان  -

 ....جانم  -

 ...ممنونم  -

 خانوم؟ يواسه چ -

 ...به خصوص گل ها ... به خصوص ...  زيبه خاطر همه چ -

 .كمه يليخ... كمه ... از گل  يباغ يگال برا نيا -

صورتش و نا خودآگاه  يزل زده بودم تو. خواست عطر تنمو ببلعه يانگار م. ديكش يم قيعم يداشت نفسا. همه وجودمو داغ كرده بود حرفاش

چقدر دوست . شه با صورتم يكردم فاصله صورتش داره كم م يحس م... شده بود  يجور خاص هيآرتان  يچشما. دميكش يكشدار م ينفسا

رفته . آرتان آب دهنشو قورت داد و چشماشو بست... بار  هيفقط . .. ايخدا...  ايخدا. بارم كه شده لمس كنم هي يبرا وخوش فرمش يداشتم لبا

 :بلند شد رونياز ب ييبودم تو اوج حس كه صدا

 ...كار در تموم شد  ن؟يندار فيتشر....  يتهران يآقا -

عقب رفت و سپس برگشت چند قدم عقب . انداختم ريسرمو ز. چشمام انداختم و دستمو رها كرد يتو يقينگاه عم. دفعه از من فاصله گرفت هي

 :برگشت طرفم و گفت ديدر كه رس يجلو. رونيتا بره ب

 ....پسرا  نيا يجلو ستيلباست مناسب ن...  رونيب اين -

كم  هيشد  يم يمحل حاال چ يخروس ب. داغ كرده بودم بدجور. زد يم رونيام حرارت ب قهي ياز تو. تخت يولو شدم رو. رونيگفت و رفت ب نويا

 شد؟ يست مدر در رتريد

 ...نرگس يو زل زدم به گل ها دميكش قينفس عم چند

 يول... خواستم برم كالس زبان  يم. نشده بود و منم غر غر كردنم شروع شده بود يخبر چيخونه حبس شده بودم ه يبود كه تو يروز سه

مشغول سوهان زدن به ناخنام بود كه تلفن زنگ زد كاناپه و  ينشسته بودم رو. رونينرم از خونه ب يطيشرا چيآرتان غدقن كرده بود كه تحت ه

 :رو برداشتم و گذاشتم در گوشم يكردم گوش يكه ناخنامو فوت م نطوريهم اليخ يب... 

 ...بله  -

 !ترسا؟ -

 :دوباره گفت نكهيچند لحظه در سكوت گذشت تا ا. حرف بزنم دميترس يم. دميچسب يدو دست وينشستم و گوش خيزنونه س يصدا دنيشن با

 ... يخاص باش يليخ ديتو با...  ادي يخوشش نم يآرتان از هر كس... حرفا باشه  نيشجاع تر از ا ديكردم زن آرتان با يفكر م -

 ن؟يهست يشما ك... شما  -

 نگفته؟ يزيراجع به من به تو چ يبگ يخوا يم -

 :گفت ديكم كه خند هي. ونا افتادمكارت يآدم بدا تو ادي. وحشتناك كيريستيخنده ه هي. ديكه گفت غش غش خند نويا
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 ...معشوقه شوهرت ...  زميمن آرزو ام عز -

 يپاهام داشت م. كردم از خودم ضعف نشون ندم يسع. منو نسبت به آرتان خراب كنه تيذهن خواستيگه م يدونستم دروغ م يم!! معشوقه؟

 :گفتم. زدم يبا قدرت باهاش حرف م ديبا يول ديلرز

 .كنه يكه آرتان تو رو پشه هم حساب نم يدون يمخودتم ! ؟يخب كه چ -

 :و گفت ديغش غش خند دوباره

 ...از خداش باشه كه من نگاش كنم  ديآرتان با -

منو  يخوا يم ستيبند ن ييدستت به جا گهيد نكهياالنم از زور ضعفت و ا... حاال كه فعال بر عكس شده و تو از خداته كه آرتان نگات كنه  -

 .يهست يو روانت...  يكن تياذ

 :بلند شد دادش

 ...پشت بوم  يرو اياالن ب نيپاشو هم يشجاعت دار پيتر يلياگه خ...  طهيدختره سل... خفه شووووو  -

 :گفت ديسكوتمو د يوقت. سپارم يخودمو به خودت م ايخدا يپشت بوم ما بود؟ وا ياالن رو يعني! بوم؟ پشت

 يتو يتو رفت... رم سراغ آرتان  يوگرنه مطمئن باش بعد از تو م...  ايپاشو ب يكن يفداكار هست كه براش زياگه اونقدر شوهرت برات عز -

 !شك نكن...  ارمي يسر اون م ارمويخواستم سر تو ب يكه م ييبال... شوهرت كه آزاده ...  يخونه درو بست

انكراالصواتش  يصدا اره؟يسر آرتان ب ييبخواد بال يجد يگفت؟ نكنه جد يم يچ نيا ايخدا. شد خيبود كه مو به تنم س يجد نقدريا صداش

 :دوباره بلند شد

 ... رهيبم ديبا ايمال من باشه  ديبا ايآرتان  -

رفته  ليتحل يبا صدا... بمونه  ديبا. بمونه ديآرتان با... نه . نباشه اشك به چشمم هجوم آورد يروز هيآرتان  نكهيآرتان؟ از تصور ا! رهيبم! رهيبم

 :گفتم

 !؟يكار دار يمن چبا  -

 ...خوام باهات قرار بذارم  يم... نترس كوچولو ... خوام باهات حرف بزنم  يم -

سر  ييبال هيرفتم ممكن بود  ياگه هم نم يول...  ارهيسرم ب ييرفتم ممكن بود بال يرفتم؟ اگه م يم ديبا! درست بود؟ يچه كار. كردم سكوت

 :مصمم گفتم! نه... آرتان 

 ... امي ياالن م -

 يباهات حرف نم گهيشه و د يوگرنه نظرم عوض م...  ايمبادا به آرتان خبر بد... گم  يم يخوب گوش كن بهت چ يول... دختر خوب  نيآفر -

 .كشم بعد هم خودمو ياول تورو م... زنم 

سرم  يكاله هم چپوندم رو هيشتم و دو يشنلمو انداختم رو. دم در ياز جا بلند شدم و رفتم به سمت چوب لباس. قطع كردم ويحرف گوش بدون

من چم ... سر آرتان  نكهيبهتر بود تا ا ومدي يسرم م يياگه خودم بال يول. داشتم يبد يليحس خ. مرگ شوازيرم پ يكردم دارم م يحس م... 

 يكرد؟ مطمئنم كه نم يارو مك نيمن بود ا يكنم؟ آرتان اگه جا يبرام مهم شده كه به خاطرش دارم سر جونم قمار م نقدريشده؟ چرا آرتان ا
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. ديكش يكنار م ستين يراه گهيد ديد ياگه م يول رهيماجرا رو بگ يكرد جلو يم يتونست سع يكه م ييمطمئنم كه آرتان با فكرش تا جا. كرد

 يزانوهام م... فتم باال پشت بوم ر ياز راه پله ها. فكرا از ذهنم دور بشه نيسرمو تكون دادم تا ا... كه من به خاطرش  اشتارزش د ايحاال آ

پشت  يا شهيبه در ش دميرس...  يكاش حداقل قبلش باهاش خداحافظ... كاش به آرتان زنگ زده بودم ... آورده بودم  مويكاش گوش...  دنيلرز

... شه  يم يآرتان عصب ...كه آرتان منو ازش دور كرده بود  يزيرفتم به كام همون چ يداشتم م...  ديلرز يدستمم م... كردمدستمو دراز . بوم

دونستم كه  يم. كرده بود خيهمه تنم ...  يا شهيدرست پشت در ش...  دميد هيسا هي. تونستم درو هل بدم يو نم ديلرز يدستم م. دونم يم

...  رونياز در ب ديدستمو گرفت و كش يدست. و چشمامو بستم واريبه د دميچسب. من بتونم هلش بدم نكهيده شد قبل از ايدر كش. فشارم افتاده

 :كنار گوشم بلند شد نباريصداش ا. خواستم چشمامو باز كنم يهنوزم نم

 ...شوهرتو  ندهيهمسر آ...  يباش دهيباز كن تا قبل از پر پر شدنت قاتلتو خوب د... باز كن چشماتو  -

 يم ديبا... چشمامو باز كردم . حكم گرفته بوددستامو م يول. دهنش تا دهنش پر از خون بشه يداشتم دستمو مشت كنم و محكم بزنم تو دوست

 يصورت گرد سبزه م هي يكه تو... رنگ بود  اهيس يجفت چشم گاو هي دميكه د يزيچ نياول... خواست  يكه آرتان منو م ويكس...  دمشيد

 ريموهاشم از ز...  يهان بزرگ و قلوه الب و د... متوسط  يدماغ گوشت...  يپهن قهوه ا يابروها! يبه گاو گفته بود زك يليوك داخ...  ديدرخش

... بود  رهياش بلوند ت هيبق يبود ول اهيس اهيموهاش در حد پنج شش سانت س شهير... بودن  دهيسرك كش رونيبه ب اهشيو س يشال خاكستر

بهم  نقدريا. دهيرس يش مكه حال و حوصله داشته و به خود ييچه برسه به اون روزا گهيدرب و داغون هم جذاب بود د نطورياش هم افهيق

 :و گفت واريزد منو چسبوند به د يها قهقهه م وونهيآرزو مثل د... و دوباره چشمامو بستم  دميبود كه ترس كينزد

كره  نيرو ا يمرد چيده ؟ هان؟ ه يم حيكه آرتان تورو به من ترج يهست يتو ك... كنن  هيآسمون به حالت گر يكه مرغا ارمي يسرت م ييبال -

 كهيت كهيآرتان ت يچشما يجلو... كشمت  يمن؟ م نهيدست رد بخوره به س ديدختر بچه با هيحاال به خاطر ... نست كه نخواد با من باشه  يخاك

 ...كنم  يمات 

 :گفتم. باهاش حرف بزنم يكردم با خونسرد يسع

 .ميقرار بود حرف بزن... قرارمون كشت وكشتار نبود  -

اشك به چشمم هجوم آورد . شد يكه آرتان زده بود و جاش تازه داشت خوب م يزد همون سمت قهيدق... ند برق رو از سرم پرو شيليس شدت

 يبهش نشون م يچنگ و دندون هيقبلش  ديكشته بشم با تهيعفر نياگه هم قرار بود به دست ا. كردم ياز خودم دفاع م ديبا. جلوشو گرفتم يول

... سمت در  دميپر عيسر...  نيزم يرو فتهيبخوره و ب يهلش دادم كه باعث شد سكندر نميهم يبرا .خودم شرمنده نباشم شيپ ايدندادم كه اون 

 ريز. نيزم يشدم و همونجا نشستم رو جيگ جيگ... محكم خورد تو سرم  يزيچ هيبودم كه  دهيهنوز به در نرس. زدم يزنگ م سيبه پل ديبا

. شده بودم حاليبدجور ب يدوست داشتم تكون بخورم ول... بكنم  يكار هيخواستم  يم .منو برد به سمت خر پشته شونبازومو گرفت و كشون ك

 يحت. شونه ام يسرم افتاده بود رو. شماره گرفت هيدر آورد و تند تند  شيكوتاه ارتش يمانتو بيج ياز تو شويمنو داد به خر پشته و گوش هيتك

 :صورتم و گفت يتو دينشست كنار من و محكم كوب. رمتونستم گردنمو نگه دا ينم

 ...عاشق دلخسته اتو  يبشنو صدا -

 :ديچيپ يگوش يخسته آرتان تو ياز چهار بوق صدا بعد
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 آرزو؟ يگ يم يچ گهيد -

 :آرزو گفت. بود فونيآ يرو يگوش

 ... يپس معلومه هنوز منو نشناخت! آره؟! آرتان؟ يزرنگ يليخ يفكر كرد -

 :ديپرس عيسر آرتان

 .ميزن يبا هم حرف م مارستانينكن برگرد ب يوونگيآرزو د ؟ييتو؟ كجا يگ يم يچ -

 ...فقط گوش كن... حرف نزن  -

 هوي... دهنم  يگرفته بود جلو ويآرزو هم گوش. ناله ام بلند شد ميحال يگرفت كه با تموم ب يمن چنان نشگون يگلو رياز ز ديكه رس نجايا به

 :داد آرتان بلند شد يصدا

 ؟يهست يگم كدوم گور يبهت م! ؟يكرد يو چه غلطبود آرزو؟ ت يك يصدا -

 :قهقهه زد و گفت آرزو

 .گفتم منو ناراحت نكن تا ناراحتت نكنم...  يخوشحال بمون شهيبهت گفته بودم با من مهربون باش تا هم زممممم؟يعز يناراحت شد ه؟يچ -

 :آرتان دوباره بلند شد يصدا

 ...گه به حالت ا يوا... آرزو ... آرزو ... آرزو  -

خوام  يبعدم م... خوام شكنجه اش كنم  يم...  رهيپرنده كوچولو اس هي نيمن ع يناله عشقت بود كه تو دستا يصدا زميهان؟ آره عز! ؟ياگه چ -

 !ه؟ينظرت چ...  ايپرش بدم اون دن

 :آرزو گفت. شد ينم دهيآرتان شن يعصب ينفسا يجز صدا ييصدا چيه گهيد

 ديبا...  يالتماس كن ديحاال تو با. جامون برعكس شده گهياالن د... حاال نوبت توئه ... كن  ديمنو تهد... داد بزن ...  داد بزن...  زميعز يرينم -

 ...زود باش ...  گهيزود باش د. يفتيبه پام ب ديبا...  يخواهش كن

 :ديعربده كش آرتان

 ...كشمت  يم... كشمت آرزو  يم -

 :دوباره قهقهه زد و گفت آرزو

 يخانوم كوچولو رو با هم خالص م نيهم به خودت زحمت نده چون من خودمو ا اديز يول...  زميكارو بكن عز نيحتما ا ديه دستت بهم رساگ -

 .كنم

 :همراه ناله بلندم گفتم ارياخت يو ب ديچيام بود دردش تو كل وجودم پ انهيشكمم كه چون موقع عادت ماه ريز ديبا مشت كوب ديكه رس نجايا به

 ....آرتاااان  -

 :آرتان دوباره بلند شد شانيآشفته و پر يصدا

 !؟ييفقط بگو كجا. ميباهم حرف بزن اميصبر كن بذار ب... آرزو تو رو جون بچه ات ... نداشته باش  يبا اون كار... خب  يليخب خ يليخ -

بغل  ديهر دومون رو با. فقط ترسا هم هست... بغلت  يباال بپرم تو نيااز  ادي يبدم نم... دلم  زيكن عز داميپ ايب يتون ياگه م... باالها  نيجا ا هي -
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 ... يكن

 :شد وونهيدوباره د آرتان

 ؟ييييييعوض ييييكجا -

خواستم  ينم. كردم ينجات جونم تالش م يبرا ديبا. رميبم يراحت نيوگرنه ممكن بود به هم مييگفتم كجا يبه آرتان م ديبا. كردم دايپ صدامو

 :دميداد كش رهيدهنمو بگ يآرزو فرصت كنه جلو نكهيقبل از ا. به آرزوهام  دنيقبل از رساونم  رميبم

 ...آرتان ميپشت بوم برج يرو -

ناخناش پوست . خورن يگوشم دارن جر م يكه حس كردم پرده ها ديكش يم غيچنان ج. قطع كرد و با داد و هوار افتاد به جون من عيسر آرزو

ضربه  ريدارم ز... كاش آرتان برسه  ايخدا! نشده باشم يضربه مغز. نداشتم كه از خودم دفاع كنم يقدرت چيه. داد يبدن و صورتمو خراش م

با . پاهام يرو سميسمت خر پشته و به زور منو بلند كردم كه وا ديجونمو كش مهيبدن ن. دم يشم دارم جون م يدختره له م نيا انهرحم يب يها

 :در گوشم گفت. ومدي يم يسوز سرد. ديزپام تنم لر ريطبقه ز ستيب دنيد

 .ميآسمون بزن يتو يدور هيو  ميپرواز كن ييچون قراره دو تا يبلد باش دوارميام! پرنده كوچولو؟ يپرواز بلد -

از  يربع هي! آخر و عاقبت من بود؟ نيا يعني يول. ارهيسرم ب يياس و ممكنه هر بال وونهيد نيدونستم كه ا يم...  دميترس يم. در اومد اشكم

 :و گفت دياز ته دل خند ديمنو كه د ياشكا. نشده بود يخبر چيهنوز ه يگذشت ول يتماس آرتان م

 ...بغلت  يتو رشيبگ ايب. قشنگت آرومش كن يبا همون حرفا ايب...  ينيجوجه ترسوتو بب ييآرتان كجا... ترسوووووو  ؟يترس يم -

 ديسبز و سف نيبا دو تا ماش يقرمز آتش نشان نيدوتا ماش. قلبم يتو ديتاب ديدفعه نور ام هي. كردم ينگاه م نوييتوجه به حرفاش داشتم پا يب

 يدادم آدما يم صيفاصله اونارو تشخ نيشده بود كه از ا زيچشمام ت نقدريا يدم آخر نيدونم چرا ا ينم. توقف كردن نيياون پا يانتظام يروين

 :زد و گفت يآرزو هم پوزخند. خودم لجم گرفت ياشكام شدت گرفت و از ناتوان. شدن يكوچولو كوچولو هم تند تند داشتن جمع م

 .فشاره منه هيبه اندازه  تيخبر نداره فاصله مرگ و زندگ يول... نجاتت  يجمع كرده برا رويسرعت ن نيكه به ا يزيچقدر براش عز نيبب -

در  شويخنده اش گوش ونيكه بلند شد همونطور م شيزنگ گوش ياصد. من و غش غش خنده آرزو بلند شد غيفشار داد به كمر من كه ج هي و

ام شدت گرفت و  هيگر ن؟ييترسم نكنه پرتم كنه پا يم يمن از بلند! شد؟ يم يحاال چ. جواب هم نداد يحت ايخدا. نييآورد و پرتش كرد پا

 :كنار كه نذاشت و داد زد شمخواستم خودمو بك

 ...كن خانوم كوچولو  يخداحافظ يبا زندگ -

... شم  يدارم فدات م ينيكه بب ييآرتان كجا... فقط آرتان حق داره به من بگه خانوم كوچولو ... بزنم به من نگو خانوم كوچولو  غيخواستم ج يم

چشمامو . شتمندا يتعادل گهيد. باال ديلب خرپشته و منو هم كش ساديرفت وا...  يتو زنده بمون نكهيدم به خاطر ا يدارم جونمو م ينيكه بب يستين

. آماده پرواز و بعد هم سقوط بودم...  مشونيببن گهيبار د هيشد  يكاش م... با خونواده ام با آرتان با دوستام ... كردم يخداحافظ يبستم و با زندگ

 .آرزو با خنده شروع كرد به شمردن

 ...سه ... دو ...  كي -

 .گم شدبنفش آرزو  غيتو ج غميج يبه پشتم وارد كرد و صدا يفشار
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از  يكامل سقوط كنم دست نكهيقبل از ا. ستاديا ياستخونام از هم بپاشه از كار م نكهيقلبم داشت زودتر از ا. دميد يچشمم م يداشتم جلو مرگو

همون دست منو . ذهنم خط انداخت يتا ابد رو نييآرزو كه سقوط كرد به سمت پا غيج يهمون جا متوقف شدم و صدا. پشت لباسمو چنگ زد

دندونام  ديلرز يهمه بدنم م...  كيريستيلرزش ه هي...  دميلرز يداشتم م. بغلش فشرده شدم يتو هيمن ك يبفهمم ناج نكهيباال و قبل از ا ديشك

نگه پلكامو به زور باز . منو از خودش جدا كرد. تونست آرومم كنه ينم نباريبود ا دهيچيمشامم پ يكه تو يعطر تلخ يبو. خورد يتند تند به هم م

 :گفتن يكه م دميشن يچند تا مرد رو م يصدا. من يشونه ها يرو ديپالتوشو در آورد و كش عيآرتان بود كه سر. خط هيبه اندازه ... بودم  هداشت

 ... ديپر -

 ياغشو رود يبوسه ها. بغل خودش يكند و گرفت تو نيزم يمنو دوباره از رو. خواست منو از آرتان جدا كنه كه آرتان محكم پسش زد يكي

 يم نيياراده از گوشه چشمم پا ياشك ب. نذاشته بود يبرام باق يلذت چيه يسوخت كه جا يصورتم م نقدريا يكردم ول يموهامو و صورتم حس م

 :ديلرز يصداش به شدت م. آرتان بلند شد يصدا هباالخر. ديچك

 .شتميپ نترس من... آروم باش ... جات امنه خانومم ...  زميتموم شد عز يهمه چ -

 يداشتم م دميشا... كاش مرده بودم . چشمامو بستم. شد يهمهمه لحظه به لحظه بلندتر م يصدا. تونستن آرومم كنن يحرفاش هم نم يحت

ز ا. بده يليدونستم كه حالم خ يدونم چه مرگم بود فقط م ينم. زد يو حاال روحم داشت دور و بر جسمم بال بال م نييافتاده بودم پا ديشا. مردم

از صداش وحشت . ديكوب يقلبش چه كوبنده م. آرتان نهيسرمو چسبوندم به س. ميسوار آسانسور شد دميكه بلند شد فهم يميمال هنگآ يصدا

 :و گفت ديآرتان الله گوشمو بوس. اش جدا كردم نهيكردم و سرمو از س

 ؟يدلم؟ درد دار زيعز هيچ -

 :دمينال

 ...مامان  -

گفتن كه  يم يدونم به آرتان چ ينم. همهمه اوج گرفت يدوباره صدا نييپا مياز آسانسور كه رفت. نگفت يزيو چتر منو به خودش فشرد  محكم

 :گفت يبا تحكم م

 ... ارمشي يخودم م -

 .دمينشن يزيچ گهيكم كم صداها آروم تر شد و د. شد يتر م نيلحظه به لحظه داشت سنگ پلكام

دستمو . همه بدنم كوفته شده بود. كرد يدرد م نقدريپس چرا بدنم ا! نه! افتاده بودم؟. نييافتادم پا يبلند هيچشم باز كردم حس كردم از  يوقت

 يصدا. كه تكونش دادم به سوزش افتاد نيوصل شده بود و هم ميعالمه س هيبه دستم . شده بود نيكوه سنگ هيقد . آوردم باال تا سرمو حس كنم

 :سرم بلند شد يباال يكس

 ...بگو بهوش اومد برو به دكتر  -

 :دمينال

 ...سرم  يآ -
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 :كه بود دستمو گرفت و دوباره كنار بدنم گذاشت و گفت يكس هر

 ... يبهتره تكون نخور... آروم باش  -

 من كجام؟... درد دارم  -

 .خودتو واسه شوهر عاشقت لوس نكن يپس الك...  ستيهم ن يخاص زيچ... بدنت كوفته شده ...  يمارستانيب -

همون موقع . كرد يم ميكه داشت سرممو تنظ ديسف يدختر جوون بود با لباسا هي... چشمامو باز كردم . زد يخنده موج م يصداش رگه ها يتو

 :مرد مسن با لبخند گفت. مرد مسن وارد شدند هيبه همراه  گهيپرستار د هيدر اتاق باز شد و 

 ...خانوم كوچولو  يباز كرد باتويز يپس باالخره چشما -

 :و با هق هق گفتم دياشك از چشمام جوش... آرزو !!! كچولو؟ خانوم

 ...آرتان ... آرزو  -

 :كنار منو چك كرد و گفت يدستگاه ها دكتر

 ...آروم باش دخترم  -

 ... زيعز... مامان ... بابا  -

 زنيتا من تو رو انتقال بدم به بخش و بر سادنيغصه شونو نخور همه شون پشت در وا يول...  ايبر ياووه ولت كنم همه خونواده تو هم اسم م -

 ...سرت 

اتاق  هي يكه تخت تو يتا وقت. كرد و سپس دستور انتقال به بخش رو صادر كرد نهيمنو معا يا قهيدكتر ده دق. نگم يزيچ گهيدادم د حيترج

 يتو ختنيمالقات كننده ها ر ليكه س دينكش قهيدقبه ده . چشمامو بسته بودم گهيتخت د هي يتوقف كرد و بدن دردناك منو انداختند رو گهيد

آرتان هم آخر از همه . نبود  ماين...  مايو ن يجون مامان مان نهيتهم...  انيشا... بنفشه شبنم ... جون پدر جون  يلين...  يآتوسا مان زيبابا عز... اتاق 

 غيت سه شهيصورتش كه هم. بود ختهيچقدر به هم ر... تان مات شد آر ينگام رو. همه قرمز بود يچشما. ستادياومد تو و همونجا گوشه اتاق ا

 قايدق رهنشيپ. شده بودند ليطرف متما هيكم بلند شده بود آشفته هر كدوم به  هيچند روزه كدر شده و موهاش كه  شياز ر نباريشده بود ا

 تونمفقط من بمونم و آرتان تا ب... قدر دوست داشتم همه برن چ... همون روز نحس ... و رفته بود سر كار  دهيبود كه اونروز پوش يرهنيهمون پ

 :گفتم. كردم آرومش كنم يبا لبخند سع. كرديم هيدستش و مو يدست منو گرفته بود تو زيعز! آرزو مرده بود؟. ازش در مورد آرزو بپرسم

 رم؟يكه شرمنده بشم بم يكن يم نكارارويقربونت برم ا! من كه نمردم آخه زيعز -

نبود  زيبابا هم كه حالش كم از عز. دستم يبگه كه نتونست و دوباره سرشو گذاشت رو يزيچ هي هيسرشو آورد باال و خواست وسط گر زيعز

اشك خودمم . زار زدن يآتوسا و شبنم و بنفشه هم سر و صورتمو غرق بوسه كردن و كل زيبعد از رفتن عز. رونياز اتاق ببره ب زويكرد عز يسع

مجسمه سر جاش  نيآرتان ع يول...  دنميبوس يو م دنيچرخ يهمه دور و برم م. باشم زيهمه عز يبرا نقدريكردم ا يفكر نم. بوددر اومده 

. اتاق همه ساكت شدن يبابا كه اومد تو. ستيخوب ن چيخوندم كه حالش ه ياز نگاه تب آلودش م. كرد ينگام م تيخشك شده بود و با جد

 :به آتوسا گفت رو. دانگار بابا جو رو به هم ز

 ... زتيعز شيآتوسا برو پ -
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 :دستمو گرفت و با لبخند گفت. بود كنار من ستادهيبابا كه ا يچشما يزل زدم تو. رونيبدون حرف دست منو رها كرد و رفت ب آتوسا

 بابا؟ يچطور -

 ...خوبم  يول... كنه بابا  يكم بدنم درد م هي -

 ... يخوبه كه خوب... خوبه  -

 :بابا ادامه داد. بندازه ريبه آرتان كرد كه باعث شد آرتان سرشو ز يحرف نگاه خصمانه ا نيدنبال ا به

 ...كنن  يتا عصر مرخصت م...  زميبا دكتر حرف زدم عز -

 ... ادي يبدم م مارستانياز ب... بابا  يبهم داد يخبر خوب -

 ... يبمون نجايذارم ا ينم...  زميبرمت خونه مون عز يم -

پشت سرش و  واريسرشو چسبونده بود به د... برم خونه آرتان؟ نگاه كردم به آرتان  دينبا گهيد يعني! خونه مون؟... به كار افتاد  رادارام

 :داخل شد و گفت يبپرسم كه پرستار يزيخواستم از بابا چ...  واريبود به د دهيدستاش مشت شده و كنارش چسب. چشماشو بسته بود

 ...وقت مالقات تموم شده ...  نيوت كنخل مارويخواهشا دور ب -

چشماش  يتو. و به من زل زده بود ستادهيآرتان دم در ا... همه رفته بودن فقط بابا داخل اتاق بود و آرتان . رونيو رفتن ب دنيتك منو بوس تك

 يجون هم تو يلين. رونيه سمت بدست گذاشت سر شونه اش و هلش داد ب تيبابا با جد...  هيچ شيمعن دميفهم يزد كه نم يم اديفر يزيچ

بابا برگشت به سمت من ...  ياونم با چه سرعت. رونيتكان داد و رفت ب يآرتان سر. كرد يبه بابا و آرتان نگاه م يو با نگران ستادهيا درچارچوب 

 :و گفت

 ...دنبالت بابا  امي يعصر م -

بابا و آرتان شكرآب  نيكردم ب يحس م. بهش اضافه شد نميكم داشتم ا بود؟ از بس خودم درد يچه خبر نجايا. تكون بدم يتونستم سر فقط

 :پرستار با لبخند گفت. شده

 ... ايزيعز يليهمه خ يبرا داستيپ -

 :خودش ادامه داد. اونم منتظر جواب من نبود. جواب دادن به پرستارو هم نداشتم حوصله

 ... يبخواب راحت يش يكردم كه تا عصر كه مرخص م قيمسكن برات تزر هي -

 .اونم جواب لبخندمو داد و از اتاق خارج شد. مهربونش كردم و لبخند زدم يچشما ينگاه تو. ممنونش شدم نكاريا يبرا چقدر

و آتوسا موند كه به من كمك كنه حاضر  صيترخ يبابا رفت دنبال كارا. همون موقع بابا هم با آتوسا اومدن. شدم ساعت پنج عصر بود داريب يوقت

 :در همون حالت تند تند گفت .بشم

 ...چه خبره  رونياون ب يدون ينم يديخواب نجايا يتو گرفت -

 :گفتم عيسر

 ... رميم يم يچه خبره؟ دارم از كنجكاو -

اهاش حرف بابا و مامان آرتان چقدر ب يدون ينم...  يندار يجان تيگه اونجا امن يم... خونه آرتان  يخواد اجازه بده تو برگرد ينم گهيبابا د -
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 ...كالمه  هيحرفش  يزدن ول

 :گفتم يناراحت با

 ...به آرتان نداشت كه  يربط ؟يآخه واسه چ -

 ...بال رو سر تو آورده  نيكه دختره به خاطر عشق آرتان ا دهيآمپر چسبونده فهم يبابا حساب يول ميگ يم نويما هم هم -

 ... يول -

 :دميپرس واشيرو به آتوسا . لبخندش حالمو گرفت يتلخ يبابا بهم لبخند زد ول. نييپا اميتخت باومدن بابا آتوسا سكوت كرد و كمك كرد از  با

 مالقات؟ ومديكجاست؟ چرا ن ماين -

 .وگرنه االن خون آرتان حالل شده بود... دانشگاه رفته اردو مشهد  يبا بچه ها مايشانست گفت كه ن -

 يبه خودم كه نم. گشتم يدنبال آرتان م ارياخت يب ميكه شد نيسوار ماش. پ بابا ساكت شدمبكنم كه با نگاه چپ چ ياز آرتان طرفدار خواستم

راجع ... دوست داشتم برم باهاش حرف بزنم ...  هيخوب يليبهم ثابت شده بود پرستار خ... آرتان  شيخواست برم پ يدلم م... تونستم دروغ بگم 

جرمش . به مرگش نبودم يمن راض يخواست منو بكشه ول يدرسته كه اون م. آورد يجوم ماشك به چشمم ه ومدي ياسم آرزو كه م... آرزو  هب

 يم ستاديدر خونه ا يكه جلو نيماش. كرد يام م وونهيذهنم بود و د يهنوز تو غشيج يصدا. نييمن پرت شد پا يچشما يجلو... بود  يعاشق

اومد به  زيعز. نيياز بابا جرئت نكردم و رفتم پا يول. م حال اون از منم بدترهمطمئن بود. آرتان شيخوام برم پ يم...  امي ينمخواستم بگم من 

 :از پشت سرم بلند شد ييبرم تو كه صدا اطيخواستم از در ح. همراه با دود اسفند راه انداخت نباريرو ا هياستقبالم و دوباره بساط گر

 ...لحظه  هي... دخترم  -

با . زد يگوسفند چاق و چله وول م هيدستاش  يبود كه تو ستادهيهم كنارشون ا بهيمرد غر هي... ودند جون ب يليپدرجون و آرتان و ن. برگشتم

بابا با اخم . و منو كشوند كنارش و به مرد اشاره كرد ديبوس مويشونيپدر جون پ. آغوش مهربونش فرو رفتم يلبخند رفتم به طرف پدر جون و تو

 دينگام چرخ. گه ينم يزيگذاشته و چ گريبود فقط به خاطر حضور پدر جون دندون سر ج دايپ. بود رهيصحنه خ نيداده و به ا هيتك نشيماش هب

فاصله هم  نياخماش از ا يول. نميشد چشماشو نب يكه به چشماش زده بود باعث م يدود نكيداد بود و ع هيخودش تك نيبه ماش. به سمت آرتان

خونش رد  يشد و به دستور پدر جون من از رو دهيگوسفند سر بر. بود دهيبازوشو چسب يرانو با نگ ستادهيجون هم كنارش ا يلين. مشخص بود

 :جون آرتانو هل داد سمت من و گفت يلين. شدم

 .خون رد شو يبرو مامان با زنت از رو -

 يچيه يمحكم كه دردم گرفت ول نقدريدستمو گرفت ا. آرتان اومد كنار من. نزد يحرف يبگه و نذاره ول يزيچ هينگران بودم بابا . ستادميا

 :برداشت و با همون اخم گفت نكشويع ميخون رد بش ياز رو نكهيقبل از ا. شد به قلبم ريحس آرامش دوباره سراز. نگفتم

 !؟يخوب -

 :بابا بلند شد يصدا. پلك زدم فقط

 ...زود باش ترسا  -

دست آرتان  يدست منو از تو. بابا جلو اومد. ه شده گوسفند رد شدمخون لخت يهم فشردم و قدم به قدم آرتان دوباره از رو يرو دندونامو
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 :و با تحكم گفت رونيب ديكش

 ...برو با آتوسا تو خونه  -

 :جون از پشت سرم گفت پدر

 ...رادمهر  يآقا -

 :دوباره گفت بابا

 ...برو تو ترسا  -

 . آرتان كردم و رفتم تو نيغمگ يبه چشما ينگاه. دميترس

و با  دميد يهر شب كابوس م. خوب نبود ميحال روح يول. خوب شده بود يليصورت و بدنم خ يزخما. گذشت يخص شدنم مهفته از مر كي

كار  يحاال اون بچه بدون مامانش چ! من يخدا... پس آرزو بچه داشت ! آرتان به آرزو گفت تو رو جون بچه ات. دميپر يو داد از خواب م غيج

 يكردن كه حالمو به هم م يسرم ورجه وورجه م يگوناگون تو يفكرا نقدريا... مردم نه اون  يم ديمن با... كرد؟ آرزو به خاطر من مرد  يم

آرتان عاشق منم  يطرف بودم حت يطرف ب يوسط ب نيمن ا. نداشتم يريتقص چيمردم؟ من كه ه يم ديگفتم چرا من با يوقتا هم م يبعض. زدن

دل كن  هيخدا دورت بگردم دل منو  يا. نداره يفكر كرده به من ربط ينطورياگه اون ا... كشته نبود كه بخوام بگم آرزو از حسادت خودشو 

 يبود كه شب دوم فرستاد رو يهفته اس ام اس هي نيا يتنها تماسمون تو... واسه آرتان هم به كنار  يبه كنار دلتنگ نايهمه ا... راحت بشم 

 :ميگوش

 .نكنه تتيزود خوب بشه و اذ پمادارو سر وقت استفاده كن كه زخمات -

... خواست من درد بكشم  ينم نكهيا يعني... نگرانم بود  نكهيا يعني. حرف نهفته بود ايدن هي شياس ام اس دستور نيهم يمغرور من تو آرتان

 :در جوابش نوشتم. شد يتر م بيحسم نسبت به آرتان روز به روز داشت عج... هوامو داشت و  نكهيا يعني

 .ممنون بابت توجهت... ماً باشه حت -

 گريدندون سر ج يتو ول شيپ اميخوام ب يدلم برات تنگ شده دوست داشتم بگم م سميدوست داشتم بنو. نگفتم يزينگفت منم چ يزيچ گهيد

با  زيعز. گرفتمزدم و از پنجره فاصله  يلبخند تلخ زيعز دنيبا د. فكر غوطه بخورم يتو اديغذا وارد شد و نذاشت ز ينيبا س زيعز. گذاشتم

 :لبخند گفت

 

 ...كه  ينده به اون يو خوش ريخدا خ...  يريجون بگ يبرات بخور رميلقمه بگ نيبش... مادر  نيبش -

لقمه ها رو . حرفا زده بود كه خسته شده بودم نياز ا نقدريدو روز ا نيا. دميشن يدوست داشتم كه نشنوم پس نم يعني. دميشن يصداشو نم گهيد

همه لقمه ها رو به زور ماست و  يوقت. وجودم نبود يبه خوردن تو ليوگرنه م. دادم حوصله غر غر هاشو نداشتم يبه زور قورت م گرفتم و يم

 :بلند شد و گفت زيدادم عز قورتآب 

 .ميعصر مهمون دار...  يذره به خودت برس هيو  يريدوش بگ هي يذره حالت بهتر شده بهتره پاش هينه نه حاال كه  -

 :و گفت ديكش يآه ديكه نگاه منتظرمو د زيممكن بود كه بگه آرتانه؟ عز... شدم  رهيخ زيبه عز يادش با
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 ... انيآتوسا و شوهرشو برادرشوهرش قراره ب -

 يخبر چيه يول. خواد برم گردونه يدنبالم و به بابا بگه م اديمنتظر بودم هر آن آرتان ب. ستادميپنجره اتاق ا يو دوباره رفتم جلو دميكش يآه

. باشم يخواستم براش زن زور ينم. چشمام ياشك نشوند تو يلفظ زن زور...  يزن زور نياز شر ا. راحت تر بود ينجوريانگار اونم ا. شد ينم

 من ازش... خواستم بفهمه  ينم... وقت نذارم بفهمه چقدر بهش وابسته شدم  چيه. وقت بهش ابراز عالقه نكنم چيلحظه قسم خوردم كه ه اون

به  اشيبه مهربون. خواستم بفهمه بهش وابسته شدم ينم گهيد... ازش بس بود  دنيعمر سركوفت شن هي يبرا نيكرده بودم و هم يخواستگار

. هنوز از احساسش نسبت به خودم مطمئن نبودم يوقت ديفهم يم دينه نبا... شدنش به جذبه اش به غرورش و  ياش به عصب موقعبه  يتايحما

. نداشت يتياهم چيوگرنه شخص خودم براش ه. كرد كه تا االن من همون امانت بابا بودم دستش يداشت بهم ثابت م شيتوجه يب نيآرتان با ا

بعد از ... دلم از دستش گرفته بود . نكرد يكوشش چياون ه يكرد كه بذاره بازم كنارش باشم ول يم يبابارو راض...  لمدنبا ومدي ياگه داشتم م

 .بره ادمياز  يو دلخور يكردم تا دلتنگ يسر خودمو گرم م ديبا... حموم  يرفتم تو رونيتاق رفت باز ا زيعز نكهيا

تنم  يبلوز و شلوار اسپرت مشك هي. نبود يچاره ا يرفتن از اتاقم رو نداشتم ول رونيحوصله ب. اومدن مايو ن يهفت بود كه آتوسا و مان ساعت

 ماين يبار اومده بود ول هيهم  ياومده بود مان دنميهم به د گهيهفته سه بار د هي نيا يآتوسا تو. ستادنيمن ا دنيهر سه با د. رونيكردم و رفتم ب

 :باهاش دست دادم و گفتم يساختگ يبا لبخند. تازه از سفر اومده بود ايگو... 

 ...قبول  ارتيز -

با ناخن  يمبل كنار آتوسا و مشغول باز ينشستم رو. نزد يحرف يتكون داد ول يسر. حرف و سرزنش نهفته بود ايدن هيتو نگاش . نگام كرد فقط

كردن مجلسو گرم كنن كه سكوت  يم يسع يآتوسا و مان. دل و دماغشو نداشتم. بار بود كه ناخنامو الك نزده بودم نياول. بدون الكم شدم يها

 :و رو به من گفت اورديطاقت ن يدست آخر مان. اديبه چشم ن مايمن و ن بيغر بيعج

 .. ميدور بزن هي ميترسا بدو حاضر شو بر -

 :استفاده كرد و گفت تيآتوسا هم از موقع. تعجب فقط نگاش كردم با

 .رونيب يهفته اس از خونه نرفت هي...  ميبزن يدور هيپاشو لباس بپوش ...  گهيگه د يراست م -

كاسه كوزه  يدوست نداشتم بزنم تو يدل و دماغ نداشتم ول. هابه سمت پله  ديفرصت كنم مخالفت كنم آتوسا دستمو گرفت و كش نكهياز ا قبل

رنگمو  يسرم كردم و كفش شتر مويشال كرم قهوه ا. دميپوش يشتر نيج هيرنگ به همراه  يقهوه ا يپالتو هياتاقم و  يبه ناچار رفتم تو. اشون

هم كه آتوسا از خونه آرتان برام آورده بود  يلباس همون چند دست يزدن نداشتم ول پيحوصله ت. همرنگشو دستم گرفتم فيو ك دهيشهم پو

 :دميلب نال ريز. شدم رهيبرداشتم و با حسرت بهش خ مويگوش رونياز اتاق برم ب نكهيقبل از ا... بودن  يكيش يلباسا

 ... يادميبزن كه بدونم به  سيم هيحداقل  -

آتوسا . ميشد يمان نيهمه با هم سوار ماش. بودن ستادهيآتوسا حاضر و آماده او  مايو ن يمان. نييو رفتم پا فميك يانداختم تو ويگوش! غيدر يول

 زآرتان ا. كنم يم انتيكردم دارم به آرتان خ يفكر م. باشم مايخواستم كنار ن ينم. نداشتم يحس خوب... من  شيهم عقب پ مايجلو نشست و ن

 يداد شركت نم يجواب م يهم هر ازگاه مايانداختن و ن يو آتوسا راه م يمانكه  ييبحثا يبودم به در و اصال تو دهيچسب. ومدي يخوشش نم ماين

صداش از  يرو گوش كنم كه هز ازگاه يخواستم اون آهنگ يم...  رونيب دميكش مويريهندزف فميك ياز تو. عالم خودم غرق بودم يكردم تو



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٢٩٥ 

 :كردم يو گوشم و آهنگ رو پلرو كردم ت يريهندزف. ميگوش يبودمش رو ختهير. ومدي يم رونيب رتاناتاق آ

 شد ينجوريشد كه ا يدونم چ ينم -

 شميپ يستيدونم چند روزه ن ينم

 ... يگم كه فقط بدون يرو م نايا

 ...شم  يم وونهيد واشي واشي دارم

 ...دوباره ات  دنيبه عشق د يك تا

 رميكوچه ها خسته بشم بم تو

 دنبال تو بگردم ديبا يك تا

 م؟ريسراغتو بگ ديبا يك از

 بشه سيمن خ ينبود چشما قرار

 بشه ستيقرار ن ينبود هر چ قرار

 آروزم شه دنتينبود د قرار

 تموم شه ينجورينبود كه ا قرار

از  ديرو كش يريجلو اومد و هندزف مايدست ن. صورتم يچند قطره اشك از گوشه چشمم سر خورد رو. بغضم شكست ديآهنگ كه رس ينجايا به

 نهيداشت از داخل آ يهم با نگران يمان... آتوسا برگشته بود به سمت من . فميك يپرت كرد تو ويطع كرد و گوشآهنگو ق. رونيگوشم ب يتو

 :با بغض گفت توساآ. كرد ينگام م

 !آخه تو چته دردت به جونم؟ -

زونن كه همه بخوان بفهمن من كه همه برام دل بسو. من يتوجه همه جلب بشه رو نكهيمتنفر بودم از ا. و سكوت كردم شهيچسبوندم به ش سرمو

كنار پارك  يمان... پاش  يرو ديدستشو مشت كرد و كوب. كه به شدت دستشو پس زدم رهيدستشو آورد جلو و خواست دستمو بگ ماين. چه دردمه

 :و گفت ستاديا هيديجمش

 ...كم  هي ميقدم بزن ميبر -

حرفا  نياحساس تر از ا يآرتان ب! فيح يول...  يروز بارون هي يقدم بزنم اونم تو نجايا اميبار با آرتان ب هيچقدر دوست داشتم ! هيديجمش پارك

 :آتوسا بازومو گرفت و با خنده گفت. گردنم و گردنبندمو لمس كردم كيشال بردم نزد ريدستمو از ز. بود

 ... اميخوام با خواهرم ب يمنم م نيايشما دو تا باهم ب... پسرا با پسرا ... دخترا با دخترا  -

 :رو گرفت و گفت مايهم دست ن يمان

 ... يرم دختر باز يمنم بدون سر خر م! چه بهتر -

 ...آخه  يعرضه ها هم ندار نياز ا -

 دلم خوش بشه؟ يديترس يكم سر من م هيشد  يم يحاال چ -
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 ... يتو كبوتر جلد خودم -

رو كنارم متوجه  مايشده بودم كه حضور ن اهاميچنان غرق رو. ميبود غرق تفكرات خودمون مايمن و ن يذاشتن ول يسر به سر هم م يو مان آتوسا

 :نشدم

. فتهيبراش ب يممكنه هر اتفاق... بره خونه آرتان  دينبا گهيگفتم ترسا د... افتاده حق رو دادم به بابات  يچه اتفاق دمياول كه از زبون آتوسا شن -

 يخوب م نگاتوجنس ... ترسا ... اما حاال ....  يكن يازش دور ديتو با. كرده جاديخطر اتو  يبرا يكم خطره ول يشغل آرتان جز شغل ها نكهيبا ا

 .شناسم

 :زد و گفت يلبخند تلخ. تعجب نگاش كردم با

 ...عاشق شدنت مبارك زلزله من  -

 :دميو نال ستادميا سرجام

 ... ماين -

 يمن خوب م يول يروز افتاد نيكنن از شوك حادثه به ا يهمه فكر م...  حال و هواهارو داشتم نيمن خودم ا...  زميعز يبگ يزيچ ستيالزم ن -

 ... يشد ينجوريدونم چرا ا

 ... يول -

 ...داغون كرده دل كوچولوتو  يكه دلتنگ يانكارش كن يتون ينم -

 :چونه ام و گفت ريدستشو گذاشت ز. شد ريانداختم و اشك از چشمام سراز ريز سرمو

 ... يشاد باش ديتو االن با... انوم گل نداره خ هيكه گر يعاشق -

 .ادي ياون با من نم.... خوام برم  يمن م. تونه مال من بشه ينم...  ستياون مال من ن... من با آرتان قرار دارم ....  ماين يول -

 ...خب نرو  -

 ...برم  ديبا -

 اديپس ازش بخواه باهات ب -

 ...تونم  ينم -

 .... زميعزشناسه  يترسا عشق غرورو نم -

 ...مغرورو دوست داره  يآرتان دخترا يول -

 ...آرتان تو رو دوست داره  -

 نه نداره -

 داره -

 .ومدي يم دنميبار به د هيهفته  هي نيا ياگه داشت تو... نداره  -

 ...اومده بابات راهش نداده  -
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 !!!؟يك -

 .داخل خونه هم راهش نداده يد كه بابات حتكر فيآتوسا برام تعر...  يتو خواب بود...  تيروز مرخص يفردا -

 ...از من نگرفته  يسراغ گهيد نيپس واسه هم! من يخدا -

 :نگام كرد و گفت ماين

 .اديتو ازش بخواه كه باهات ب....  يخواد كه نر يگم ترسا؟ اون ازت نم يكجاست دارم بهت م نجايا -

 .تونم ينم... نه ... نه  -

 ... يد ياز دستش م -

 .بگه ديخواد با يم اگه -

 ... ايبه خاطر خودت كوتاه ب....  يشكن يتو م... ترسا  يخوام شكست بخور ينم... من نگرانتم  -

 .دست من يكرده گفته چون امانت يكه نشون بده منو دوست داره تا حاال هر كار دمياز اون ند يچيمن ه -

 .شه يروز خسته م هي يآدم از هر امانت -

 ...پس اونم از من  -

 .ياشتباه تاوان پس بد نيواسه ا يمجبور نش دوارميشه فقط ام يبهت ثابت م...  يكن ياشتباه م -

افكار خودم  يرفتم و تو يبعد منم راه افتادم دنبالشون پشت سرشون م يلحظات. يحرف از من جدا شد و رفت به سمت آتوسا و مان نيدنبال ا به

 يا وهيگفتم چه م يم يروز هيكه  يزيهمون چ! عشق... عشق غرق شده بودم  يخودم بفهمم تو هنكيبود من بدون ا مايحق با ن. غرق بودم

 گهيبودم كه د دهياز بابام خشونت د نقدريا. مرد بشم هي ديو عب ريعاشق بشم كه بخوام غرورمو بشكنم كه بخوام اس دميترس يشه ميهم! هست؟

 ريبود كه چشم گفتن و اس بيحاال برام عج يكنم ول يخواستم به همه سرورو يم. شه چشمبگم با يا گهيبخوام به مرد د نكهيمتنفر بودم از ا

 هيشد  يكاش م. كانادا اديكنم دوست دارم باهام ب يبهش حال يجور هيتونستم  يكاش م... تونستم  يكاش م... لذت بخش بود  مآرتان بودن برا

كنم كه به  كيدوست نداشتم آرتانو تحر... بودم  زاريزنونه ب يها ياز دلبر ؟يارآخه چه ك يول. بشه ميبه شوهر واقع ليبكنم كه تبد يكار

 :به خودم اومدم يمان يبا صدا. اديعشق ب يطرفم از رو ادي يكه م يروز هيدوست داشتم . كنه دايپ ليبه من م ازشيخاطر ن

 .ميجا شام بخور هي ميبچه ها بر -

پاتوق ... خاطراتم غرق شدم  يسفارش غذا رو سپردم به دست بچه ها و خودم تو. قرار داشت يكيكه اون نزد يرستوران يتو ميبا هم رفت همه

شم  يپسرا نسبت بهش كنجكاو م هيبرعكس بق نكهيا ليدونستم دل ينم. كرد يبه خودش جذب م ياز همون اولم منو بدجور... آرتان مغرور ... 

 ماياگه ن يول... مطمئن نبودم كه اونم منو بخواد ... اعتماد نداشتم  ماين يبه حرفا... دم طرفش كاش از همون اول نرفته بو. دميفهم يم حاال...  هيچ

 يبيعج ليم دايكه جد دميد يبود؟ م ياحساس تازه چ نيمن با ا فيتكل! ؟يوقت از من نخواد كه نرم چ چياگه واقعا آرتان ه! ؟يراست بگه چ

چون قبال نسبت به خود ! حس ها رو نداشتم؟ نيچرا قبال ا...  دنيتو آغوشش خواب يبرا ... دنشيبوس يبرا دنشيدر آغوش كش يبرا ارمد

 يول. زدم يشكستم و بهش زنگ م يكاش غرورمو م...  نمشيشد بب يكاش م. چقدر دلم براش تنگ شده بود... حاال  يول. نداشتم يآرتان حس

كردن تشكر  ادهيدر خونه پ يمنو جلو يوقت. دمياز طعم غذا نفهم يچيم كه هكن يشام در سكوت صرف شد و من اعتراف م. دمحرفا نبو نيآدم ا
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 :صدام كرد مايكردم و خواستم برم سمت در خونه كه ن

 ...ترسا  -

 :گفت. برگشتم

 ...كنم  يبرات از ته دل دعا م -

 ... مايمنو ببخش ن... منو  -

 .ببخشمتكه من بخوام  ينكرد يتو كار....  يخور يسرما م... برو تو  -

كش دادم كه سر  نقدريتا ساختمون رو ا اطيفاصله ح... انداختم و رفتم تو  ريسرمو ز. ختنير يم نيزم ياز آسمون رو يبرف به نرم يها دانه

 . زدم ياتاقم و از ته دل زار م يرفتم تو يم ديبا... داشت  هيگر يدلم هوا... عالمه برف نشست  كيشانه ام 

 

طاقت  گهيد... ماه گذشته بود  كي يلعنت. درست بود؟ بشكنم؟ نشكنم؟ اواسط اسفندماه بود يچه كار... اش كردم نگ... برداشتم  مويگوش

... نداره  يجان تيدختر امن نيگه ا يزنه فقط م يحرف از طالق هم نم يحت! كالمه هيبابا حرفش  يجون زنگ زد با بابا حرف زد ول يلين. نداشتم

 گهيآرتان د... شكستنش برام سخت بود  يغرور لعنت نيا. كردم نيرو سبك سنگ يگوش. آرتان تنگ شده يبرامن دلم  ه؟يمن چ فيتكلآخه 

. رسونه يگفت آرتان بهت سالم م يآخر سر هم م ديپرس يزد و حالمو م يزنگ م ونيروز در م هيجون  يليالبته ن. ازم نگرفته بود يسراغ چيه

 يول. شد باهاش حرف بزنم يكاش م نمشيجا بب هيشد  يكاش م. دار كرده حهيا غرور پسرشو جردونست باب يم...  رورهدونست پسرش مغ يم

ماجرا آرتان هم  نيا يكردم تو ياز هر طرف كه نگاه م. االن وقت شكستن غرورم نبود... رو پرت كردم اون طرف  يگوش ؟يآخه چه جور

شماره ...  يگوش يزدم رو رجهيش يچه طور دميباال و نفهم دميصد متر پر يبا بلند شدن زنگ گوش. زد يبهم زنگ م ديمقصر بود پس اون با

 :فروكش كرد و جواب دادم ميهمه شاد. بنفشه بود

 ...بله  -

 ...سالم گل پرپر شده  -

 سالم بنفشه -

 ؟يبهتر ؟يخوب -

 ... ستميبد ن -

 ... داستيآره واقعا پ -

 ...حوصله ندارم بنفشه كارتو بگو  -

 !؟يدار حوصله يتو ك -

 ؟يكار دار يبگو چ... قربون شكل ماهت برم ... بنفشه جان  -

 ...امروز پنج شنبه است  -

 خب؟ -
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 ...پاتوق  شيچند ماه پ اديبه  ميبر ايب -

 يم. مرفت يم يچ يبرا. رفت ينم گهيكه من پاتوقو ترك كرده بودم آرتان هم د نطوريهم...  دهيچه فا يول...  ريبخ ادشيآخ ! آرتان! پاتوق؟

 مويكم دلتنگ هيام اثر مثبت داشته باشه و  هيروح يتونست تو يخاطره م ديتجد دميچرا كه نه؟ شا يداغونم كنه؟ ول شتريب شيخال يرفتم كه جا

 :گفت ديبنفشه كه سكوتمو د. كنه فعر

 ستيبره پ يبهت گفتم دانشگاهمون داره م... خونه  يتو يماهه خودتو حبس كرد كي. دهيبه آخر نرس ايباور كن دن... دختر خوب  ميبر ايب -

 يبا خودت چ يدار...  يومديكوه ن ميبر ميخوا يگفتم م...  يومدياصفهان بازم ن رميآبشار سم ميبر ميخوا يگفتم با بچه ها م يومدين ايتوام ب

 شد؟ يشاد و شنگول چ يپس اون ترسا ؟يكن يم ارك

 :زودتر ساكت بشه گفتم نكهيا يبرا

 ...خونه آرتان مونده  نميماش... ندارم  نيماش يول...  امي يباشه م -

 ... رهيگ يم انويشا نيشبنم ماش...  ستيمهم ن -

 ...دنبالم  نيايباشه ب -

 .ميدلم ساعت هفت دم خونه تون زيباشه عز...  يقربونت برم اله -

 يقربون صدقه ها بهم م نياز ا شتريب يلياون فحشا خ! الحا يول... هم فحش بود  مونيقبال سالم احوالپرس! ريبخ ادشي! مودب شده بود چقدر

 يعكس از آرتان داشتم كه حاال نگاش م هيكاش . تا ساعت هفت سه ساعت وقت داشتم. تخت يرو دميكردم و دراز كش يخداحافظ. ديچسب

 يول. منم مهم نبود ياون موقع برا...  ميريعكس بگ هيآتل ميبر اديآرتان حاضر نشد ب مونيروز عروس... بود  شميپ مونيعروس لميكاش ف. كردم

... آرتان  اديبه ... بغلم  يتو دميلحاف گنده مو لوله كردم و كش. تونست آرومم كنه يدونه عكس دو نفره باهاش داشتم چقدر م هياالن اگه 

. رميبغلش آروم بگ يدوست داشتم فقط تو. بكنم يالزم نبود كار! فقط بخوابم... بار تو بغلش بخوابم  هيبه دلم موند  حسرت. كاش آرتان بود

هم كه فكر كنم  يا گهيد زياز تو فكر كنم؟ به هر چ ريغ يزيلحظه به چ هيفقط ... لحظه  هيتونم  يبا دل و روح من؟ چرا نم يكار كرد يآرتان چ

 هي ديحموم با يو رفتم تو دميجا پراز  عيسر... ساعت شده شش  يك دميفكر غرق شده بودم كه نفهم يتو نقدريا. شه به تو يآخرش ختم م

بعد از . و ژل زدم تا فر بمونه رايكم فر شده بود همونجور بهش كت هيموهام حالت گرفته و  رونياز حموم اومدم ب نكهيبعد از ا. گرفتم يدوش م

رو زدم كه اون  يپيهمون ت. كردم يرفتن به پاتوق خودمو خفه م يهمون روزا كه برا اديبه . كم به خودم برسم هي تمماه دوست داش كي نيا

و  رونياز اتاق رفتم ب. ومدي يفر چقدر به صورتم م يمو. بود كه داشتم يلباس نيفعال بهتر. زده بودم رونيبرم ب نايا مايخواستم با ن يشب كه م

 :زدملب پله ها بلند داد 

 ... زيعز -

 :كه بود و گفت يياز هر جا نرويب ديبود كه پر دهيمنو نشن يوقت بود انگار صدا يليخ چارهيب

 ... زميجونم عز -

 :به سر و وضع من كرد و گفت ينگاه بعد

 نه نه؟ ير يم ييبه به جا -
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 :تكون دادم و گفتم يسر. كردن يذوق هم م رونيبرم ب نكهيا ياالن برا يدادم ول يرفتن جواب پس م رونيب يبرا ديقبال با! روزگار يا

 بابا خونه است؟ زيعز... بله  -

 ...اتاقشه  يتو... آره مادر  -

 :غر غر كرد زيافتادم سمت اتاق بابا و عز راه

 !ستين يهست ك يدونه ك يكه نم دهيكارش به كجا كش نيبب -

. ستاديمن بلند شد ا دنيبود با د ينشسته بود و سرگرم كار زشيبابا پشت م. به در زدم و رفتم تو يتوجه رفتم سمت اتاق كار بابا تقه ا يب

 :تكون دادم و گفتم يسر. كرد يداشت نگام م يبيجور عج هي... بود كه انگار منتظرم بوده  يحالتش طور. خوندمينگاهش م يجب رو از توتع

 ...سالم  -

 ... نيتو بش ايب...  ايب! چه عجب.. سالم بابا  -

 .اومدم بهتون بگم و برم...  رونيخوام برم ب يم...  ينه مرس -

 بابا؟ ير يكجا م -

 .برگردم ريشب د ديشا. رونيشام ب مير يبا دوستام م -

 :و گفت دمينفهم شويكه معن ديكش يآه بابا

 ...برو خوش بگذره بهت ... باشه  -

 :كه گفت رونيب امياز اتاق ب اومدم

 ...من برو  نيبا ماش -

 :زدم و گفتم يپوزخند

 .ارهي يم نيشبنم ماش...  ستيالزم ن -

 ديشد نقدريچرا آرتانو ا دميبار هم ازش نپرس هيخواستم بذاره برگردم خونه آرتان؟ چرا  يچرا از بابا نم. خارج شدم كرده و از اتاق يخداحافظ

 يواقعا چرا جلو يول... داد  يم تيخواستم رضا ياگه من ازش م ديرو تمومش كنه؟ شا ياجبار تيمحكوم نيمحكوم كرده؟ چرا ازش نخواستم ا

و  دميكش يقيكردم؟ نفس عم يدوباره با آرتان بودن تالش نم يچرا برا! برو خونه ات گهيبگه بسه د اديار داشتم بابا بانتظ! هم غرور داشتم؟ بابا

 .ستين يراض يآزاد نيچندان از ا يرو داشتم كه از زندان آزاد شده ول يحس زندان. از خونه خارج شدم زيكردن با عز يبعد از خداحافظ

 

 :و داد غيشبنم و بنفشه شروع كردن ج... و من نشستم عقب  ديبنم هم رسش رونيدر خونه كه رفتم ب از

 !يشد گريچه ج يوا -

 ...شعور  يچقدر دلم برات تنگ شده ب -

 ... رونايب مينرفته بود ييچقدر وقت بود سه تا -

 :زدم و گفتم يلبخند
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 ...تنگ شده بود  مونييآره منم دلم برام جمع سه تا -

 كنن يسوناش هنگ مپاتوق گار مياالن بر -

 سه تفنگدار تنگ شده حتماً يآره واال دلشون برا -

 دنيكش يم ينفس هينه بابا اونا تازه داشتن از دست ما سه تا  -

 .ميكن يوونگيد ميخوا يكه دوباره امشب م مييمهم خودمون سه تا...  اليخيب -

 :بنفشه گفت. كردم ينگاه م رونويمن سكوت كرده بودم و از پنجره ب يزدن ول يحرف م يراه اونا ه يتو

 چه خبر از آرتان ؟ -

 :و گفتم دميكش يآه

 !يچيه -

 ...شه  يبلند نم يبخار چيبشر ه نيدونستم از ا ياز اولم م -

 خونه تون؟ ومدنيبابا مامانش به سر ن يعني -

 ...نه  -

 گه ينم يچيكه ه انيرفتن چطور شد؟ شا يكارا -

 ...فرم نامبر اولم اومده  -

 ؟يچ يعني -

 ...هستن  يو مشغول بررس دهيمداركم به دستشون رس يعني -

 !شه؟ يم يبعدش چ! يچه دنگ و فنگ -

 ... زايبعدشم و...  اديفرم نامبر دوم ب ديبا -

 .بد باهاش برخورد كرده يليچند بار كه زنگ زده خونه تون آرتان خ... از دست آرتان دلش خونه  انيشا -

روش حساس بود و  يليخ نميهم يمنه برا ليوك انيدونست شا يآرتان هنوزم نم.زد خونه  يزنگ نم گهيوقت بود د يليخ انيشا... دونستم  يم

 :تكون دادم و گفتم يسر... تا سر حد مرگ برام قشنگ بود  رتاشيغ نيا. كرد يباهاش بد برخورد م ماين نيع

 ...زنگ بزنه خونه آرتان  دينبا... خودشه  ريتقص -

 هيساش كارخوب تما -

 آرتان كه كف دستشو بو نكرده -

 !كارت داره؟ يچ انيشا ينكنه بهش نگفت -

 ...نه  -

 ...زنه خونه  يكنه دوست پسر زنش پرو پرو زنگ م يفكر م! چارهيخب حق داره ب... ناقال  يا -

 يتو نويماش. به وجود اومد نمونيب يميصم شبنم و بنفشه هم از خنده من شاد شدن و دوباره جو... بودم  دهيوقت بود نخند يليخ. دميخند
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 :و با خنده گفت ديبنفشه دستمو كش. شدم رهيآرتان خ نيماش يخال يو من با حسرت به جا ميپارك كرد نگيپارك

 ... ليشوهر ذل ميبر ايب -

... با آرتان اومدم  نجايكه اومدم ا يبار نيآخر...  نميآرتان و دوستاشو بب يخال يدوست نداشتم جا نييسرمو انداخته بودم پا. ميسه وارد شد هر

 :گفتم يسرمو باال گرفتم و با ناراحت. كمرم يفرو رفت تو يكه سقلمه ا زمونيرفتم سر م يتوجه به شبنم و بنفشه داشتم م يب

 دوباره چه مرگته شبنم؟ -

 :نگام كنه گفت نكهيروبرو زل زده بود و بدون ا به

 ...اونجا رو  -

زل زده ... مشتاق و تب دارم  يچشما يشد تو رهيو خ ستاديهمونجا سر جاش ا. بلند شد شيصندل ياز رو!! آرتان! من يخدا. ..گرفتم باال  سرمو

برداشت و راه افتاد  يصندل يخم شد و كتشو از پشت يدونم چقدر گذشت كه به نرم ينم! من بود؟ يآرتان جلو! شد يباورم نم... به هم  ميبود

... بغض كردم  دنيسالم هم ندارم؟ چونه ام شروع كرد به لرز هيارزش  يحت نه؟يخواد منو بب ينم يحت يعنيره؟  يره مدا! دلم شكست. در تسم

اون كه زل  ينه دوستا... نه بنفشه ... نه شبنم . دميد ينم ويشكيه گهيد. بود كمينزد كينزد... جلوم  سادياومد طرف من و وا! نرفت... نه  يول

 :رفته گفتم ليتحل ييصدا با. بودن به ما زده

 ...سالم  -

 يمو م نهيوار داشت قفسه س وونهيقلبم د. من خوشحال بود دنياونم از د ديشا...  ديدرخش يچشماش م. فقط سرشو تكون داد... نگفت  يچيه

 :بنفشه كنار گوشم گفت. شكافت

 ... مينيبش مير يما م -

 :ت و زمزمه وار گفتانداخ ريآرتان سرشو ز. سرمو تكون دادم براشون فقط

 با من؟ ياي يم -

 يبرا يسر... دستش  يدستمو گذاشتم تو نانيگوشه لبم جا خشك كرد و با اطم يلبخند. دستشو گرفت به سمتم. حرف سرمو تكون داد بدون

 .به دستم داد و با هم از رستوران خارج شدبم يدوستاش تكون داد فشار

 

 يول...  نگيپارك يرفت تو. كنم رهيمشامم ذخ يعطر تلخشو تو يدوست داشتم بو. دميكش يم قيعم يفقط نفسا... زد نه من  ياون حرف م نه

اونم با لبخند شونه باال . خودم با تعجب نگاش كردم يايچشمم افتاد به پرش هويرفتم  يكه دنبالش م نطوريهم. نبود نگيپارك يكه تو نشيماش

دوست داشتم . قشنگ دخترونه بكنم يخودم فكرا شيدوست داشتم پ. بپرسم سوار شدم يزيچ نكهيتر شد و بدون ا قيلبخند منم عم. انداخت

برگشتم نگاش كنم و با نگام بپرسم . نشد يخبر يول فتهيمنتظر بودم راه ب. شده نميدست به دامن ماش يفكر بكنم كه اونم از زور دلتنگ نطوريا

 :و زمزمه وار گفت ديكمرم لغز يدستش رو. من يايش آرتان شده بود همه دنآغو! يآخ خدا چه آرامش... داغ شدم  هويكه  سادهيچرا وا

 ...تنگ شده بود  يليهم خونه ام خ يخوام اعتراف كنم كه دلم برا يم... نگو  يچيه -

 ؟ينداد چرا اس ام اس ؟يچرا زنگ نزد ؟يبگم اگه دلت تنگ شده بود پس كجا بود... اش  نهيمشت بزنم تو س. خواستم سرش داد بزنم يم
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. انتظار داشته باشم نهمهيا ديپسر مغرور نبا نياز ا ديشا يول. يذاشت ياز خونه قرار م رونيباهام ب... نبودم  ريمن كه اس دنم؟يد يومديچرا ن

موهام و  يتو ديكش دست... شالم افتاد ! نمونده بود يباق يگله ا يجا.... گله كنم  گهينبود د ازين. ديارز يم ييايگفت خودش به دن نويا كه نيهم

 :گفت

 ... ادي يم يليفر بهت خ يمو -

 :گفت. كرد يم وونهيدوباره داشت منو د... آرتانم دوباره مهربون شده بودم . نگفتم بغض كرده بودم يزيچ بازم

 ... نمتيبب نجايكردم امشب ا يفكر نم -

باالخره منو از . هم دوست داشتم شويزبر يمده بود ولگردنش در او يتا تو ششير. دميكش يقيگردنش فرو كردم و نفس عم يتو سرمو

 :و گفت ديبا مهر بوس موينيشيپ. خودش جدا كرد

 ... يشميخوشحالم كه پ -

 :ديخند. نگفتم يزيزدم و چ يلبخند

 زبونتو موش خورده؟ -

 :گفتم. طونيش يشدم به همون ترسا ليدوباره تبد. در آوردم زبونمو

 ...دارمش سه متره ...  رينخ -

 :سرم و گفت يرو ديكش شالمو

 ...خدا به داد من برسه  -

 :دستمو گرفت و گفت. دميخند

 ؟يبگ يزيچ يخوا ينم -

 :و گفتم دميكش يقيعم نفس

 ...منم دلم برات تنگ شده بود  -

 .كردمو اون كرد يم ديكه من با يا گله

 ...خونه  يبرگشت نيهم يبرا -

 ...تموم شده  گهيكردم دوره هم خونه بودنمون د يفكر م... دنبالم  يايو بكردم؟ منتظر بودم ت يكار م يبا بابا چ -

 .االن كه تازه شش ماه شده... سال بود  هيدونم قرارمون  يكه من م ييتا اونجا -

 ي؟ به روتحمل كنم شهيهم يبرا شويتونم دور يم يچه جور... ماهش منو داغون كرد  كي! نه خدا! م؟يشد يجدا م ديبا گهيشش ماه د يعني

 :و گفتم يول اوردميخودم ن

 ... يآورد ياز دلش در م ديبا... دنبالم؟ بابام حق داشت  يومديچرا ن -

 !ومدم؟ين يكن يفكر م -

 ...بار  هي -
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 ...اشو رفتم شركت بابات  هيبق... بار اومدم خونه  هي -

 :و گفتم رميبگ رتمويح يجلو نتونستم

 !؟يگ يراست م -

 :گفتفشار داد و  دماغمو

 ...دوباره به دست آوردن هم خونه ام چند بار هم رفتم  يبرا -

 خواست بشه تا حاال شده بود مياگه ... شه  ينم يراض گهيحساب بابا د نيپس با ا -

 :راه انداخت و گفت نويماش

 ...شد  يراض -

 !؟يچ -

 ... يبرگرد ينداشت منتظر بود خودت بخوا يبابات حرف -

كاش خواسته بودم ! منتظر بودم خودم ازش بخوام؟ نكهيوقت منو عذاب داد به خاطر ا نهمهيا! گفتم يبهش م يچ...  يبابا يا. نگاش كردم فقط

دوست ... ساعت تازه هشت بود . نگفت يزيآرتان هم چ. نزدم يحرف گهيد. آرتان بودم شيمهم االن بود كه پ. مهم نبود گهيد يول... كاش ... 

 :و گفت ديكش يقينفس عم نييپا ديرو كش شهيآرتان ش. بچرخم ابونايخ يتا صبح با آرتان تو مداشت

 !اد؟ي يم يچ يبو ياگه گفت -

 :با مزه چپ چپ نگام كرد و گفت. شونه باال انداختم. حس نكردم يزيچ. كردم بو

 بكنم؟ نكارويا ديحاال من با... زنن  يحرفا شوهراشون رو گول م نيبا ا شهياصوال خانوما هم -

 :از نگاهم خنده اش گرفت و گفت. نگاش كردم يخنگ با

 ... ادي يم ديع يبو -

تكون دادم و  يسر. هم همه جا بر پا بود يفروش يبساط ماه... شبو  يبو. بود دهيچيهمه جا پ ديع يهجدهم اسفند بود و بو... گفت  يم راست

 :گفتم

 !آره واقعا  -

 :گفت دستمو گرفت و. بكشم قينوبت من بود كه نفس عم حاال

 !خب؟ -

 :و گفت ديخند. كردم نگاش

 اد؟ي يم يدنبالش چ اديعد كه ب يبو... ترسا  يخنگ يليخ -

 ... ديع -

 ...خب  -

 !ا آرتان -
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 :فشار داد و گفت دستمو

 !م؟يلباس بخر ميبر يموافق -

نرفته  ديبا هم خر گهيد مونيعروس دياز خر بعد. ديخر ميداد با هم بر يم شنهاديبود كه بهم پ يبار نياول. گشاد صورتمو روشن كرد يلبخند

 :گفتم يسرمو تكون دادم و با شاد. ميبود

 !آخ جون -

 :خنده گفت با

 ... طونيوروجك ش -

 ! نهيريكردنم با آرتان ش ديكردم كه خر يفكر م نيداشتم به ا... كرد  شتريسرعتشو ب و

به مغازه ها كرد  ينگاه. قفل كرد و اومد كنارم نويماش يتان هم با خنده درهاآر. رونيب دميپر جانيو من با ه ستاديفروشگاه بزرگ ا كي يجلو

 :و گفت

 م؟يشروع كن ديبا ياز چ... خب  -

 ...نه نه ... نه شلوار ... مانتو  -

 يومو مآرتان با خنده جل يهمه مغازه ها سرك بكشم ول يخواستم تو يهمون طبقه اول م. داخل فروشگاه دميو دستمو گرفت و كش ديخند

 :گرفت

 .ميكن يم ديسر فرصت خر ميگرد يبعد برم... رو نگاه كن  نايترياول خوب و... ترسا  -

 ...خب همه اش قشنگه  -

 مينيخب پس بذار همه اشو بب يليخ -

خاله  نيع... بود  ديكردن از آرتان بع ديخر يوسواس تو نقدريا. داشته باشه يتيشخص نيكردم همچ ياصال فكر نم. ناچار كنارش راه افتادم به

به ناچار همه طبقه ها رو باهاش گشت زدم ...  رونيب ومدمي يكردم و م يهمون مغازه اول بار م يتو زويهمه چ شهيبرعكس من كه هم! زنكا

 يرد جلوك يم يآرتان سع. خوردم يم يسكندر يالك يانداختم و ه يو داد راه م غيترسو ج يآدما نيع ميبش ميخواست يكه م يبرق پلهسوار 

آرتان  دنيد. ديخند يمن م يايچشمش و با تاسف به تخس باز يگرفت جلو يبره دستشو م ينم ييراه به جا ديد يم يوقت يول رهيبگ طنتامويش

كه دستمو محكم  يشد دست گرم يهنوزم باورم نم. تونستم خانوم وار رفتار كنم يدست خودم نبود و نم گهيبود كه د دهچنان منو شارژ كر

و  فيمغازه ك هي يجلو... بود  دياز من بع نكاريا يول... بپرم بغلش ماچش كنم  يدوست داشتم ه... ده دست آرتان خودمه  يه و فشار مگرفت

 يدختر و پسر كه داشتن از پشت سرمون رد م هينظرم جلب شد به  نيتريو شهيش يو كفشا بودم كه تو فيك محوبودم و  سادهيوا يكفش فروش

 يبا چنان لذت شويشونيو پسره اول دستشو انداخت دور شونه دختره و بعدم پ ديچونه پسره رو بوس ريز ديرس يناز چون قدش نم دختره با. شدن

آرتان منو  يدفعه دست قو هي... شده بودم به اون دو تا  رهيمتوجه بشم برگشته و خ نكهيا ونبد. منم حس كردم يكه لذتشو حت ديبوس

... بدنم  يشد تو دهيچيتنش پ يگرما...  ديبوس مويشونيكار كنه خم شد و پ يخواد چ يبفهمم م نكهيبل از ابرگردوند به سمت خودش و ق

 ....بمش كنار گوشم بلند شد  يصدا. چشمامو بستم
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 ...به دلت بمونه  يمحبت چيذارم حسرت ه ينم...  يمن شيكه پ يتا وقت -

 :زد و گفت يلبخند تلخ! آرتان بود؟ يجد يجد نيا. چشماش يباز كردم و زل زدم تو چشمامو

مونده  يخاطره خوش ازم تو ذهنش باق هيخوام  يم...  نمشيوقت نب چيه گهيد ديبره و شا شهيهم يخواد برا يم گهيهم خونه ام شش ماه د -

 ...باشه 

 تيهمسر واقع يخوا يباشم؟ چرا نم تيشگيهمه خونه هم يخوا ينه؟ چرا نم شهيآخه چرا واسه هم...  ديهمه حسم پر! يلعنت! يلعنت! يلعنت

 :آرتان كه متوجه اخمم شده بود گفت...  ستيوجودت ن يتو يحس چيتو انگار ه يول.... بوسه تو داغ شدم  هيآرتان من با  ؟يباشم نه صور

 زدم؟ يحرف بد ؟يچرا اخم كرد -

 :تكان دادم و گفتم سرمو

 .شم يدارم خسته م گهيد... زودتر آماده بشه  زاميدوست دارم و... ه كن يم دايافتادم كه چقدر كارام كش پ نيا ادينه نه  -

دور كامل فروشگاه رو  كي يوقت. ده يكار دستم م يرو هيغرور كه مطمئن بودم باالخره  نيامان از ا. نگفت يچيه يمحكم فشار داد ول دستمو

 :گفت ميديچرخ

 ...شممونو گرفته كه اجناسشون چ ييهمون مغازه ها يتو مير يحاال م... خب  -

 :گفتم يبا شاد. برد يم ادميرو از  يهمه چ... كردن بود  ديخر شهينقطه ضعفم هم... رفت  ادمي ميناراحت

 ... ميهمه مغازه ها بر يتو ديپس با -

 :زد و گفت يلبخند تلخ آرتان

 ... مير يباشه م -

آرتانم . چشممو گرفته بود نشيتريرنگ اسپرت پشت و ديسف يمانتو هيا كه از مغازه ه يكي يجلوتر از او راه افتادم و رفتم تو...  ديلرز دلم

 :مانتورو بهش نشون دادم و گفتم... باهام اومد داخل 

 ...خوام  ياونو م -

 :مانتورو خوب برانداز كرد و گفت آرتان

 ... كهيش -

 :روكرد به فروشنده و گفت سپس

 لطفاً نياسمالشو بد زياون مانتو رو سا -

 :به من نگاه كرد و گفت رهيخ رهيهم بود خ يفروشنده كه پسر جوون! منم بلد بود زيسا چه

 !ن؟يخوا يواسه خانوم م -

 :چپ چپ به پسره نگاه كرد و گفت آرتان

 ...بله  -

دست پسره  وقت كنم مانتو رو از نكهيقبل از ا. اسمال مانتو رو آورد و گرفتش سمت من زياون طرف مغازه سا يرفت و از داخل كمدا پسر
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مانتو رو  يبا خونسرد يكردن ول يقند آب م لويك لويتو دلم داشتن ك رتشيو غ تياز حما. آرتان مانتورو چنگ زد و دادش دست من رميبگ

و  نازك بود نكهيداشت اونم ا يبد هيو خوشگل بود فقط  كيش يليخ. دميتند تند پالتومو در آوردم و مانتو رو پوش... پرو  متگرفتم و رفتم س

 :آرتان چند ضربه به در زد و گفت. شد يمشخص م رشيلباسام از ز

 !زم؟يعز يديپوش -

 :در اتاقو باز كردم و گفتم...  يواقع يزن و شوهرا نيع ميشده بود... ضعف رفت  دلم

 ...آره  -

 :زدم و گفتم يمنم با ناز چرخ.... عقب رفت و برندازم كرد  يقدم آرتان

 !چطوره؟ -

 :و گفتم رونيب دميپر يتند. ته مغازه افتاد يقد نهيشمم به آهمون حالت چ در

 ... نميخودمو قشنگ بب نهيبذار تو اون آ...  نهيتونه بب ياست خودشو درست نم نهيآدم تو حلق آ كهيكوچ نقدريا نجايا -

 :من شد در همون حالت گفت يچونه اش و مشغول تماشا ريفروشنده دستشو زد ز پسر

 ...ا فوق العاده است تن خورش واسه شم -

فروشنده  نميهم يبرا. باشه دايمانتو پ رياز ز يقرمز رنگم به خوب ريباعث شده بود لباس ز نيبودم و هم دهيپوش ديسف هيتاپ تور هيمانتو  ريز

 :بگه متيكرد با مال يآرتان دستمو از پشت گرفت و سع. داد يهه داشت با چشماش منو قورت م

 ... اريرو درش بب...  ستياصال قشنگ ن -

 :گفتم شيتوجه به حالت عصب بدون

 ...وقت بود  يليخواست خ يم ديسف يدونه مانتو هيمن دلم ... خوشگله  يليخ... ا آرتان  -

 :هم گفت فروشنده

 !بهتره ها يليخانومتون از شما خ قهيسل! يقشنگ نيآقا مانتو به ا -

 ساديفروشنده وا يجلو...  ستيحرفا ن نينه آرتان اهل ا!!! نكنه دعوا كنه؟. دين رنگم پرتوجه به من چند قدم به سمت پسره رفت كه م يب آرتان

 :كرد گفت يم يو با لحن مخصوص به خودش كه آدمو روان

 !ن؟يكن يهاتون دخالت م يهمه مشتر يمكالمه ها يمحترم شما تو يآقا -

 :با تته پته گفت. در جا كپ كرد فروشنده

 ...نه خب ... خب  -

 :گفت شيو با خشونت ذات نيتريو يمشتشو گذاشت رو نآرتا

 ... نيدخالت نكن ستيكه به شما مربوط ن يزيچ يپس خواهشا تو -

بود كه  بيخوردم به خاطرش عج ياصال حسرت نم. پرو و مانتو رو درآوردم يرفتم تو. نشده بود عيضا ينجوريفكر كنم تو عمرش ا چارهيب

دست منو گرفت و دو . مانتو رو دادم دست آرتان و اونم دادش به فروشنده رونياومدم ب. افتاده بود چون آرتان دوسش نداشت از چشم منم
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 :رو به من گفت يبا لحن عاد. ميشد خارجاز مغازه  ييتا

 !؟يدوست داشت يلياون مانتو رو خ -

 :گفتم. امو بگم هيكردم نظر اول يسع

 ...آره  -

 .ميكن يم دايپ گهيقشنگ د ديسف يمانتو هي ميگرد يحاال م...مثل تو نبود  ياصال در حد دختر. ...نازك بود  يليترسا اون جنسش خ يول -

 :تكون دادم و گفتم يسر. مرگت بشم شيكه خودم پ ياله! آخه يچقدر تو گل. من ناراحت باشم يخوا يمن قربونت بشم كه نم ياله يا

 ... ستيمهم ن -

 

 :برگشتم طرفشو و گفتم هوي

 !؟يدون يمنو ازكجا م زياتو س يراست -

 :جلوشو و با ورجه وورجه گفتم دميپر. نگفت يزيلبخند زد و چ آرتان

 ...بگو بگو  -

 :دستش و گفت يمنو گرفت دوباره تو دست

 !؟يايصاف راه ب يتون يتو نم...  يدختر آبرومونو برد -

 گهيبگو د... نه  -

 !راستشو بگم؟ -

 ...آره  -

 ...رم آلمان خواستم ب ياون موقع كه م -

 باهام؟ يخب؟ اون موقع كه قهر بود -

 :تر شد و گفت قيعم لبخندش

 ... يكرده بود يطونيآره همون موقع كه ش -

 ... يكه تو دعوت بود يرفتم پارت ييمنم همونجا... تو  ييچه پرو... اهه  -

 ...بدم  حشيتونم برات توض يمشكل از خودمه كه نم دميشا...  يافكار منو درك كن يتون يچون تو نم. ميمورد بحث نكن نيبهتره در ا -

 :تكون دادم و گفتم يسر

 ... يمنو نگفت زيسا...  يو پارت يمهمون اليخياصال ب -

از  يخواب بود يوقت نميدونستم واسه هم ينم زتويسا يول ارميب يزيچ يبخوام برات سوغات ديخواستم برم آلمان گفتم شا ياون موقع كه م -

 .برداشتم زاتويسالباسات  يرو

 :و گفتم دميبرچ لب
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 ... يآورد يمن سوغات يچقدرم كه برا -

 :و گفت ديحالت بچه گونه من خند به

 !اوردم؟ين يدون يم ياز كجا -

 !؟يمگه آورد -

 ...بله  -

 !كو پس؟!!!! وا -

 ...فرصت مناسب بهت بدمشون  هيبهت ندادم چون از دستت دلخور بودم گفتم سر  -

 ... يبدجنس يلياز خ شتريب يلينه خ...  يليخ يليخ -

 ... يكوچولوئ يلياز خ شتريب يليتوام خ -

 خان؟ سيحاال خس يبرام آورد يچ -

انگار . انگار نه انگار كه من همون ترسا بودم و انگار نه انگار كه آرتان هم همون آرتان مغرور گذشته بود. كردم يم يراحت با آرتان شوخ چقدر

 يآرتان با خونسرد. نواختمون روح بده كيروح و  يب يگرما كه به زندگ هي...  ميبه گرما داشت ازيو ن مين خسته شده بودهر دو از سرد بود

 :گفت

 ...دم  يخونه نشونت م ميشب كه رفت -

 :فكر گفتم يب

 !خونه؟ مير يمگه شب م -

 ... ياگه دوست داشته باش -

 ...پس بابا  -

 ...خونه خودمون  مير يبعدش م ريبرمت دم خونه تون برو از بابات اجازه بگ يم... از طرف توئه  اشاره هيگفتم كه بابات منتظر  -

كم سر به سرش  هيخواستم .يعوض شد يليآرتان به خدا كه تو خ! حاال شد خونه خودمون؟... گفت خونه من  يم شهيتا حاال هم! خودمون خونه

 :گفتم نميهم يبرا. بذارم

 ...خونه تو؟ همونجا راحت ترم آخه  مايب ديحاال حتما با -

 :خشنش گفت يپودر شد و در گوشم با صدا بايفشار داد كه استخوناش تقر يطور دستمو

 !ديبا ؟يديفهم...  يخونه من باش يتو ديو با يخونه من فعال زن من يهر چقدرم كه بهت بد بگذره تو -

 :گفتم ميشگيبه جاش با غرور هم يول! مهخب بابا ول كن دستو من خودم از خدا يليداشتم بگم خ دوست

 !وجود نداره يديمن با يتو زندگ! د؟يبا -

 :چشمام و گفت يزل زد تو يبا خونسرد آرتان

 .بهش عادت كن...  زميبه بعد داره عز نياز ا -
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. اورديمبارك خودش ن يروآرتان هم اصال به . ناراحت شدم يعنيوانمود كردم كه  ياخم كردم و جور. ازش قشنگ بود دنميزور شن المصب

 :و گفت ستاديا يمغازه ا نيتريو يجلو

 .يامتحانش كن يخوا يم... مدلشم قشنگه ...  ادي يم يليرنگش به پوستت خ...  نيمانتو رو بب نيا -

 هيمده بودن خونمون من او ناياون شب كه مامانش ا! هان اد؟ي يرنگ به پوست من م نيدونست ا ياز كجا م... بود  يكاربن يكوتاه آب يمانتو هي

 هيخدا رو شكر فروشنده . ميتكون دادم و با هم وارد مغازه شد يسر. زده ديچه با دقتم منو د نيبب! بدجنس يا... بودم  دهيپوش يرنگ نيدامن ا

ر شده بود كمرمو كمرش كا يكه رو ييداشت و كمر بند طال يتن خور خوشگل ليخ. خانوم مسن بود كه به درخواست من مانتو رو برام آورد

 :ابروشو باال داد و گفت ديتنم د يآرتان تا تو. داد يتر نشون م كيبار

 !قشنگه -

 :نگاه كردم و گفتم نهيآ يخودم تو به

 ... يليآره خ -

 .رونيب ايب اريدرش ب -

دار شده  نيچ نشييبلند بود و پا يليخروشن كه  يقهوه ا يمانتو هي. مانتوها شدم هيبق يمشغول تماشا. رو در آوردم و دادم دست آرتان مانتو

 ...بود چشممو گرفت 

 

 :كردم كه آرتان از پشت سرم گفت ينگاش م داشتم

 ...بپوشش  -

 :گفتم يخوشحال با

 !؟يجد -

 ...اندازه ته  نيبپوش بب... آره  -

خوشش اومد و به  يآرتان هم حساب. داد يشون مفوق العاده بود و قدمو بلندتر ن... پرو و مانتو رو تنم كردم  يتو دميدوباره پر يخوشحال با

 :گفت يشوخ

 ...قد بودن  نيكاش همه مانتوهات ا -

 ...دوست دارم  شتريب يكت يچون تن خورش قشنگ بود خوشم اومد وگرنه من مانتو نميا! ه؟يخوام برم حوزه علم يمگه م! وا -

 ... در هر صورت من نظر خودمو گفتم... بله از مانتوهاتون مشخصه  -

. هم انتخاب كردم يآرتان چند تا شال و روسر قهيبه سل. دميهم خر فيهر دوتاش كفش و ك يبرا يمغازه بعد يو تو ميمانتو رو هم گرفت اون

خواستم  يو وقت ستاديمغازه ا هي يآرتان جلو هويكه  مياز فروشگاه خارج بش ميخواست يم گهيو د دميهم سه تا شلوار خر گهيمغازه د هياز 

 :رو به فروشنده گفت. داخل مغازه دميرو نگاه كنم بهم مهلت نداد و كش مغازه نيتريو

 ... ديرو بد نيتريداخل و دهيلطفا اسمال اون مانتو سف -
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. كار شده بود ديمروار شيسه ربع ينايداشت و دم آست يجنس كتون كاغذ... چقدر خوشگل بود ... شدم  نيتريو يتو ديسف يمتوجه مانتو تازه

 :زد و گفت يلبخند... چشماش  يشدم تو رهيخ يتو رو گرفتم و با قدردانمان

 ... زميبرو بپوشش عز -

به عكس العملش نگاه  نكهيو بدون ا دميپنجه پا بلند شدم گونه اشو بوس يرو. رميخودمو بگ ينتونستم جلو گهيد. در اومد انيبه غل احساساتم

ه ي... خاص نگام كرد  يدر پرو رو كه باز كردم آرتان با نگاه... قشنگ بود  يليتنم خ ينتوئه توما. اتاق پرو و درو بستم يرفتم تو رجهيكنم ش

 :تكون داد و گفت يفقط سر. كه بازم از دركش عاجزبودم يبيغر بينگاه عج

 ...خوبه  -

ودم كه دوست داشتم در اتاق پرو رو باز كنم داغ كرده ب نقدريا. در پرو رو بستم و مانتو رو در آوردم عيسر... از اون بدتر بودم انگار  خودم

 :گفتم نهيآ يزدم پس كله خودم و تو يكي. از فكر خودم خنده ام گرفت... خب  يعالمه بوسش كنم ول هيآرتانو بكشم تو و 

 ؟يشد ديبد ديند نقدريچرا ا...  ينبود ينجوريتو كه ا! چه مرگته؟...  وووووونهههههههيد -

 يم لشويدل... دستمو نگرفت  گهيد. رونيب ميو از مغازه رفت ميدياز اتاق خارج شدم اون مانتو رو هم خر عيسر رهيتذكر آرتان كه گفت د با

 :گفت. رهيبازم دوست داشتم دستمو بگ نحاليبا ا يول... كردم اونم حال منو داره  يحس م... دونستم 

 ... ميجا شام بخور هي ميبهتره بر... شده  ازدهيساعت  روقتهيد -

 ... ميباشه بر -

 ؟يخور يم يچ -

 .... ستميگرسنه ن اديز -

 :ديپرس تيجد با

 شده؟ يزيچ -

 ...نه  -

 ... يستيكنم سرحال ن يحس م -

 ...كم خسته ام  هيخوبم فقط  -

 .شدم يگه خسته معمرا ا ديخر يواسه من م زيچ نهمهينفر ا هيبه خدا اگه  يول.... ره  يدر م تيخستگ ميش يم نيسوار ماش مير ياالن م -

 :تلخ گفتم. زودرنج شده بودم چقدر

 ...منت نذار  -

 :سمت خودش و گفت ديمنو كش. رفع شد اميهمه ناراحت...  دميبه آرامش رس... گرفت  دستمو

...  يبچه ا يليكنم خ يوقتا حس م يبعض!!!! ترسا؟ هيچه حرف نيكه خودم دوست داشتم انجامش بدم؟ ا يواسه كار!!! من منت سرت گذاشتم؟ -

 ... يفهم يرو اصال نم يو جد يفرق شوخ

 :و گفتم نيزم يرو دميبچه ها پا كوب مثل
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 ...خوب به من چه  يهست يجد شهياز بس هم -

 :زد و گفت يلبخند

 ...به نفع هر دومونه  نيا... بمونم  يبهتره جد -

 :توجه به عمق حرفش گفتم بدون

 !!!!چرا؟ -

 ؟يخور يم يچ ينگفت... ترسا  اليخيب -

 :جو گفتم رييتغ يشدم و برا اليخيب

 ؟يديد... ره  يكه پشه از مغازه شون باال م نايا... چركا  يفروش چيساندو نياز ا... خواد  يم يبندر چيدلم ساندو -

 :و گفت ديغش خند غش

 ...پرونه  يهوش از كله آدم م يهمونا كه بوشون از دو فرسخ... آره  -

 ... ايچرك خور بود چيپا ساندو هيخودت  داستيپ! كلك يا -

 :و گفت ديبه سمت خودش كش منو

 ... ميخودمون خبر نداشت ميداشت يمن و تو چه تفاهمات -

 يو آرتان رفت به سمت محله ها ميشد نيسوار ماش ييدو تا. و فقط بخندم ارميخودم ن يكردم به رو يسع يمفهوم داشت ول ايدن هي حرفش

 ونيخوشبو تو دستمون بود و ما هم م يچايساندو نيكه دو تا از ا ديطول نكش يزيچ...  ساديوا ايفروش چيساندو نيااز  يكي يشهر و جلو نييپا

 يماهه انگار حاال هر دو م كي ييجدا هيبعد از . بود كه با آرتان داشتم يشب نياون شب بهتر. ميو هرهر و كركر همه اشو خورد يوخخنده و ش

جمع كنم هم از بابا اجازه  زامويراه افتاد سمت خونه ما كه هم چ ميرو خورد چايساندو نكهيبعد از ا...  ميبهره رو ببر تياز حضور هم نها ميخواست

 . كنار اونم برام آرزو شده بود  دنينفس كش... خونه آرتان  يخوام برگردم تو يخوشحال بودم كه دوباره م. رميبگ

 دهيزحمت كش يتشكر كنه به قول خودش كل زيآرتان هم باهام اومد كه از بابا و عز. ديل نكشطو شتريساعت ب ميو برگشتنم داخل خونه ن رفتن

 يوقت. مرده متحرك بود كه حوصله همه رو سر برده بود هيماه  كي نيا يخبر نداشت ترسا تو گهيماه زلزله رو نگه داشته بودن د كيبودن 

 يوقت. كنه ديمنو تهد يخطر چينذاره ه گهيگذاشت تو دست آرتان و آرتان قول داد دشرط و شروط دست منو  يجمع كردم بابا با كل ور لميوسا

 :گفتم جانيو با ه نيماش يتو دميپر رونيب مياز خونه اومد

 ...خونه  يبه سو شيپ -

 :افتاد و گفت راه

 ... مير يخونه نم -

 !هان؟ -

 ...االن  ميبر ستيگفتم خونه قرار ن -

 م؟ير يپس كجا م -
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 .داشته باشم شيمدت از دستت آسا هيكه من  يكن هيتخل طنتاتويش نيكم ا هيجا  هيم ببرمت خوا يم -

 :چپ نگاش كردم و گفتم چپ

 ...گردم خونه موناااا  يبرم ؟ياريسرم ب ييچه بال يخوا يم -

 .محاله گهيبرگشتنت د... خانوم  يريباش تو دست من اس اليخ نيبه هم -

 :و گفتم اوردميخودم ن يبه رو نميمه يدو پهلو بود برا يليخ حرفش

 م؟يحاال كجا قراره بر -

 ...كم ورزش كنم  هياونجا  ميخوام بر يم... هم داره  يدوچرخه سوار ستيپ... دن  يم هيسراغ دارم كه توش دوچرخه كرا يشهرك هي -

كاش از اول بهش چراغ سبز نشون . دميآه كش... كه  يشنا نداشته با يخوا يم نه؟يخودت فرو بش جانيه يخوا يم... من اگه تور و نشناسم  اااااا

 .برخورد كنم يكردم عاد يسع. ميبش تياذ مينخوا ييدو تا نقدريداده بودم تا حاال ا

 .نكردم يوقته دوچرخه سوار يليخ... موافقم ! وليا -

دو تا . ميشد ادهيپ ييكرد و دو تا ادهيپ نگيپارك يتو نويماش. گفت يكه آرتان م يبه اون شهرك ميديشد تا رس يراه در سكوت سپر هيبق

آرتان چپ چپ نگاه . كنم يشالمو بردم از پشت آوردم جلو كه راحت بتونم چرخ باز فتميراه ب نكهيقبل از ا ميو سوار شد ميكرد هيدوچرخه كرا

 :فتكرد و گ

 ...چه وضعشه؟ شالتو درست كن  نيا -

 !چشه مگه؟!!! چرا؟ -

 ...شد  دايدنت پهمه گر ؟يدون يخودت نم -

 ...دست و پاست  يتو يخب اونجور -

 يدست. دور گردنم و بعد پشت سرم گره اش زد چونديدور شل پ هيجك اومد سمت من و شالو از پشت آورد جلو و  يرو گذاشت رو دوچرخه

 :بهش و گفتم دميكش

 ...چه خوب شد  -

 ...بدو سوار شو  -

فكر  نيلحظه به ا هي! داشت يچه لذت! بودم رونيساعت دوازده بود و من ب... ساعت دوازده بود ... دم به ساعتم كر يسوار بشم نگاه نكهياز ا قبل

 :زبونمو گاز گرفتم و تو دلم گفتم... كردم كه اگه آرتان نبود 

وقت  نيدختر تنها كه ا هيبه همه  يدون يم ؟يداشت تيامن نقدريا ؟يبكن يخواست يآزادانه هر غلط نجايا يتونست ياگه آرتان نبود تو م شعوريب -

 يتو تو ديافكار و عقا يجا...  يبر رانياز ا ديهمون با... ترسا  يستيتو آدم بشو ن ريكنن؟ نخ ينگاه م يديبا چه د رونيشب اومده از خونه ب

 ... ستين رانيا

 :اومد كنارم و گفت آرتان

 ؟يكن يفكر م يبه چ گهيد ميسوار شو بر -
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 :ديپرس تيدفعه با جد هيشد آرتان  يكم كه در سكوت سپر هي...  ميرفت يكنار هم م ييدو تا...  باال دميزدم و پر يلبخند

 يم يچ ومدي يسرت م يياگه بال يدون يترسا؟ م يرفت يچ يمگه نگفتم آرزو منتظر ه فرصته؟ برا... نرو  رونيمگه بهت نگفته بودم از خونه ب -

 شد؟

 :آرتان با تحكم گفت! فكر بچه اش... ه فكر آرزو به ذهنم هجوم آورد دوبار. نگفتم يزيانداختمو چ ريز سرمو

 هان؟! ؟يبچه گونه عمل كرد نقدريچرا ا... ترسا ! با من؟ هيلجباز هي نميا يفكر كرد رون؟يتونست از خونه بكشتت ب يچه جور... با توام  -

 اديسر تو ب ييبال نكهيمرگ تو بشم؟ بگم از تصور ا شيم خواستم پبگ رون؟يشدم برم ب يكرد كه راض ديگفتم تو رو تهد يگفتم بهش؟ م يم يچ

 :بهش بگم؟ فقط گفتم نارويپشت بوم؟ چه طور ا يرفت و احساسم منو كشوند رو نيعقلم از ب

 ...رفتم  يشدم نم يمطمئن باش اگه مجبور نم -

 ؟يلجباز... خوام بدونم  يم نويمجبورت كرد؟ من فقط هم يچ -

 ...كنم  يهم لجباز يبه اون خطرناك تيموقع يكه تو تمسياونقدر بچه ن -

 ؟يپس چ -

 ...نپرس ... نپرس ... تونم بگم  ينم -

... ذهنمو بپرسم  يكشونده بود دوست داشتم منم سواال نجايحاال كه بحثو به ا. گفتنش ستيواقعا برام مقدور ن ديانگار فهم. نگفت يزيچ گهيد

 :و گفتم ايره دلو زدم به دردونستم اول كدومو بپرسم باالخ ينم

 !من سقوط كنم؟ يتو نذاشت -

 :دميدوباره پرس. فقط سرشو تكون داد آرتان

 پشت بوم؟ يرو ياومد يچه طور -

 :و گفت ديكش يقيعم نفس

 ين بشم خودتندونستم و اومدم سمت خونه كه مطمئ زيمطبو جا يتو موندن تو يصدا دنيبا شن... اون موقع كه آرزو زنگ زد بهم مطب بودم  -

. زدم يحرف م يسمت خونه و با آرزو هم تلفن ومدمي يبا سرعت م...  يستيخونه ن يشدم تو تو يمطمئن م ديبا... و آرزو برام طعمه نذاشته 

 يبه ساختمون اول رفتم تو دميبعدش رس قهيو ماجرا رو گزارش دادم خودمم دو دق سيزنگ زدم به پل عيسر نيپشت بوم يرو يتو گفت يوقت

 يتو بود كه اصال حضور منو رو ريحالش بد بود و درگ نقدريآرزو ا... پشت بوم  يراست اومدم رو هي نميهم يبرا يستيتو ن دميآپارتمان كه د

كه  نيو هم كتونيباال اومدم نزد دتيكش دميتا د يمن كار دست تو نده ول دنيوقت با د هيكردم كه  ميخودمو قا ييجا هيپشت بوم حس نكرد 

 ....لباس تو رو چنگ زدم ديپر

 :وسط حرفش دميپر

 ...به خدا نبود .... مگه اون چند سالش بود؟ اون مستحق مردن نبود  ؟يچرا فقط من؟ چرا آرزو رو نگرفت -

 ادهيپجك و  يچرخو زد رو. جلوم و منم ترمز كردم ديچيآرتان آروم پ. ميبود دهيچرخ ستيدور كامل دور پ هي. كرد دنيام شروع به لرز چونه

دستمو فشار داد و ...  ستيچمنا كنار پ يرو ميولو شد ييجك و دو تا يام كرد چرخ منم گذاشت رو ادهيچرخ پ يدستمو گرفت و از رو. شد
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 :گفت

ن اون م... نكردم  يكار چيكمك به آرزو ه يدونم چرا برا يباور كن خودمم نم... اون لحظه  يتو يول... حق با تو باشه  ديشا... ترسا  نيبب -

 ... دميد يلحظه اصال آرزو رو نم

 :گفتم. آرتان يزر زر كنم جلو يخواست ه ينم. فرو دادم بغضمو

 ...از منم مهم تر بود  يحت... اون بچه داشت  يول -

 :تعجب گفت با

 !!!بچه؟ -

 !تو رو جون بچه ات يخودت بهش گفت -

 :زد و گفت يپوزخند

 ؟يچرا واسه اون نگران...  يادبچه اون افت اديحاال تو چرا ... آهان  -

هر چقدرم كه آرزو بد بوده باشه ... بزرگ بشه  يدست ك ريقراره ز ستيكار كنه؟ معلوم ن يچ ديبچه حاال بدون مادر با نيخب ا ؟يچ يعني -

 !؟ياما حاال چ... بهتر بود  يباالخره مامان اون بچه بود و براش از هر كس

 :شال و گفت ريموهامو كرد ز... جلو آورد  دستشو

دو ماهه باردار ... آرزو ... مغزتو بجوه  انهيمثل مور زايچ نيخوام ا يمجبورم چون نم يول... بگم  نارويدرست نباشه حاال كه فوت شده ا ديشا -

 ...بود  ومدهيبه وجود ن يهنوز بچه ا.... بود 

 !!!!؟يچ -

 !من نينه؟ درست ع يتعجب كرد -

 ؟يچطور...  يول -

از ... ده  يبعد از طالقش بازم رابطه اشو با همون دوست پسرش ادامه م ايخوب گو يول... از همسرش جدا شده بود  شير ماه پآرزو چها -

كنم و  دوارشيكردم ام يسع يليبوده خ نيا شيخودكش ليدل دميفهم يمن وقت... كرده بود  يخودكش هيقض نيهمونم حامله شده بود به خاطر ا

كنه كه بتونه خودشو بچه اشو با هم قبول  دايپ ويبتونه كس ديبهش گفتم شا يول... بچه حروم بود  هياون  نكهيبا ا... كنم به اون بچه عالقمندش 

 ...گم  يمن برداشت سو كرده و فكر كرده من دارم خودمو م يدونستم از حرفا يمن نم يشده بود ول ياونم راض... كنه 

 !من يخدا -

 .منتظرش نبود چكسيه ايدن نيا يرفت چون تو يم نياز ب دياون بچه با... نو نخور غصه او گهيحاال د... بله  -

 !كنه؟ انتيراحت خ نقدريتونه ا يزن م هيچطور .... چطور  يول -

 شه و با يتر م فيبزرگتر بشه كث يهرچ اتيدن...  يخودت بمون كيكوچ يايدن يتو شهيدم هم يم حيو من ترج كهيكوچ يليخ اتيترسا تو دن -

راحت تر از دختر  يليدوره زمونه مخ زن شوهر دارو خ نيا ياگه بهت بگم تو... كه باورش از جون دادن برات سخت تره  يش يروبرو م ييزايچ

كنه و هر دو جنس چقدر راحت به  يم داديزن و شوهرا ب نيب يشه كه چه مشكالت يتو باورت نم... شه  يشه زد باورت نم يمجرد م ههجده سال
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كه بتونم تو رو  ييمن تا جا... بچه بمونه  نطوريرو بهتره ترسا بذار روحت هم نايا ينفهم... راحت تر از آب خوردن ... كنن  يم نتايهم خ

 ...كنم  يحفظ م نجوريهم

 :گفتم ضيغ با

 ... يزن يدر موردش حرف م يداركه تو  ييايدن نيتر از ا فيكث يليبشم خ ييايوارد دن يدفعه ا هي ديبعد از اون شا! گهيآره تا شش ماهه د -

كرده بودم به دسته چرخ  زونيآو مويبند گوش... من فرصت حرف زدن رو ازش گرفت  يزنگ گوش يصدا. ديموهاش كش يتو يدست يكالفگ با

اش شد  فهايق هوي...  يصفحه گوش يطرف من كه چشمش افتاد رو رتشيبرداشت اومد بگ ويوقت كنم پاشم آرتان پاشد و گوش نكهيقبل از ا

 :رو زد و خودش جواب داد يكردم كه دكمه گوش يبا تعجب داشتم نگاش م. عقب ديشو دستشو ك رغضبيم نيع

 بله؟ -

 :هيكردم بلكه بفهمم ك زيگوشامو ت!!! داد؟ يمنو جواب م يچرا گوش! بچه پرو! مونده بودم بهش مات

 ... دييامرتونو بفرما...  ستيترسا ن -

 !؟يزن من دار با يشما چه كار خصوص -

 !پرسم يحاال دارم از شما م -

 .خداحافظ.... خب  يليخ -

 :با اخم گفتم... قطع كرد و بر و بر زل زد به من  ويگوش

 ؟يحرف زد ينجوريبود؟ چرا ا يك ؟يمنو جواب داد يگوش يواسه چ -

 :ديبار يم شيآت شيعسل يچشمام از چمشا يزل زد تو. و بلندم كرد ديكش دستمو

 ... يبه حالت اگه دروغ بگ يوا... پرسم  يل ازت مسوا هي -

 :چونه امو طبق معمول گذشته گرفت تو مشتش و گفت. دميترس يكم كم داشتم ازش م. نگاش كردم فقط

 !دوست پسرته؟ انيشا -

...  انيشا چارهيب! زنگ شد دوست پسرم؟با دو تا ...  انيمنو چه به شا!!!!! بگم؟ يآخه آرتان من به تو چ...  رميحقته بگم آره حالتو بگ! يروان! وا

 :با اخم گفتم... آرتان خورده تا حاال  نيچقدر تركش از ا

 !؟يزن يبه من تهمت م يبه چه حق! ؟يچ يعني! ؟ هيچه سوال نيا -

 :بود ومدهيبشر آرامش ن نيانگار به ا... بلند شد دادش

 !!!با تو داره؟ يچه كار خصوص!!!! هان؟!!!! به تو زنگ بزنه؟ دم به ساعت ديپسره چرا با نيا! واضح تر؟ نياز ا!!! تهمت؟ -

 :تر از خودش داد زدم بلند

 !!!!به تو داشتم؟ يازيچه ن گهيمن اگه دوست پسر داشتم د... كنه كه برم  يچون كارامو داره درست م...  لمهيچون وك -

. از دستش ناراحت نبودم ادميز...  اديمنتظر بودم پشت سرم ب. مبهت زده اش دور شد يچشما يو از جلو رونيب دميدستش كش نياز ب مويگوش

 :زدم كه صداش از پشت سرم بلند شد يداشتم لبخند م. كرد يخوشحالمم م رتاشيغ
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 ؟ير يم يكجا دار... ترسا  سايوا -

 :و گفت ديدستمو از پشت كش. شد يداشت گشاد تر م يه شمين ينذاشتم ول محل

 ترساااا -

 :و گفتم برگشتم

 بازم به تهمتات گوش كنم؟ سميوا! ه؟يهان چ -

 :چون لبخند زد و گفت هيالك تميعصبان ديفهم انگار

 ... ارميتونم دو تا شو تا دم در ب ينم ييمن تنها...  ريدوچرخه رو بگ نيا اينه ب -

 ...بود  اهينوكر بابات س -

 ...دوسش داشتم  نقدريا نيمنم بهت گفته بودم كه به خاطر هم -

 :رفتم گفتم يكه تند تند م طورنيهم

 ... قيال يهر چ قيخال -

 :و كنار گوشم گفت ديبودم كه دستمو از پشت دوباره كش دهيدر رس كينزد

 ... اقتميل يب يليخ...  اقتميل يمن ب... آره حق با توئه  -

 :صورتم و گفت يخم شد رو ديبود؟ نگامو كه د يمنظورش چ. خودآگاه برگشتم و نگاش كردم نا

 !هنوز از دستم؟ يناراحت -

 :ناز گفتم با

 ...بله  -

 ...هم برات دارم  گهيد زيسورپرا هي يناراحت نباش گهيد نكهيا يخب برا -

 :ام گرفت و گفتم خنده

نگ بهش ز هيبذار ! موقع شب بهم زنگ زده نيواجب بوده كه ا يليحتما كارش خ چارهيب انيشا! يا راست ؟يزيچه سورپرا گهيد...  كهيساعت  -

 .بزنم

 :و گفت بشيج يگذاشت تو يدر كمال پروگ دياز دستم قاپ ويگوش

 ... نيبب زويسورپرا ميبر ايفعال ب -

با . شد نتباليوارد محوطه پ يدوچرخه سوار ستيكم اون طرف تر از پ هيو  ميشد نيبا هم سوار ماش. خودمم كنجكاو شده بودم! چرا؟ دروغ

 :و گفتم دميكش غيدر ج يباال يتابلو دنيد

 !!!!!نتباليآخ جوووووووووووووووون پ -

 :زد و گفت يلبخند

 !كم هيفقط  -
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 ... يسيوا شيهمه چ يپا ديبا يكن يمنت كش يخواست ينجوريحاال كه ا اريدر ن يتوام لوس باز! ستميمن كه لوس ن -

 :تكون داد و گفت يسر

 ... يكرده باش يكه تالف يكن يم منو درب و داغون يزن يدونم حاال م يمن كه م... امان از تو -

 :وگفتم دميغش خند غش

 ...نداره  يبه من ربط يخودت گور خودتو كند -

بودن و  كاريهمه انگار ب... اونجا بود  ياديز تيجمع يبود ول ميو ن كيساعت  نكهيبا ا. نييپا دميپارك كرد و من زودتر پر نويماش. ديخند اونم

در  يباز لوسكه البته آتوسا ...  يو آتوسا و مان مايبار با ن هي... بال اومده بودم  نتيقبال بازم پ....  يذرونشب جمعه اومده بودن دنبال خوش گ

... بهم خوش گذشت  يلياون شب خ...  ميشد ربارونيت يو حساب ميكرد يگروه چهار نفره باز هيبا  يو مان مايمن و ن ميموند ديآورد و عقب كش

 :گفت واشيآرتان ...  ميآرتان اومد كنارم و هر دو وارد شد....  بشه نطوريكاش امشب هم هم

 ... نجايچه خبره ا... خدا به داد برسه  -

 !ات كنه؟ چارهيبابام ب اديبال سرم ب هيدوباره  يترس يم هيچ -

 :كمرم گذاشت و گفت يتو دستشو

 ...برو وروجك  -

و تفنگ  ميسنگر گرفت. ميكن يباز گهيدختر و پسر د هيقرار بود با ... تو  ميرفتتو مسئول اونجا بهمون لباس مخصوص داد و  ميرفت ييتا دو

بود  دايپ! بود يحرفه ا يليشرف خ يآرتان ب... حرفا بودم  نيمن سرتق تر از ا يدرد داشت ول يليخ راشيت شييخدا... شروع شد  مونيباز

 فيبودن حر دهياونام همه اش تو سنگر بودن فهم... افتاد  يكرد كه من فكم م يبارون م رياون دو تا در به درو ت نيهمچ... اس  نكارهيا يحساب

... گردنش  ياز پشت زدم تو ريت هيمنم لج كردم . كرد يم ميو همه اش منو پشت خودش قا رونيب اميذاشت من از تو سنگر ب ينم... قدره 

 :گردنش و گفت يدستشو گذاشت رو

 ...آخ  -

 يعجب غلط. زدن به آرتان پسره هم منو هدف گرفت ريبود از فرصت سو استفاده كرد و شروع كرد ت بيوه رقگر يكه تو يموقع دختر همون

برگشت و منو هل داد پشت سنگر و  يبه حالت عاد عيآرتان سر. كرد يگوش همه رو كر م غاميج يصدا. سالم تو تنم نموند يجا هي... كردم 

چون ... بازم فكر دخترونه كردم ... زد  يم ضيپسره رو با غ يزد ول ياصال دختره رو نم... كرد بارون  ريپسره رو ت يبيحالت عج هيخودش با 

خسته شده بود اومد  يآرتان هم كه حساب. دنيشدن و كنار كش ميباالخره اونا تسل. كنه ياش م كهيت كهيداره ت ينجوريپسره منو زد آرتان ا

 :سمت من و گفت

 !؟يسالم ؟يخوب -

 ... گهيد هيباز! لايخ يبابا ب -

 :وحشت زده اش و گفتم افهيق دنياز د دميترس... اومد كنار من  عيتفنگشو پرت كرد اونطرف و سر. نگاش عوض شد دميد هوي

 !!!!شده؟ يزيچ -
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 :لبم و گفت يباال ديآروم كش... دستشو آورد جلو  آرتان

 !صورتت؟ يزد تو ياون عوض -

صورتم  يضربه خورد تو هي...  ومدي يداشت خون م... به دماغم  دميدستمو آوردم باال و كش عيسر...  دميد شويكه برد عقب انگشت خون دستشو

 :دماغم و گفتم يدر آوردم گرفتم جلو بميدستمال از ج هي عيسر... بشه  يزيكردم باعث خونر يشدت نداشت فكر نم يول

 ...اشكنك داره سر شكستنك داره  يباز -

 :و گفت ديكش دستمو

 ...درمونگاه  ميبر -

شه  ياالن خوب م نميا... نبودم  ينجوريقبال من ا...  دهيكه زن تو شدم تا حاال صد بار كارم به دكتر كش يبه خدا من از روز... ول كن آرتان  -

 .ضربه خورده هيفقط 

 !نكن يلجباز... ره  يم جياالن سرت گ يتو كم خون! ترسا -

 :محوطه و گفتم يتو مكتين ينشستم رو. فتر يم جيگفت سرم كم كم داشت گ يم راست

 ...شم زود  يخوب م...  ريبگ نيريش زيچ هيتو برو برام ...  نميش يم نجايمن ا -

كنم كه  يريجلوگ يزيداشتم از خونر يسرمو باال گرفته بودم و سع... باز دوباره مهربون شده بود ... سمت بوفه  ديدو عيتكون داد و سر سرشو

 :فكر كه آرتانه گفتم نيبا ا. رمنفر نشست كنا هي

 به من؟ يبد يدار گهيدستمال د هي... آرتان دستمالم پر از خون شده  -

. نشستم سر جام و دستمال از دستم افتاد خيس بهيپسر غر هي دنيدستمالو گرفتم و اومدم تشكر كنم كه با د. صورتم قرار گرفت يجلو يدستمال

 :و گفت ديحالت نگام خند دنيپسره با د

 .بهت بدم گهيد يكيبذار  ؟يخانوم خوشگله؟ بده بهت كمك كردم؟ ااا چرا دستمالو انداخت يكن ينگام م ينجوريچرا ا هيچ -

 :آورد گفت ياز پاكت دستمالش در م گهيدستمال د هيكه  يشلوارش و در حال بيج يكرد تو دستشو

 ...كنم  زشيبرم ج... دماغ خوشگل كوچولوت  يزده تو يك -

آرتان پشت سرم سكته كردم در  يصدا دنيبا شن! بگم يچ يدر جواب اون همه پروگ ديدونستم با ياز حركاتش تعجب كرده بودم كه نم نقدريا

 !گايحد بوندسل

 ؟يطعمشو بچش يتوام دوست دار... دماغش  يمن زدم تو -

مات مونده بودم اون وسط آرتان پسره رو هل ... پسره دماغ  يمشتش خورد تو رميمن بتونم جلوشو بگ اي يبگ يزيپسره بتونه چ نكهياز ا قبل

 نيداد ب حيشد و ترج الشيخيقدره ب يليخ بشيبود رق دهيپسره هم فهم. ده يادامه نم نياز ا شتريدونستم ب يم... داد عقب و اومد سمت من 

هم  شهيهم... راه بندازم  غيج غيج نميب يتا دعوا مدخترا نبودم كه  هيخدا رو شكر مثل بق. بمونه رنيداشتن جلوشو بگ يدوستاش كه سع يبازوها

 يچون نم ديشا. داشتم يترس خاص هي شهيدونم چرا هم يدر مورد آرتان نم يول. كردم يبا لذت تماشا م سادميميشد من وا يهر جا دعوا م

رفت و دستمالم پر از خون شده  يم جيگ يليسرم خ. رونياز اونجا ب ديآرتان مچ دست منو گرفت و كش. تار از موهاش كم بشه هي يخواستم حت



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢٠ 

 :تعادل ندارم دستشو انداخت دور شونه ام و زمزمه وار گفت ديآرتان هم كه د. بود

 ...كه نكرد  تتياذ -

 ...نه  -

 !مطمئن؟ -

 .... يكرد ادهيرو پ ارويدك و پوز  يزد... بده  حيآدم توض يد يتو چرا وقت نم... مطمئن  -

 :زد و گفت يلبخند

 ...جا تنهات بذارماااا  هيلحظه  هيشه  ينم... ترسا  ميخودمون يول...  نهيكه به زن من متلك بگه سزاش هم يسك -

 :زدم و گفتم لبخند

 !و هزار تا دردسر هيخوشگل -

باز كرد و هر  كميك هيآب پرتغال در آورد  هيكه دستش بود  يلونيبگه از داخل نا يزيدر جواب حرفم چ نكهيو بدون ا نيماش ينشوند تو منو

 :دو رو داد دستم و گفت

 ...بخور  -

. شد نيراحت شد و سوار ماش الشيتا تهشو كه خوردم خ. داد يام كار دستم م جهيوگرنه سرگ. شدم يم تيتقو ديبا. حرف گرفتم خوردم بدون

 :پرسشگرانه نگاش كردم و گفتم

 !خونه؟ مير يم گهيد -

 ...ه بهت خوش نگذشت دميشا ؟يخسته شد ه؟يچ -

 ... مهيساعت دو و ن يول... هم بهم خوش گذشت  ياتفاقا خل -

 :تعجب به ساعتش نگاه كرد و گفت با

 !؟يگ يم يجد -

 !ساعت چنده؟ يپس فكر كرد! معلومه -

 ...گذره  يچقدر زمان زود م -

 ...افكار دخترونه ام درسته  گفت همه يبهم م يحس هي! گذره يم عيسر يليبا منه زمان براش خ يوقت. فكر دخترونه كردم بازم

 :ام گفتم ختهيتخت خواب بهم ر دنيبا د ياتاقم ول يخونه كه شدم با ذوق اول از همه رفتم تو وارد

 ...اااا آرتان  -

... د بو ينشونه خوب نيا... داشتم  يچه حس قشنگ! من يسر جا! دهيخواب يم نجايمدت رو ا نيآرتان ا... نگم  يزيبهتر بود چ! ساكت شدم هوي

 :آرتان اومد پشت سرم و گفتم

 شده؟ يزيبله چ -

 ...نبود  يمهم زيچ... نه ... نه  -
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 ...ترسا  -

 بله؟ -

 ...مدت  نيا يتو -

 ؟يكن يچرا حرفتو كامل نم ؟يمدت چ نيا يتو -

 !؟يديكه نكش گاريس -

چه  نميبب گارويچشم نداشتم س گهيد ادي يبدش م يگاريس يو آدما گاريبودم آرتان از س دهيفهم ياز وقت. دمينكش يهوس كرده بودم ول يليخ

 :زد و گفت يلبخند. تكون دادم يسرمو به نشونه نف... بكشم  نكهيبرسه به ا

 ... يبود دهياگه كش -

 هان؟ هان؟ هان؟ ؟يبودم چ دهياگه كش -

 :و گفت ديخند

 ... وارياز د يكي يخورد ياز من م يكي -

 ...كنم نگات  سادمينميوا گهيد نباريا -

 !برو بچه پرو -

 :صدام كرد. دمياتاق و خند يتو رفتم

 ...ترسا  -

 :انداخت و گفت ريسرشو ز. نگاش كردم. به خدا كه عوض شده بود... بود  يجور هي لحنش

 ... يبه خونه خوش اومد -

 خوديداشتم كم كم از خودم ب... بشه  دهيچيدور كمرش پ نكهيا يرفت برا يبازوهام داشت ضعف م. شدم كيقدم بهش نزد هي. ضعف رفت دلم

منتظرش  يداشت با چشما. كنم يبهش نگاه م گهيچشم د هيخواستم فكر كنه به  ينم. كردم يم يكار دينبا...  سادميسر جام وا يول. شدم يم

 :آب دهنمو قورت دادم و گفتم. نشكستم يول... غرورمو بشكنم ... كردم برم جلو  يبه خدا قسم كه داشت با چشماش التماس م... كرد ينگام م

 ازت ممنونم... بود  يخوب يليآرتان شب خ.... ممنون  -

 .داشتم ازيبهش ن شتريخودم ب... كنم  يخواهش م -

 يلباسمو عوض كردم و افتادم رو! من به اون ضد حال زدم اونم به من. و رفت به سمت اتاق خودش ديچپ چپ نگاش كردم كه خند! خر مغرور

خوابه  ياتاق بغل يكردم فراموش كنم آرتان تو يسع.. اونو گرفته بود  يهمه رخت خوابم بو... دماغم  يتو ديچيعطر تلخ آرتان پ يبو... تخت 

 زويكردم همه چ يسع... وار دوسش دارم  وونهيدارم و د ازيكردم فراموش كنم بهش ن يسع... كردم فراموش كنم بهم محرم و حالله  يسع... 

 .مامو بستمفراموش كنم و چش

كه  نطوريهم... آرتان خونه نبود  رونياز اتاق ب دميلحافو كنار زدم و پر عيسر... بود  ازدهيساعت ... شدم  داريزنگ مكرر تلفن ب ياز صدا صبح

 :و برش داشتم يرفتم به سمت گوش! كردم صبح جمعه كجا رفته يداشتم با خودم فكر م
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 ...الو  -

 :ديچيپ يگوش يجون تو يليمتعجب ن يصدا

 ...الو  -

به خصوص كه . خونه پسرش البد االن سنگ كوب كرده يدختر تو هي يصدا دنياز شن چارهيب. كنم هنوز خبر نداشت من برگشتم خونه فكر

 :با خنده گفتم... صدام هم گرفته بود 

 ...جونم  يليسالم ن -

 ؟ييتو زميترسا عز -

 ...هم گرفته  گهيزن د هينكنه آرتان  ه؟يك نيپس فكر كرد! بله كه منم -

در گوشم گذاشتم و با خنده  ويفروكش كرد و بعد دوباره گوش جاناتشياز خودم فاصله دادم تا خوب ه ويگوش. جون كرم كرد يلين غيج يصدا

نه به گرفت زنگ بز ميزنن بعدم تصم يگفت شب حتما بهمون سر م. افتاد يپس م يداشت از خوشحال چارهيب. كردم فيبراش تعر زويهمه چ

 :كه دستش بود لبخند زدم و گفتم يساك ورزش دنيبا د... كه قطع كردم در خونه باز شد و آرتان اومد تو  لفنوت. بابا تشكر كنه

 !!!!باشگاه؟ يرفت يپا شد يتو با چه جون -

 ...اصال خوابم نبرد منم صبح پاشدم رفتم باشگاه  شبيدوما د... اوال سالم  -

 دميبتوام خوا يعوضش من جا -

 بود؟ يتلفن ك... پف كردتون مشخصه  يبله از چشما -

 ... نجايا اني يشب م... مامانت  -

 ...وقت نكردم بهش بگم باالخره شاخ غولو شكستم و تو رو آوردم خونه  -

 :گفتم ييرفتم سمت دستشو يكه م نطوريهم

 ...خوشحال شد بنده خدا  يكل -

رشته  يثبت نام كنكور برا شيف. بردارم رتيعقب گرد كنم و برگه رو با ح...  سميد سر جا واكه باعث ش دميد يوسط حال برگه ا زيم يرو

 :با تعجب برگه رو نشونش دادم و گفتم... بود  يتجرب

 !!!آرتان؟ هيچ نيا -

 :رفت سمت اتاقش شونه باال انداخت و گفت يكه م نطوريهم اونم

 ... يكيدر تار يريت -

 :به برگه انداختم و آهسته گفتم ينگاه... اتاقش  يو رفت تومن نشد  يمنتظر سواال گهيد

 ... يكيدر تار يريبه قول خودت ت... هم نداره  ياشكال يول! ؟يآخر كار خودتو كرد... امان از دست تو  -

با  رونيوم كه اومد باز حم....  ميبعدش هم تند تند مشغول غذا پختن شدم كه گرسنه نمون...  ييحموم و منم رفتم دستشو يرفت تو آرتان

 :آشپزخونه و گفت ياومد تو شيهمون حوله سورمه ا
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 رستوران ميخواستم بگم پاشو بر يمن تازه م ؟يا غذا درست كرد -

 !عرضه ام؟ يمن ب يفكر كرد -

 :با اعتراض گفتم... آبو برداشت و گذاشت دم دهنش  شهيزد و ش يلبخند

 ... يكن يم يامو همه اش دهن شهيش ؟يحاال چرا مث من شد يآب بخور وانيبا ل يعادت داشت شهيدونم تو كه هم يمن نم -

. رو به من نداد يمهلت كار يول. سرش يكنه بكوبم تو تميمالقه رو گرفتم باال كه اگه خواست اذ. رو گذاشت سر جاش و اومد سمت من شهيش

صورتم آروم  كيانگشت اشاره اشو آورد نزد! عن بچه كوچولو ها! نحركت منو از جا كند و نشوند لب اپ هيدستاشو حلقه كرد دور كمر من و با 

 :لبام و گفت يرو ديكش

 ...باشه كه من شوهرتم  ادتي شهيهم نويخانوم كوچولو ا -

دوست داشتم سرمو ببرم جلو و لبامو بچسبونم . خواستم از دستش داد بزنم يم. كردن يلحنش حركتش همه و همه داشتن منو خل م صداش

 :لب گفتم رياپن و ز يرو دميمشتمو كوب. رونياز آشپزخونه رفت ب عياونم آب دهنشو قورت داد و سر... اش لب يرو

 !يلعنت -

 .دم يدونم آخرم كار دست خودم م يم. كرده بودم دايمن پ دايبود كه جد يچه حس نيا

شد من سرخ بشم و آرتان حرص  يكه باعث م زد يم ديجد يجون حرفا يليشد ن يسپر يجون و پدر جون شب خوب يليشب در حضور ن اون

آخر سر آرتان مجبور شد قبول كنه تا . كرد يم دييجون رو تا يلين يپدر جونم حرفا! كم داشتم فقط نويهم! خواست يدلش نوه م... بخوره 

ما هم  يزندگ! بخند يحاال نخند ك... خنده  ريز ميزد ييدوتا هويو  ميبعد از رفتن اونا با آرتان بر و بر به هم نگاه كرد. دست از سرمون برداشتن

 ...موندن كنارش به صالحم نبود  گهياون شب بازم از آرتان فرار كردم د! شده بود يچه زندگ

كه آرتان از  رونيرفتم ب يداشتم از خونه م. عقب افتادم ياز همه چ يالك يترم قبل الك. شدم كه برم كالس زبان ثبت نام كنم داريروز بعد ب صبح

 :جلو اومد و گفت يمن قدم دنيبا د. رونياتاقش اومد ب

 ؟يكجا به سالمت -

 ... ريسالم صبح بخ -

 ؟ير يكجا م...  ريسالم صبح توام بخ -

 !كالس زبان! خب معلومه -

 ؟يمگه ثبت نام كرد -

 ...رم ثبت نام كنم  ينه تازه دارم م -

 ...برمت  يتو كارت دارم بعد خودم م ايشه ب ينم ريخب پس د يليخ -

 ؟يكار دار يچ -

 .تو تا بهت بگم ايب -

 :كه اومد تو گفت ختمير يم ييداشتم چا. آشپزخونه تا بساط صبحونه رو آماده كنم يمنم رفتم تو ييدستشو يرفت تو اون
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 ...خودتو خانوم كوچولو  ينسوزون -

 :و گفتم زيم يرو دميرو كوب ييچا وانيل

 م كوچولو؟خانو يبه من نگ گهيشه د يآرتان م -

 :تعجب نگام كرد و گفت با

 !چرا؟ -

 ...گفت خانوم كوچولو  يبهم م.... آرزو  -

 !!آرزو؟ -

 :دستاش و گفت نيسرمو گرفت ب. من يكنار يصندل ياومد نشست رو. و سرمو تكون دادم يصندل يرو نشستم

 !گفتم يچون من بهت م... گفت خانوم كوچولو  يبهت مترسا اون ! و چند سالت بوده نيگفت انگار دوست چند يآرزو بهم م يگ يم نيهمچ -

 دونست؟ ياون از كجا م -

 ...بود  دهيمنو با تو شن يچند بار حرف زدن تلفن -

 ...افتم  ياون م اديمن  يگ يتا م... خب  -

به  نقدرينبوده كه تو به خاطرش ا يمهم زيچ چيه... نبوده  يچيكه آرزو ه يبرس جهينت نيبه ا ديتو با ياون بندازه ول اديتو رو  يچيخوام ه ينم -

 ... ياريخودت فشار ب

 :در گوشم زمزمه وار گفت... چشمام گشاد شدن ...  صديس يضربان قلبم رفت رو. حرف سر منو در آغوش گرفت نيدنبال ا به

 !يمن يتو فقط خانوم كوچولو -

شم بعد  يآروم تر م ينجوريدونست كه ا يانگار خودش خوب م! رامشفقط آ... بازم آرامش بود و آرامش . بهم دست نداد يحس بد چيه گهيد

 :منو از خودش جدا كرد و گفت هياز چند ثان

 خونه بابات؟ اي نجاستيا تيدرس يكتابا نميخانوم كوچولو حاال بگو بب... خب  -

 :تعجب نگاش كردم و گفتم با

 ؟يچ يبرا -

 ...وقت درس خوندنه  نكهيا يبرا -

 ...خوام برم  يمن كه مآرتان  اليخيب -

 :و گفت... محكم  يليفشار خ هي. گرفت و فشار داد زيم ياز رو دستمو

 نيخودت ا شيبذار حداقل پ... االن وقت درس خوندنه  يول...  يگوشزد كن نويا يچند وقت به چند وقت ه ستيالزم ن... خب برو  يليخ -

 ... يبمون ينخواست يول يهم قبول شد نجايكه ا يافتخارو داشته باش

نكنه حرف  ايخدا ه؟يواسه چ دنايچ يكبر يصغر نيا...  يذارم بر يخب قربونت برم اون فكتو تكون بده بگو نم! چه خشن! هويچش شد  نيا

اصال نبودنم  ايكال همه اش توهم ذهن من باشه و بودن  نايبمونم؟ نكنه ا ششيوقت بهم نگه دوست داره پ چينكنه واقعا ه اد؟يدرست در ب ماين



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٢٥ 

 :فكر بودم كه گفت يتو ينداشته باشه؟ حساب يتيمبراش اه

 ... يراست -

 :دميگرفتم باال و پرس سرمو

 !ه؟يچ گهيد -

 ...بهشون بدهكارم  يمهمون هيباشه  ادتياگه ...  نجايخوام دوستامو دعوت كنم ا يو پنجم م ستيب -

ام كنه  عيممكنه بعدا بفهمه و ضا دميد يول ستميقحط بود؟ خواستم بگم من ن خيرحاال تا! و پنجم كه شب تولد منه ستيب! بابا يو پنجم؟ ا ستيب

 :باال انداختم و گفتم يشونه ا نميهم يبرا

 شه من برم واسه ثبت نامم؟ يحاال م... باشه  -

 :خورد و گفت يلقمه اشو هم با خونسرد نيآخر

 ...گردونم  يبرم و برت م يخودم م -

 ... يو برگرد يايراهو ب نهمهيا ستيتوام الزم ن....  گهيدرم  يمگه خودم چالغم؟ م -

 ... مير يبا هم م ايپاك كن  شتميلباستو عوض كن آرا اي...  يتنها بر پتيت نيدونم با ا يصالح نم... برمت  يگفتم خودم م -

...  يسورمه ا يبوت ها ميبا ن يمقنعه سورمه ا...  يخي يبودم با شلوار ل دهيپوش يسورمه ا يكت يپالتو هي... خودم انداختم  يبه سر تا پا ينگاه

 :اومدم اعتراض كنم كه با تحكم گفت... و رژ و رژگونه بود  مليدر حد ر شمميآرا

 ...كه گفتم  نيهم -

 يم شهياونوقت هم كردميبعدشم اگه لباس عوض م... حال لباس عوض كردن نداشتم . مجبور بودم يخواستم به حرفش گوش كنم ول ينم

...  رونيو اومد از اتاقش ب ديلباساشو پوش... دادم اجازه بدم خودش منو ببره  حيترج نميهم يبرا رهيبگ يلياسرائ يبن يرادايواست به لباسام اخ

اومدم  تند تر از او از در... رفت سر كار  يكه م ييبودم وقتا پاشيهالك ت... پالتو هم گرفته بود دستش  هي... طبق معمول كت شلوار و كروات 

 ينيكردم كه سنگ يم يباز فميو داشتم با دسته ك ريسرمو انداخته بودم ز. رو فشار داد ياونم اومد تو دكمه الب.... و سوار آسانسور شدم  رونيب

بعد از ... ام لب ينگاش از چشمام سر خورد رو...  زيه يعن آدما... كنه  يداره نگام م يبد يجور هي دميسرمو كه آوردم باال د. حس كردم اشونگ

داد به  يتنگ بود و بهش اجازه م يليپالتو و شلوارم خ... جلوش  ستادميكردم لخت ا يحس م... هام  نهيس يو متوقف شد رو... لبام گردنم 

كرد  يم نمنگا ينجوريرفتم ا يباتاپ و شلوارك جلوش راه م يبود وقت يعجب آدم... بودم  دهيپوش گهيد زيچ هيكاش .... بزنه  ديمنو د يحترا

 :گفتم يو عصب اوردميآخر سر طاقت ن. كرد يكه حاال داشت م

 !تا حاال؟ يديآدم ند -

 :زد و گفت يداغ لبخند

 ...بودم تا حاال  دهيند ينجوريا... زن خودمو نه  -

 :و گفتم رونيب دميپر. ستاديخدا رو شكر آسانسور ا. دميگرفتن گونه هامو از داغ شدنشون فهم رنگ

 ...شمات بوده مشكل از چ -
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وقتا حس  يبعض. دميد يگرفتم تا نگهبانو م يچقدر عذاب وجدان م! افتادم شيمهمون ادينگهبان دوباره  دنيبا د ميديكه رس ينگهبان يجلو به

م رفته كه بفهم ومدي يوقت خونه نم ريوقت د چيه گهيد يبه خصوص كه از بعد از اون مهمون... كه باهاش كردم درست نبوده  يكردم كار يم

شدن  يدوستاش حاضر م يعني... گرفت  يم يو حاال دوباره داشت خودش مهمون...رفتن رو ترك كرده  يمهمون ديرس يبه نظر م و يمهمون

 !!اهللا و علم دن؟يترس ينم نجا؟يا انيدوباره ب

اون دفعه هم فكر كنم ... به صبح  فتهيدوباره بتونست كرد كه كالسم  يآرتان هر كار نباريا...  ميثبت ناممو انجام داد يو كارا ميرفت ييدوتا

 :آرتان با نگاه كردن به چارت ترمام گفت... فقط پولشو دادم  يجلسه از كالسامو هم برم و الك هي ينبود نتونستم حت يچون آرتان راض

 ... يندار شتريب گهيسه چهار ترمه د... شه  يداره تموم م گهيد -

 :به غبغب انداختم و گفتم يباد

 !بله -

 يدوباره رفته بودم تو... كرد و رفت  ادهيدر خونه پ يو منو جلو ميشد نيسوار ماش ييدو تا. خودشو گرفت يجلو يحالتم خنده اش گرفت ول از

پنج . وداسفند ب ستيب. نميآرتانو بب يدوست داشتم دوستا... كردم كه به هم بخوره  يم يكار دينبا گهيد نباريا... و سور و ساتش  يفكر مهمون

فكرش  يتو يحساب... براش ضرر داشت  ادينه؟ آتوسا پنج ماهش بود و كار ز ايمونده بودم از آتوسا كمك بخوام ... وقت نداشتم  شتريروز ب

 :برداشتم و گفتم. تلفن زنگ خورد يبودم كه گوش

 ...بله  -

 :ديچيپ يگوش يآتوسا تو يصدا

 ... يسالم خواهر -

 :زدم غيج يخوشحال با

 وساااااااااااااآت -

 ...بچه ام افتاد  ؟يزن يم غيا ترسا چرا ج -

 ...خاله قربونش بره  ياله -

 ...دونه خاله رو داره ها  هي نيخدا نكنه بچه ام هم -

 ...عمه اش قربونش بره  يخب پس اله -

 :و گفت ديغش خند غش

 !!!!ياله -

 :و گفتم دميخند منم

 !ثيضد خواهر شوهر خب يا -

 ؟ير يكه تو قربونش م ستيحاال ن -

 !قربونمم بره -
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 ... يخدا رحمت كرده خواهرشوهر ندار -

 :گفتم يو با لحن بامزه ا دميكش يآه

 ...مجرد بده  پيبرادر شوهر خوش ت نيج هي يخواستم بهم خواهرشوهر نده ول ياز خدا م شهيهم -

 ؟يچ يوا برا -

 ....داره  ييبو هي يباالخره هر گل ميش يشوهرا مزن برادر  يكي يكي ميكش يرمانا شوهره رو م نيا نيع -

 :دميبلند شد و منم مستانه خند غشيج

 !خدا خفه ات نكنه  -

 ؟يافتاد يخواهر اديشده باز  يچ نميحاال بگو بب...  ياله -

 ؟ياي يتوام م...  هيخوام برم آتل يم -

 ؟يواسه چ -

 ... رميخوام برم عكس بگ يخب م! دارن؟ يكنن؟ ابرو بر م يكار م يچ هيرن آتل يم -

 !ه؟يحاال عكس گرفتنت واسه چ يافت يم ختياز ر يتو كه دار -

اومده  ايتا دن دهيمامانش چه كش مينشون بد ين يكه بعدا به ن رميعكس بگ هياز ماه چهارم به بعد هر ماه برم  يقرار داشتم با مان! يخبر ندار -

 ين آدمايخودش كرده ع يتوام كه شوهرت خونه تونو پر از عكسا... ببرتم گفتم با تو برم  اديه بتون ينم يمان يخوام برم ول يحاال امروز م... 

 ... ريدو تا عكس بگ يكيتوام  ايب ياريكم ن نكهيا يبرا...  فتهيخودش

 :كالس گذاشتم و گفتم يول. ستين يفكر بد دميكم فكر كردم د هي

 ...بهتر از من  يچه خر ستين يحاال كه مان...  ياخو يدربست م سيسرو! يمن افتاد اديپس بگو چرا  -

 ...كنم  يتو م اديمن كه  فيح! تيترب يب -

 دنبالت؟ اميب يك...  امي يم... خب بابا قهر ورنچسون  -

 ..دنبال من  ايبدو خوشگل كن ب... نوبت دارم  گهيدو ساعت د يبرا -

 ... يگفت يزودتر م يمرد يم -

 ...كار كنه  يچخواد  يانگار م! خب حاال -

 .. اميباشه گمشو تا من ب -

تند تند موهامو اتو  رونياز حموم كه اومدم ب. آرتان باشه يدوست داشتم عكسام ست عكسا يليخ... حموم  يزدم تو رجهيكرده و ش يخداحافظ

هم برداشتم و زدم از  شامويآراساكم لوازم  يگذاشتم تو رونيب دميكمد كش يو لخت لختش كردم بعدم چند دست لباس خوشگل از تو دميكش

و چشاش  نهيب هويخواستم  يم رميرم عكس بگ يدوست نداشتم بهش بگم دارم م... افتاد به آرتان زنگ نزدم  ادميآسانسور  يتو. رونيخونه ب

 يبرا... جوابمو بده  رينداشت د سابقه. بعد از دو تا بوق جواب داد...  شيزنگ زدم به گوش مياز افكار خودم خنده ام گرفت و با گوش...  اديدر ب

 :گوشه لبم نشست و گفتم يدلبخن نميهم
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 ...سالم همخونه  -

 :شد حس كرد ياونم خنده رو م يصدا يتو

 ...سالم كوچولو  -

 !خونه؟ ياي يم يآرتان ك -

 نكنه دلت برام تنگ شده؟.... من تازه اومدم سر كار دختر  -

 :رو ترش كردم و گفتم يول. لحنش هم لجم گرفت هم خوشم اومد از

 ... رونيرم ب يزنگ زدم بگم دارم با آتوسا م...  رمينخ! ياز خود راض! واه واه -

 ؟يآسانسور يتو -

 !!؟يدياز كجا فهم -

 به من؟ يزن يبعد زنگ م رونيب ياي يم...  شياز ملود -

 ...فقط خواستم بهت خبر بدم ... خب آره من كه اجازه نگرفتم  -

 ليدم فقط به دل ياجازه م... زود هم برگرد ... مواظب خودت باش  يحاال هم برو ول! مطمئن باش نويا... دم  يخوام اجازه ندم نممن اگه ب يول -

 !آتوسا باهاته نكهيا

 !آرتان يهست ياز خود راض يليخ -

 ...توام خانوم كوچولو  نيتازه ع -

 !پرو -

 ...اگه القابت تموم شد من برم به كارم برسم  -

 ...برو  -

 ... نمتيب يشب م -

 ... ينينب دميشا -

 ...خداحافظ ! نمتيب يشب م -

 ...خداحافظ  -

 .دونستم يبودم خودمم نم شييتوش بود كه من عاشق زورگو يچه سر يول. خواست يبا زور م زويهمه چ! بود يخرك محبتشم

 :ن اخم كردروح م يصورت ب دنيبا د...  هيسمت آتل ميدنبال آتوسا و با هم رفت رفتم

 ...به اون صورتت  يديمال يم يزيچ هي -

 :نگاه كردم و گفتم ششيصورت پر آرا به

 ... گهيبسه د يتو زد -

 ...شه  يعكست خراب م ينجوريا! گم يخودت م يبرا -
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 ... يبلد نبودم خط چشم بكشم آوردم دنبالم تو برام بكش... نگران نباش بابا  -

 ...آپ كنم  كيتو رو م نميبش ديپس تازه با... باشه  -

 مرد؟ ايعكاس زنه ...  يراست...  نيواسه هم يخواهر بزرگتر شد -

 داره؟ يچطور؟ چه فرق -

 ...شه  ياگه مرد باشه نم...  رميبگ يدو تا عكس سكس يكيخوام  يآخه م -

 عكاس مرد؟ شيذاره من برم پ يم يمگه مان! نه بابا زنه -

 !شونيخرك يرتايمردا و غ نيامان از دست ا -

 ... نهيبه هم شيخره قشنگ -

 :خونه عكاس ترمز كردم و گفتم يجلو

 ...غلط كردن  -

از  يكي... تو  ميو رفت ميشد ادهيپ ييدو تا. عالفش نشدم اديخونه مون بود و ز كينزد هيخدا رو شكر عكاس. كه خودمم قبول داشتم يحال در

و  يبعد سالم واحوالپرس... بود كاربلده  دايپ! بودن محشر بودن وارشيكه به در و د ييساعك...  يخونه اشو اختصاص داده بود به عكاس ياتاقا

كارش كه تموم ... قبولش داشتم  يكنه ول يكار م يداره چ دميد ينم.... صورت من شد  شيآتوسا تند تند مشغول آرا گهيشدن به همد يعرفم

 نيكم تمر هي ديبا ومدي يبهم م يليخط چشم خ شييخدا! شده بود يخودمم گاو يال چشماحا... فوق العاده شده بود ...  دميد نهيشد خودمو تو آ

 گهيكرده رژ لبمم كه د نيسنگ يليبرام زده بود كه حس كردم چشمامو خ مليعالمه هم ر هي. كنم شيآرا ديبا يچه جور رميبگ اديتا  مكرد يم

چشم  يتو شتريب شيمدل باز و بسته بارم بست كه لخت هيموهامو هم ... شده بودم  يگريخالصه كه ج... ازاندازه برجسته شده بود  شينگو لبام ب

وجب باال زانو  هياش هفت بود قدشم  قهيبود و  يحلقه ا نيكوتاه اسپرت از جنس كتون بود كه آست راهنيپ هي دميكه پوش يلباس نياول...  اديب

باز بنفش  قهيتاپ  هيروشن با  يآب نيشلوارك ج هيس گرفتم بعد عوضش كردم چند تا عكس خوشگل با اون لبا... بود و رنگشم بنفش بود 

و باز بود و دور گردنم گره  ياش هفت قهيكه ...  يلباس از جنس لمه آب هي... بعد نوبت به لباس شبام شد ... تا عكس گرفتم  چندبا اونم  دميپوش

 يليخ... خورد  يرون پام هم كنارش م يچاك بلند تا رو هيكم دنباله داشت  هيخورد از پشت هم كمرم لخت لخت بود قدش بلند و از پشت  يم

بود و دكلته دوخته شده  يآب نميا... لباس عروس بود  نيخورد و ع يفنر م رشيبود كه ز يلباس شب پرنسس هيهم  يبعد لباس... خوشگل بود 

خواستم  يم... خواستم  ياتاق خوابم م يكه برا يسكس يبه عكسا ديعكسا كه گرفته شد آتوسا هم عكسشو گرفت تازه نوبت رس نيا... بود 

بود كه قصد داشتم  ينبود كار يچاره ا يآتوسا و عكاسه ول يجلو ديكش يخجالت م... پز عكساشو نده  يه گهيدست آرتان كه د يبزنم رو

گرفتم در  دهيتر بشه عكسو به صورت خواب يكردم تا هم فر بخوره هم سكس سيو موهامو هم خ دمياول پوش مويست مشك... انجامش بدم 

آتوسا كه پشت سر . بود نيو نگام هم تو دورب دهيبه كناره بدنم خواب...ام بود  نهيس ياز دستام هم رو يكيكه چشمامو خمار كرده بودم و  يحال

 :زد و گفت يبود لبخند سادهيعكاس وا

 ...خوش به حال آرتان  -

 هي يحت! آرتان چارهيب... افتاده بود رو گوله كردم و پرت كردم طرفش  نيزم يكه كنارم رو يشال پر ارمينكم  نكهيا يبرا يول دميكش خجالت
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كه چشم  يرنگ يدونه عكس هم با همون لباس خواب زرشك هي... آتوسا  نيآورد ا يبچه ام در م يچه حرفا برا... بود  دهيمنو ند ينجوريبارم ا

صورتم و انگشت اشاره مو به  يرو ختمياز موهامو ر يمين نيزم يچهار دست و پا شدم رو! يكي نيشد ا يچه عكس... گرفته بود گرفتم  تانآر

 نكهيبعد از ا... زد  يآتوسا داشت برق م يچشما! شده بود آرتان كش يژست هي... كم دادم جلو  هيلبم و لبامو  ينشانه سكوت گرفتم جلو

خانوم ... لخت نشده بودم  نقدريا يكس يتا حاال جلو. دميكش يخجالت م.... هام رنگ گرفته بود  گونه. دميلباسمو پوش دميعكسامو گرفت تند پر

بودم كه آرتان عكسا رو  نيتو فكر ا. آتوسا رو رسوندم خونه و خودمم رفتم خونه ...  ميانتخاب كردن عكسا دوباره بر يعكاس گفت فردا برا

 ...شه  يبچه ام شوكه م! شه يم يچ نهيبب

و خفن شده  يسكس نقدريكه با لباس خواب گرفتم ا ياون عكس.... و پنج تا عكس خوشگل در ابعاد بزرگ سفارش دادم  ميبعد با آتوسا رفت روز

آرتان جون گورتو ! اوف چه شود.... كنار تخت  يعسل يتر سفارش دادم تا بذارمش رو كيبود كه روم نشد بزرگشو سفارش بدم در ابعاد كوچ

. رميبگ ليبرم تحو يصبح روز مهمون قايعكسا رو قرار شد دق. كنه يهم با آتوسا حرف زدم كه گفت حتما بهم كمك م يرد مهمونمو رد... بكن 

. آرتان دادم ليبلند باالمو تحو ستيل يروز قبل از مهمون. كنم نشيزايد يبپزم چه جور يبپوشم چ يچ... بودم  ريهفته همه اش درگ هياون 

 :نگاه كرد و گفت عجبگرفت با ت ستويل

 !ه؟يچ نيا -

 :از اون تعجب كردم و گفتم شتريب من

 ...فردا  ديخر ستيل! خب معلومه ه؟يچ نيا -

 :زد و گفت يلبخند

 .دم يسفارش م رونيغذا از ب... شو  اليخيكه واسه غذاست رو ب ييزايچ يخرم ول يرو كه م زايچ نيو ا وهيم -

 .دم خودم درست كنم يم حيت گفتم ترجقبل هم به يسر...  ستينه بابا الزم ن -

 :پا انداخت و گفت يرو پا

 .كارارو بسپار به من هيبق... تو فقط به فكر خودت باش ... گفتم  ستيالزم ن... كنه  يبار فرق م نيا -

 ... يول -

 !كه گفتم نيهم... نداره خانوم  يول -

 ماين يول. هم دعوت بودن يبنفشه و شبنم و آتوسا و مان. راحت به خودم برسمتونستم  يشد و م يكار منم كمتر م ينجوريا. خوشحال شدم يليخ

رو دعوت  يمرد مجرد چيفقط مخصوص متاهل هاست و ه يمهمون نينكنم چون گفت ا يدادم اعتراض حيمنم ترج! شعوريرو دعوت نكرد ب

 .شيميصم يدوستا نياز ب يحت. نكرده

آرتان هم . دور از دسترس شدم يجاها اليخيكردم و ب يريفقط خونه رو گردگ... نداشتم  ياديكار ز...  دميزود از استرس از خواب پر صبح

استرس  نقدريدونم چرا ا ينم...  هيك شگاهمونينوبت آرا نميدوش گرفتم و به آتوسا زنگ زدم تا بب...  رونياز خونه رفته بود ب ديخر يبرا

 ديبغل خر هيظهر آرتان با ... بعد از ظهره  شگاهيآتوسا گفت نوبت آرا... كه رفته بودم  يمونه نيع يپارت هي...  گهيبود د يمهمون هي خب! داشتم

ناهار  هيبا هم . رفتم يگرفتن عكسا هم م يبرا ديبا شگاهيقبل از آرا. اومد خونه قرار بعد از ظهرم رو بهش گفتم و اونم فقط سرشو تكون داد
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عكسا ... فوق العاده شده بودن ... خودم هنگ كردم  دنشونياول رفتم عكسا رو گرفتم كه با د .و من از خونه خارج شدم ميسبك خورد ييسرپا

انگار از . گشاد شد ششيمن ن دنيخانوم با د اليژ... جردن نوبت گرفته بود  شگاهياز همون آرا... و رفتم دنبال آتوسا  نيرو گذاشتم عقب ماش

بود  يخواستم بپوشم تاپ دكلته مشك يكه م يلباس... به عهده گرفت  شمويه هم خودش آراچون دوبار... كردن من خوشش اومده بود  سياآر

 يلو... كرد  يمعذبم م نيكم باال تنه ام لخت بود و هم هي. بودم دهيآورده بود و تا حاال نپوش يبرام سوغات ايتاليزا ا مايكه ن يبا شلوار چسبون طالئ

كردم تا با لباسام  يم شيبود االن طالئ ياگه موهام مشك. دادم يم يشه و خودمو دلدار ير شب نمشب كه هزا هيگفتم  يهمه اش م. مهم نبود

و موهامو  ستيكردن ن ونينيبه ش يازين گهيكردم گفت كه د فيخانوم توص اليلباسمو برا ژ يوقت... بود  يخدا رو شكر خودش طالئ يست بشه ول

كار آتوسا هم ... خوشم اومد  يليخ دميخودمو د يوقت يول ديطول كش يلخت كردن موهام دو ساعتو  شميآرا... كنه با اتو مو  يلخت شالق ديبا

آرتان حاال منو  خواستيدلم م... خونه  ميرفت ييبغلم گذاشت بعد از تشكر دو تا ريهندونه ز يكردنم كل نيمن و با تحس شيكه تموم شد اومد پ

كه براشون در نظر گرفته  يياز شانسم هم آرتان حموم بود تند تند اول قاب عكسا رو همون جاها .نتميدوست داشتم لباس بپوشم بعد بب... نه ينب

اتاقم داشتم به خودم  يمنم سر خوش تو. كرد يم نيها رو تزئ وهيآشپزخونه داشت م يآتوسا تو. دميزدم و بعدم لباسم رو پوش واريبودم به د

 يكوتاه مشك نيآست رهنيپ هي... اونم حاضر شده بود ... ه در اتاق باز شد و آرتان اومد تو گردنم بودم ك ريمشغول عطر زدن به ز. دميرس يم

 يور هيموهاشو ...  يمشك يرسم يبود با كفشا يشلوار كتون مشك هيشلوارشم ... كه شل گره زده بود  ديسف كيكروات بار هيبود با  دهيپوش

آرتان تا ! چقدر ناز شده بود. منو شوكه كرد و باعث شد مات بمونم بهش نشيهم.. .فرق داشت  شهيصورتش و حالتش با هم يتو ودب ختهير

... كردم اون منو  يحاال من اونو نگاه م... من سرجا خشك شد  دنيبا د يول... بود  يانگار عصب... برافروخته بود  ييجورا هياش  افهياومد تو ق

چشمش  هوي...  كلميه يبعد رو... باال تنه برهنه ام  يصورتم اومد رو ينگاه آرتان از رو. رفت يم نييتند تند باال و پا جانيام از ه نهيقفسه س

دفعه  هي...  دميشن يخوب م يلينفساشو خ يصدا... شد  يداشت عوض م يحالت نگاش ه.... اتاق  واريد يشد به قاب عكس من رو دهيكش

چند تا . بزنم يچش شده بود؟ جرئت نداشتم حرف نيا... دستش  يشت روو سرشو هم گذا واريد يمشتشو گذاشت رو... پشتشو كرد به من 

 :دفعه برگشت به طرفم و گفت هيبعد  ديكش قينفس عم

 !؟يديپوش هيچ نيا...  نيا -

 :دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 چشه مگه؟ -

 ...دار بپوش  نيآست زيچ هي... عوضش كن  -

 ...قشنگه  يول -

 ...كه گفتم  نيهم -

 ... آرتان -

 :داد زد هوي

 .ميباز نكرد شگاهيكه نما نجايا... بردار  واريعكسا رو هم از در و د نيا... تنت  يتا پاره اش نكردم تو نويعوض كن ا -

 :گفتم يبا ناراحت... ذوقم  يفقط بلد بود بزنه تو... احساس بود  يچقدر ب. گلومو گرفت بغض
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 ست؟شگاينما...  وارهيد ياون همه عكس از تو رو -

 !من فرق دارم -

 !؟يفقط چون مرد ؟يچه فرق -

 :دندوناش گفت يو از ال ستاديمن ا نهيبه س نهيس. كميقدم اومد نزد هي

 !؟يگرفت يكدوم خراب شده ا يعكسا رو تو نيا -

كردم  يفكر م يچ. ما نهيس يذاشت رو يوگرنه سرمو م...  ديرو ند يعسل يخوبه عكس رو. اشاره كرد واريد يبا سر به عكس پشت سرم رو و

 :شد دوباره؟ گفتم يم يكرد؟ چرا داشت وحش يم ينجوريچرا داشت ا! شد يچ

 ...عكاس  شيپ -

 !!!!!!مرد بود؟ -

 :دميترس يداشتم م گهيد

 ...نه ... نه  -

 ...آدرسش  -

 !؟يواسه چ -

 ....ترسا  اريسگ منو باال ن ياون رو! گفتم آدرسش -

نكنم تا اشكام  هيخودمو گرفته بودم كه گر يجلو يليخ. رونيآرتان رفت از اتاق ب. تخت و سرمو گرفتم تند آدرسو گفتم و نشستم لب تند

تخت  ريخم شد همه رو گذاشت ز... دونم چقدر گذشت كه در اتاق دوباره به شدت باز شد و آرتان با تابلو ها اومد تو  ينم. خراب كنه شمويآرا

 :و گفت

 ... رونيب يوارايبه د يكن زنشونيبه حالت اگه آو يوا... اشن ب نجايا ديهمه اشون با نايا -

 :بغض گفتم با

 ...آرتان  -

 ...گفتم  اريپاشو درش ب... صاحاب تنته  يتو كه هنوز اون ب... آرتان  يآرتان ب -

 ... ننيببتا همه  واريخواد عكسامو بزنم به د يدلم م... بپوشم  نوياصال به تو چه؟ دوست دارم هم... خوام  ينم -

آروم و شمرده شمرده در . شن يكه حس كردم استخونام دارن له م ديبا خشونت منو در آغوش كش. تخت بلندم كرد يو از رو ديكش دستمو

 :گوشم گفت

 كوچولو؟ يديفهم... تنت نباشه  نيا گهيگردم د يبرم يوقت...  رونيرم ب يم -

بود كه  نيدونم علت بغل كردنش ا يم... بغلش  يشل شده بودم تو. داد يم حركت مبدن يزد آروم دستشو رو يحرفا رو م نيكه ا نطوريهم

 يعنيبود؟  يمعن يبدن من ب يحركت دستش رو يعنيبردم؟  يمن چرا داشتم لذت م يول... به رخم بكشه  شتريتحكم حرفشو در گوشم ب

تن . رونيو منو ول كرد و از اتاق رفت ب ديفهوم بود؟ آه كشم يب ديكه كش يآه يعنيبود؟  خوديسوزوند ب يم دنموداغش كه داشت گر ينفسا
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 :توجه به حالتم گفت يمن ب دنيبا د... آتوسا اومد تو  نباريدوباره در باز شد و ا... تخت  يجونمو انداختم رو يب

 ...شده بود انگار  يببر وحش نيع....  رونيرفت از در ب يكردم ول يشوهرت چش شد؟ داشتم صداش م نيا -

 :صورتش پخش شد و گفت يرو يطانيش يلبخند واريد يمن و عكسم رو دنيهنوز تموم نشده بود كه با د رفشح

آره از ...  رونيزده از خونه ب... كنه  يوقتم نداشته كار... شده  يبه حال يحال...  دهيد ينجوريتورو ا... بدبخت چش شده بود  دميحاال فهم -

 ... شهيزيچ هيبود  دايسرخش پ يچشا

قشنگ بود و تن  نميا...  دميو پوش دميكش رونيب يمشك يبلوز تور هيتوجه به اون از داخل كمدم  ياز جا بلند شدم و ب! داشت يچه دل خوش نميا

 :آتوسا با تعجب گفت. داشت يخور فوق العاده ا

 !قشنگ بود كه! ؟يچرا عوضش كرد -

 ...راحت ترم  ينجوريا -

 :م و گفتمگونه ام رژ گونه زد يرو دوباره

 ... يكار كرد يچ نميبب يخواهر رونيب ميبر -

 :گفت رونياومد ب يكه دنبال من م يو در حال ديخند آتوسا

 ... يتو انگار از اونم بدتر -

 

شكم  يرو يدست... درست كرده بود  يبلور يتنگ ها يشربت هم تو... كرده بود  نيو تزئ دهيچ زيم يقشنگ رو يليها رو خ وهيم آتوسا

 :و گفتم دميسته كوچولوش كشبرج

 ... ايديزحمت كش يليوضعت خ نيبا ا يخواهر ديببخش -

 ... ميندار شتريخواهر كه ب هيباالخره ... خواهش  -

 اد؟ي يم يك يمان -

 ...زنگش زدم تو راه بود  -

تو  ديبا يشناختم حاال چه خاك ينم ويكسمنم كه ! آرتان كه نبود يول. خاك بر سرم مهمونا اومدن يوا. زنگ خونه بلند شد يموقع صدا همون

و منم  فونيآ يتو ديچيشاد و شنگول شبنم و بنفشه پ يصدا يدر كمال خوشخبت. و جواب دادم فونيبا دلهره رفتم طرف آ ختم؟ير يسرم م

از كاراش خنده ام گرفت و ... داد  يبنفشه از همون دم در قر م... و داد اومدن تو  غيبا ج. و درو باز كردم دميكش يسودگاز سر آ ينفس

 :شبنم چلپ چلپ منو ماچ كرد و گفت. تو خونه دمشيكش

 ...شعور  يتولدت مبارك ب -

 كادوت كو؟...  يسيم -

 !بچه ننر ادهيبود از سرتم ز ادميكه  نيهم! چه پرو! وا -

 :آتوسا با وسواس گفت. گفتن كيو تولدمو تبر دنيو آتوسا هم تند تند منو بوس بنفشه
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 ... گهيد يگرفت يمشب تولد مخب ا -

 :به ناچار گفتم نميهم يبرا. نبود ادشيشد بگم آرتان اصال  ينم

 رنيخوان بدن كه كادو بگ يشب تولد م ويگفتن شام عروس يم... شد  يتولده زشت م ميگفت ياگه م...  انيتونستن ب يدوستاش فقط امشب م -

... 

 ...شه  يكادو نم يكه ب يشام عروس... كه هست  نهيهم -

... خفنش اومد تو  پيبنفشه شلنگ و تخته اندازون رفت درو باز كرد و آرتان با اون ت...زنگ در خونه بود  نباريا يول. زنگ بلند شد يصدا دوباره

ن نگفت كرد؟ مگه آرتا يكار م يچ نجايا!!! ما؟ين! هم اومدن تو مايو ن يپشت سرش مان دميآشپزخونه كه د يتوجه بهش برم تو يخواستم ب

 :رو به من گفت رهيكار خودشو بگ يسوت نكهيا ينكرده؟ آرتان برا عوتشد

 ...دادن به زور آوردمشون تو  يخان افتخار نم ماين... اومدن  مايو ن يدم در بودم كه مان زميعز -

 ياديكم ز هيرو هم  مايردم و نازشون استقبال ك ييبا خوش رو! حقته! يضد حالم خورد يتو گل نه؟ ضد حال زد يخر موند نيع! ييييييها

كم و كسر  يزيچ نميآشپزخونه كه بب يمنم رفتم تو ييرايپذ يهمه رفتن تو يوقت. آرتان محل نذاشتم ياصال هم به چشم غره ها. گرفتم ليتحو

 :هم با غر غر اومد تو و گفت شهبنف. نباشه

 !كاله بمونه؟ يسرمون ب ديبا يگور به گور شبنم نيمن و ا... كه مال متاهالست  يمهمون نيا ؟يچ يعنيآقا خب  -

 ...برو به خود آرتان بگو ... به من نكنه  تشويشكا -

هنوز با آرتان؟  نيصورت نداد يشعور كار يب يراست... نگام كنه كه زنده و مرده ام تو گور بلرزن  نيهمچ... هم نه و به آرتان  يشكيبه ه! اه -

 !كنه ينگات م يجور هي

 :خنده گفتم با

 يزيچ هيگه برو  ياندازه تو گلوش م ياندازه بعد باد م ينگاه م هيلختم راه برم  نيا يشه؟ من جلو ياصال احساس سرش م نيا... گمشو  -

 ... يخور يسرما م ينجوريبپوش ا

 نقدريدونم چرا ا يوح شد نمبنفشه قبضه ر چارهيب... آشپزخونه  يهمون وقت آرتان اومد تو. ايصندل يرو ميخنده و ولو شد ريز ميزد ييتا دو

. رونيب ديبلغور كرد و از آشپزخونه پر يزيچ هيلب  ريبنفشه ز. شهينه هم يشد ول يترسناك م ييوقتا هيدرسته كه . دنيترس يهمه از آرتان م

 :و رو به من گفت خچاليبه بهونه آب خوردن رفت سر  تانآر

 ...لباست بهتر شد  -

 :و گفت زيم يآبو گذاشت رو شهيدستمو گرفت و ش ديكه پر رونيبخشم نگاش كردم و خواستم برم  با

 ...ترسا  نيبب -

 :گفتم تيعصبان با

 ... نميب ينم يزيمن كورم چ -

 :و گفت ديكش يقيعم نفس
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 ...ندارن  ياز دوستام نگاه درست يبار به شما گفته بودم بعض هيمن كه ... آخه خانوم من  -

 ...فقط نخواستم شب خودمو خراب كنم ! آقا رينخ....  دمايلباس عوض كردم ازت ترسفكر نكن ... نداره  يبه من ربط -

 ...بزنن  دتيد هيكه بق ستيخودت مهم ن يبرا يعنيآهان  -

زنگ  يصدا. رونينگاهمو پرت كردم تو صورتش و از آشپزخونه زدم ب نيچندشناك تر. رونيب دميدستمو از دستش كش. ديبه صورتم دو خون

 ...ود آرتان اومد درو باز كرد و گفت اومدن خ. بلند شد

هم منو  يخون گرم بودن و حساب يليخانوماشون خ. كردم يم يو من همه اشونو با هم داشتم قاط دنيرس يپشت سر هم تند تند م دوستاش

بود  دهيلباسم پوش نكهير آوردم با اخوب شد تاپمو د... داشتن  يبد ينگاه ها اشونيسر هيحق با آرتان بود ! مرداشون يول... گرفتن  يم ليتحو

 :كارم شده بود تعارف كردن! كه لباسمم باز باشه يچه برسه به وقت گهيكردن د يم نگام ينجوريا

 ...تو رو خدا  دييبفرما -

 نيكن ييرايازخودتون پذ -

 ... دينيباال بش دييچرا اونجا؟ بفرما -

 ...كنم  زونيبراتون آو ديلباستون رو بد -

همه  يكه بلند شد انگار تو يقيموس يصدا. رفت طرف ضبط و روشنش كرد ارهيدر ب يمجلسو از خشك نكهيا يبنفشه برا... اومده بود در  پدرم

اون مجلس  يجالب... بودن  يفرصت نيهمچ هيكردن كه انگار منتظر  يم يقراشونو خال نيهمچ... وسط  ختنيمنفجر شده و ر... گذاشتن  تيناميد

 ... برنامه ها نبود  نيانگار آرتان كال اهل ا. گرفت يازش نم يهم سراغ يشد كس يوب توش سرو نمكه مشر دبو نيا

 :كه گفت دمياز دوستاش فهم يكياز حرف  نويا

 !نوش؟ يآرتان امشبم نوش ب -

 :كرد و گفت ياخم آرتان

 ... يدون يتو كه م...  نيشاه -

 ...عوض شده باشه ات  دهيعق يحاال كه مزدوج شد ديبابا گفتم شا يا -

 :به من كرد و گفت ينگاه بعد

 ...بده  يبا آب شنگول نقدريدونم چرا ا يمن نم...  نيكن حتشيكم نص هيخانوم شما  -

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...تركش كنم تا از غم فراغم هم بخوره هم بكشه  ديفكر كنم آخرم با... ده  يكنم كه به حرفم گوش نم يم يواال هر كار -

 :و گفت ديغش غش خند نيشاه

 ...بابا دمت گرم ترسا ... آرتان  يدار يچه خانوم روشن فكر -

هنوزم دلم خنك  يول ختمياز مهلكه گر عيو سر دميترس... نگاه آرتان خون گرفته بود ... با مردا  متيميعاقبت ص نميا ايب! زود پسر خاله شد چه

المصب ...  دنيلول يهم م يهمه داشتن اون وسط تو... همونطور كه اون زهرمار من كرد  رو زهرمارش كنم يمهمون نيدوست داشتم ا. نشده بود
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 ...بود  نياشك ديجد آهنگ

 خوام امشب بوس بارونت كنم يم -

 مهمونت كنم يكاف وانيل هي بعد

 داغونت كنم يام اس اومد نخونم كل اس

 كنم شونتيبود بزنم پر يچه كوفت نيا يبگ

 ن مرض دارممن مرض دارم آخه م آخه

 خز دارم يقايرف

 خونه قفش دارم تو

 كنم يرو من لوس م تو

 كنم يبرم و بوس م يم

من ... بود  يگرم صحبت با مان يكه نشسته بود و حساب مايزدم به سمت ن رجهيش. رميبود كه حال آرتانو بگ تيموقع نيبهتر. اوردميطاقت ن گهيد

... وسط  دمشيرو گرفت و كش مايبهشون ندادم دست ن يعكس العمل چيمهلت ه. ومدي يحرفشون م يچه جور نايا تيموقع نيدونم تو ا ينم

 :گفت رتيبا ح ماين

 !چته ترسا ؟ -

 ...خوام باهات برقصم  يم ييماين -

 :كرد يداشت فقط نگام م ماين يول دميرقص يداشتم م من

 ...رقصه  يشوهر تو نزده م نيا... دختر خوب  -

 :و گفتم دميكش دستشو

 ...كنن  يهمه دارن نگامون م! گهيود باش دز -

تكنو هم  هيكردم  يوادارش م ديمحشر بود با يول ديرقص يخوردم مردونه م يبه رقصش غبطه م شهيهم! المصب... كنه  يشد باهام همراه ناچار

 :گفت مايفكرا بودم كه ن نيا يتو! دم؟يرقص يم يشد اگه امشب خودم عرب يم ياصال چ... بزنه 

 !نم؟يشه دختر خوب من برم بش يبرات دردسر م... كنه  يآرتان داره بد نگام م...  ترسا -

 !حقشه! كنه يم تميخب اذ...  مايحرف نزن ن -

 كنه مگه؟ يكارت م يچ! ت؟ياذ -

 ...كه بچزونمش  نهياالن فقط مهم ا...  اليخيب -

 :عقب و گفت ديسرخ شد خودشو كش چارهيب مايخودمو انداختم تو بغلش ن ييجورا هيو  دميرو كش ماين دست

 !يكن يم يباز رتشيبا غ يدار....  وونهيترساااااا نكن د -

 !كنه؟ ينم يدوسم داره؟ كو؟ پس چرا كار يگ يمگه نم -
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 ...كنم  يبازم بهت ثابت م يول...  هينشونه چ نايا! همه نگاه و توجهش مال توئه مياز اون اول كه اومد -

 ... رضازيعل يوا يوا -

 !هان؟ -

 ...گوش كن  يچيه -

 ...شروع كردم با آهنگ بخونم  خودمم

 ؟يساز ينم يمرض دار -

 ؟يباز يريگ يم رضازويعل

 .. يبرو از خود راض برو

 ... يچقده تو بد فاز يوا

 من كه خودم رو مودم حاال

 قشنگو رو هوا ياون دستا نميكنم بب شيبودم بندر..  نبودم

 ... االيها رو  نهياون لرزون س نميبب ديبذار

 ...وقتشه اسمت بشه شهال طال  حاال

 خوام دست به سرت كنم تو رو يم من

 بگم برو يه يكيبا  بپرم

 خوام كه تو رو همسرت كنم يم من

 خوام تو رو پر پرت كنم يبدم اما نم حرص

 من مرض دارم آخه

 ...من مرض دارم  آخه

 :خنده اش گرفت و گفت ماين

 ...ها گه  يواقعا داره تورو م -

 :و گفتم دميغش خند غش

 مايا ن -

اشو شل  قهيخورم اگه  يقسم م. كرد ينگام م رهيخ رهيداده بود به اپن و داشت خ هيتك. حرف هلش دادم كه چشمم افتاد به آرتان نيدنبال ا به

نگاه  يحت ارويبه  نكهيبدون ا يول بهش گفت يزيچ هياز دوستاش رفت طرفش و  يكي. بود داغ كرده دايكامل پ...  رونيزد ب يكرد دود م يم

 ... خشن شده بود كه دوستشم وحشت كرد و گذاشت رفت  نقدريا. تكون داد يسرشو به نشونه نف كنههم ب

 :هم متوجه آرتان شد و گفت ماين

 ... اريبرو از دلش در ب... هم خونه اش  ينه رو...عشقش تعصب داره  يمرد رو -
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 عمراً! ماين اليخيب -

 بهت ثابت نشده؟هنوزم  -

 ؟يچ -

 ...دوستت داره  نكهيا -

 ...معلومه كه نه  -

 بهت ثابت كنم؟ يخوا يم -

 ؟يچه جور -

 ...واسه رقص تانگو  ميذار يآهنگ آروم م هيآخر مجلس ... نداره كه  يكار -

 خب؟ -

 ...كه دوسش داره  يره تو فكر اون يم يوقتا هر دختر و پسر نجوريا -

 :ش ادامه دادخود. نگاش كردم فقط

 يكه قبول نم ينيب يم ياز دوستاتو بفرست كه بره باهاش برقصه ول يكيبرا امتحانش  يحت... طرفت كه باهات برقصه  ادي يشك نكن كه م -

 ...نداشته باشه  شيتو زندگ ويكس نكهيمگه ا... كه دوسش داره تانگو برقصه  يآدم دوست داره فقط با اون. كنه

 :فتمو گ دميلبمو جو پوست

 ... ستيهم ن يبد فكر -

 :زد به كمرم و گفت دست

 ...بود ممنون  يرقص خوب... برو به مهمونات برس  -

 ... ييمايممنون ن شتريمن از تو ب -

 ... يشوهرتو دق داد... برو زلزله  -

 :از بازوم گرفت و گفت يبنفشه نشگون. بنفشه و شبنم شيو رفتم پ دميخند

 !من ياون وسط برا يداد يم ميچه قر...  يچشاش خشك شد از بس تو رو نگاه كرد و تو محل نذاشت ارهچيب نيا...  يال گور بر -

 !چشش دراد -

 !؟يكرد زيشده كه تو دندون ت يباز چ -

 ... ارهي يلجمو در م شياحساس يب نيهم يچيه -

 ...وندم اشهدمو خ ماين يمن به جا نيا ياز نگاها! احساسه يكجاش ب نيا... بابا  اليخيب -

 ...تازونم  يمنم دارم م...  مايفعال نقطه ضعفش شده ن -

 ... يثياز بس تو خب -

 :از پشت سرم گفت مايببرم كه ن زميشربت بر ينيس هيآشپزخونه تا  يو رفتم تو دميخند
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 ...زنن  يترسا دارن زنگ خونه تون رو م -

 .من فعال دستم بنده... جون قربون دستت درو باز كن  ماين -

پهلوم حس كردم  يرو تو يدست ديهمون موقع فشار شد. شربت ها شدم ختنيآشپزخونه و مشغول ر يمنم رفتم تو. تكون داد و رفت يسر ماين

 :و دادم بلند شد

 ...آخ ... آخ  -

 :نار گردنم بلند شدآرتان از ك يبزنم كه صدا غياومدم ج. داد يبود بهم و اجازه نم دهيكه بود محكم چسب يهر كس يخواستم بچرخم ول يم

 !آره؟... خان  مايبه نام من به كام ن... گذره  يبهت خوش م يليانگار خ! ه؟يچ -

 ... يپهلومو سوراخ كرد... برو كنار آرتان  -

 ؟يلعنت يمايبغل اون ن يتو يبرم كنار كه بر -

 !كنم؟ يكار م ينداره كه من چ يبه تو ربط -

 من شوهرتممممم...  ستمين ينيزم بيمن س... ولو اشتباه به عرضتون رسوندن خانوم كوچ -

 ...شناسنامه من  يتو ياسم هيتو فقط ... شوهر شوهر نكن  يه -

 ...كنم  يلهت م يحرمتش كن يب ياگه بخوا... شناسنامه هم حرمت داره  ياون اسم تو -

 ...آقا  ستين ايآسون نيله كردن من به ا...  يينه من سوسكم نه تو دمپا! چه غلطا! ا نه بابا -

 ... اريسگ منو باال ن يترسا اون رو -

 ؟يخوبتو نشون بد يبارم شده اون رو هي... سگت باال هست  ياون رو شهيتو كه هم -

 :ديانصاف بودم وجدانم سرم داد كش يب چقدر

 نكرده تا حاال؟ يبه تو خوب نقدريپسر ا نيپس فطرت ا -

 :سر وجدانم داد زدم بلندتر

 ...كالهم پس معركه است  ارمياگه كم ب نينكنه من جلو ا نييسط دعوا نرخ تعو ريتو خف بم -

 :منو چرخوند به طرف خودش و گفت آرتان

 !؟يديفهم! نمتيبب مايدور و بر ن گهيخوش ندارم د... گم  يم يچ نيخوب گوش كن بب -

 :چشماش و ابروهامو انداختم باال و گفتم يزل زدم تو يسرتق با

 !برقص اگه من گفتم چرا يدوست دار يباشم؟ توام برو با هر ك يداره كه من دور و بر ك يقواسه تو چه فر -

 ...آبروئم  يمگه من مث تو ب... دوستام  يجلو يمن نذاشت يآبرو برا -

رس اونا از تو روشنفكر رقصن؟ نت يم گهيهمد يچقدر راحت با زنا يديند يبگ يخوا يم يعني... با آبروت برم  يقربون اون دوستا! اااا نه بابا -

 ...ترن 

 :و گفت رونيراه افتاد كه بره از آشپزخونه ب... مشخص بود كم آورده . موهاش يتو ديكش دست
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 ...خودته  يافته پا يكه بعدش م ياتفاق تيمسئول نمتيبب مايدور و بر ن گهيبار د هيدر هر صورت  -

 :داد زدم يول رونيرفته ب نكهيا با

 ... دميترس يوا يوا -

 شييخدا. شه  يداد و هواراش هم تنگ م يدونم دلم برا يم! آخ نه . شم يرم از شرت راحت م يم... فقط بلده داد بزنه ! ه؟يفكر كرده ك! نكبت

 ؟يد يحرصش م نقدريپس چرا ا! معلومه كه نه اد؟ي ينگه خوشت م يچياونم ه يبچرخ يخواست يباشه و تو با هرك ينيزم بيس نيترسا اگه ع

 دميطرالن كه مشغول خوش و بش با آرتان بود تازه فهم دنيبا د...  هيكه اومده تو ك يديمهمون جد نميبب دميسرك كش...  ادي يم مخوشچون 

دادم دست شبنم و ازش خواهش كردم  رونيشربتو بردم ب ينيس! به من نگفته بود طرالن هم دعوته يشرف حت يب... بوده  يمهمونمون ك

من رفتم سراغ  ميكم خوش و بش كرد هي. گرفت يم لميگرم تحو يليكه بهتر شده بود خ ياز وقت... به استقبال طرالن  مرفتكنه خودمم  ييرايپذ

 .از پشت سرم بلند شد ماين يزدم كه صدا يآرتان حرف م ياز دوستا يكيداشتم با خانوم ... مهمونا  هيبق

 ...ترسا  -

 :اميكردم و برگشتم سمت ن يخانومه عذر خواه از

 جانم؟ -

 بود؟ يدختره كه االن اومد تو ك نيترسا ا -

 ؟يك -

 ... هيچشم و ابرو مشك.... من رفتم درو روش باز كردم  -

 :خنده گفتم با

 همون خوشگله؟ -

 ...آره  -

 ش؟يشناس ينم -

 بشناسم؟ ديبا -

 كرد؟ يخوش و بش م نيرفته آرتان داشت با ا ادتيمن و آرتان  يشب عروس -

 مون دختره اس؟ه نياا ا -

 ...آره  -

 ؟يستيكه تو اصال روش حساس ن هينسبتش با آرتان چ -

 !من حسودم؟ يا فكر كرد -

 !چه برسه به االن گهيد ياريچشماشو در ب يخواست يم يبه آرتان نداشت يهمون وقتم كه حس... نه اصالً  -

 :و گفتم دميخند

 ...دختر خاله اشه  -
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 ... يزيچ...  ينامزد -

 :زدم غيج خنده با

 ماااااااااااااين -

 :و گفت ديخند اونم

 ... يكوفت آبرومو برد -

 چشمت گرفته؟ ه؟يهان چ -

 ...خانوم و با وقاره  يليخ دميفقط د... نه بابا  -

 :و گفتم دميكش يآه

 ...من بوده  نيقبال ع هينجورياالن ا -

 ؟يچ يعني -

 ...اش مفصله  هيقض -

 من بوده؟ نيقبال ع يگ يگم مگه تو چته كه م يم... اش ندارم  هيبه قض يكار -

 ...خانوم و آرومه  يليطرالن خ...  ادهيز ميخوب من جنگولك باز نيبب! از اون لحاظ! هان  -

 ... يمتانت هم دار يول يطونيتو ش... نداره  طنتيبه ش يوقار ربط -

 :باز گفتم شيشدم و با ن فيك خر

 ... يييييييماين يمرس -

 :ر شونه امخورد س يدست

 ...با اشكان و خانومش آشنا شو  ايب... ترسا  -

 :داد گفت يكه بازومو فشار م يكنار و در حال ديكش منو

 ...باهات با خشونت برخورد كنم  ديبا... ره  يتذكر انگار تو گوشت فرو نم -

 ...دستمو  يله كرد! ؟يجز فرو كردن انگشتات تو دست من ندار يتو كار -

 !نكن كه مجبور شم بهت ثابت كنم شوهرتم يارك... ترسا  -

 :چشماش و با خشونت گفتم يزدم تو زل

 ... ستين ديبع يچيه يوحش ياز تو -

 :بهم كرد و جواب داد يچپ چپ نگاه. زنگ زد شيجوابمو بده كه گوش اومد

 ...الو  -

 .كنم يجبران م... رميگ ياالن دم در م امي يم... دستت درد نكنه  -

 ...داحافظ قربونت خ -
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اشكان و خانومش هم نقشه  هيمعلوم بود قض... رونيمنو ول كرد و با چند تا از دوستاش اشاره كرد و همه با هم رفتن ب ياز قطع كردن گوش بعد

 :و گفت ديشبنم اومد دستمو كش. با تعجب نگاشون كردم و شونه باال انداختم. جدا كنه مايبوده كه منو از ن

 ... مايشه كه فقط با ن ينم... من قر بده ذره هم با  هي ايب -

 :تعجب كردم و رو به شبنم گفتم. بودن ستادهيبرداشته بودن و به صف ا دنيكردم به مهمونا كه همه دست از رقص ينگاه

 !چشون شده؟ نايا -

 :همه اشون با هم شروع كردن به خوندن هويباال نداخت كه  يهم شونه ا شبنم

 ...ت مبارك تولد.... تولدت مبارك  -

دوستاش ... بزرگ كه روش دو تا فشفشه گنده روشن بود اومد تو  كيك كيآرتان با ...  يو چشمم افتاد به در ورود يواقع يكردم به معنا هنگ

! به تو؟ بگم يمن چ! آرتان ! آرتان ! آرتان ...  ومدي يخنده ام هم نم يمن حت يول دنيخند يهمه م. زدن ياونطرفش داشتن دست م نطرفيهم ا

 يبه حق كارا! جلل خالق. من كه هنگ كرده بودم باز كرد يو آغوششو به رو زيم ياز دوستاش تا ببره بذاره رو يكيداد دست  كويك انآرت

دوست  يليخودمم خ. شد يم يتابلو باز يليخ گهيكردم وگرنه د يم يكار ديبا! جمع بغل كنه؟ يخواست منو جلو يم! از آرتان دهيهرگز ند

 :گفت ضيآتوسا از پشت سر هلم داد و با غ... م بغلش كنم داشت

 ...شوهرت خشك شد  يدستا... تعجب بسه  -

دستاشو دور كمرم حلقه كرد منو محكم چسبوند . آغوش گرمش گم شدم يبه ناچار رفتم طرفش و تو... بود سر جاش  سادهيناكس هم وا اون

 :به خودش و در گوشم گفت

 ... زميتولدت مبارك عز -

 :با بغض گفتم... رفت  ادمي زيانتقام و همه چ. ضعف رفت دلم

 ...آرتان  -

 نميهم يبرا... بدجور  هيكنه و هنوز از دستم شاك يم ياز چشماش خوندم كه فقط داره نقش باز... چشماش  يسرمو باال گرفتم و زل زدم تو و

 :گرفت و گفت آرتان دستمو. رونيخودمو جمع و جور كردم و از آغوشش اومدم ب عيسر

 ... يوقتشه كه شمعاتو فوت كن...  زميعز -

به  ستيعدد ب هيشب كميك... گذاشته بودن روش  كويكه ك يزيپشت م ميبا هم رفت ييدوتا! باشه ادشيشد كه آرتان شب تولد منو  ينم باورم

 :تو دلم به خودم غر زدم... صفر  هيدو و  هي... بود  نيالت

 ...باطل  اليخ يزه! قلب باشه؟ هيشكل االن  يانتظار داشت هيچ -

 :و گفت ستاديبعد كنارم ا. فرو كرد و همه رو روشن كرد كيك يتو كيتا شمع كوچ ستيفشفشه ها رو برداشت و ب يبا خونسرد آرتان

 ..فوت كن خانومم  -

كه آخر  يدر حال جانيشه و شبنم با هم با هخواستم فوت كنم كه بنف. نشست يبه دلم م يبود ول ايحرفاش همه اش ر نكهيبا ا.... كردم  نگاش

 :گفتن دنيپر يم نييبابا و پا تيجمع
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 ...آرزو كن ... آرزو كن  -

 :گفت آرتان

 !فوت كن... خرافاته  نايا -

پس ... نادا خواستم آرزو كنم كه راحت كارام درست بشه برم كا... كرد  ياگه خرافاتم بود دلمو شاد م... دوست داشتم آرزو كنم . بستم چشمامو

 :چشمامو باز كردم و فوت كردم! ؟يچ التميپس كانادا و تحص... خواستم آرزو كنم آرتان عاشقم باشه و منو نگه داره ! ؟يآرتان چ

 ...به صالحمه همون بشه  يهر چ ايخدا -

 :آرتان شروع كردن با هم بگن يدوستا... تولدت مبارك دوباره اوج گرفت  يصدا

 !االي ميخوا يم كيما ك...  االي ميخوا يم كيما ك -

 :با لبخند گفت آرتان

 ...عوارض داره  يزيهر چ... اول كادو  -

بنفشه و شبنم و  يحت... دونستن كه اون شب تولد منه و با دست پر اومده بودن  يهمه م... هم با دست و سوت موافقتشون رو اعالم كردن  خانوما

 يوقت! نبود تاون كه اصال دعو! كادو گرفته يك مايمونده بودم ن... هم به كنار  مايآرتان و ن يكادو... نار همه به ك يكادو...  مايو ن يآتوسا و مان

 :گفت مايكه ن ارهيآرتان هم با لبخند خواست كادوشو ب... كادوشو بده  ديخانوما بلند شد كه آرتان با يو هورا غيج يهمه كادوشون رو دادن صدا

 ...من مونده  يكادو -

 :با لبخند گفتم. حس كردم يدندون قروچه كردن آرتان رو به خوب يصدا

 ...نداشتم  يمن اصال توقع ييماين -

 رم؟ينگ يزيشه واسه تولد زلزله چ يمگه م ه؟يچه حرف نيا -

بلوز  هيل باكس داخ... بود كنار دست من و آرتان  ستادهيا قايدق ماين. از دستش گرفتم و بازش كردم دويسف ويخنده باكس خوشگل مشك با

 يكل دميداشت و از ماركش فهم يفوق العاده ا نيريش يعطر كه بو هيبه اضافه ...  يطالئ يدايو مروار يرنگ بود با دور دوز ديسف كيش يليخ

 :زد و گفت يهم لبخند يمان. نگاه كردم يدست و سوت همه بلند شد با محبت به مان يصدا... پولشه 

رسوندمش  يوگرنه زودتر به دستت م شيامشب بپوش يخوا يخب خبر نداشتم م يول... گرفتم  يكه پات كرد يشلوار نيبلوزو ست هم نيا -

... 

 :گفت تيبا حساس آرتان

 جان؟ ماين يمگه شلوارو شما گرفت -

 :به آرتان كرد و گفت ينگاه ماين

 ...مال گذشته هاست ...  اشهيتاليا يبهت؟ سوغات يمگه ترسا نگفت -

 :ن داد و گفتتكو يسر آرتان

 ...آهان  -
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 :خم شد در گوش من گفت ماين. خبر از حال داغونش داشت رونيرگ گردنش كه زده بود ب يول

 ... ميكرد يرو ادهيفكر كنم ز! من فرار -

خواستن  يم همهمه اوج گرفت كه يدوباره صدا...  زيم ريها رو از من گرفت و گذاشت ز هيآرتان با حرص باكس و هد. دميرفت و من خند ماين

 :گرفت طرفم و گفت يجعبه مخمل هي. ده ينداره و به زور داره مراسم رو ادامه م يدل و دماغ چيآرتان مشخص بود ه...  ننيآرتان رو بب يكادو

 ..تولدت مبارك  -

 :از خودش گفتم سردتر

 ..ممنون  -

 يچشما! و زمرد ديسف يطال!  يچه دستبند و پابند خوشگل !من يخدا...  دنيكش يهمه داشتن سرك م. رو از دستش گرفتم و باز كردم جعبه

 :فراموش كردم و با محبت گفتم مويسرد.. كردن رو كنار گذاشتم  ينقش باز... همه خانوما چهار تا شده بود 

 ...ممنونم آرتان  -

 :آرتان همونطور سرد گفت يول

 ...قابل تورو نداره  -

 هيفكر كنم . نگاش كردم يبا نگران... دستش سرده سرده  دمينگشتش كه خورد به دستم تازه فهما... برداشت و بست دور مچ دستم  دستبندو

. از دستش گرفتم و خودم بستمش دور مچ پام عيسر يپابندو برداشت كه ببنده ول. بد شده بود يليبچه ام انگار حالش خ... كردم  يرو ادهيكم ز

 :مشغول بستن قفل پابند بودم كه دوستاش با هم شروع كردن به خوندن. وج دوست داشتمآرتانو فقط تو ا. جلوم زانو بزنه نداشتمدوست 

 ...االي...  االي...  االيترسا آرتانو ببوس  -

ه كردم؟ آتوسا از اون ته بهم اشار يتو سرم م يچه خاك ديحاال با. آرتان نگام كرد... داده بودن  ليكه كال امشب گروه سرود تشك ناميا... بابا  يا

مطمئنم ! بود يواقع گهيلبخند د نيا... آرتان هم با لبخند نگام كرد ...  دميپنجه پا بلند شدم و گونه اشو بوس يرو... نبود  يچاره ا. گهيد االيكرد 

 :خوندن نباريا. دوستاش ول كن نبودن.... 

 ... االيآرتان ببوسش ...  االيآرتان ببوسش  -

! پنج تن اي...  ديگلومو بوس ريصورتمو با دستش داد باال و ز... صورتش كه دستشو آورد باال  يو گرفتم جلولپم... هم خونسردانه خم شد  آرتان

 :دوباره خوندن شيلعنت يدوستا. بدنم به لرزه افتاده بود. داشتم يبيحس عج... از بدنم رد شد  يحس كردم فشار برق قو

 ...بذار رو لباش ...  واشي واشي -

.... حس و حال عاشقانه شاعرانه  هي يتو... خلوت دوست داشتم  يبوسو تو نياول! همه ينه جلو يول... درسته كه از خدام بود ! كم داشتم نويهم

شبنم و بنفشه غش كرده بودن از . خوندن يكردم؟ دوستاش هنوز م يكارش م يحسم بود چ يول... بود  ديحرفا از من بع نيا! اوهو چه غلطا

كم  هي... چشمام  يدستاش و زل تو نيآرتان صورتمو گرفت ب... شده بودن  رهيبه ما خ يعاد هيبق يول. م انگار غم داشته ماينگاه ن... خنده 

صورتم  يدستاشو كه از رو. تونستم بگم ينم يزيچ.... چشمامو بستم . خواستم التماس كنم االن نه آرتان يم.... نگام كرد بعد زل زد به لبام 

 :رو كرد به سمت دوستاشو و گفت. ردمچشمامو باز ك اشتبرد
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 ... كهيوقت خوردن ك...  نيپرو نش گهيد -

 ماين كيبعد از خوردن ك. ميمهمونا پخش كرد نيو ب ميديرو بر كيك! خدارو شكر. شد اليخيكه ب دميكش ينفس راحت. و نشستن دنيخند همه

 :رفت به سمت ضبط گفت يشد و م يكه از كنارم رد م نطوريهم

 ...قتشه االن و -

و سوت بلند شد و همه  غيج يدوباره صدا. بلند شد و چراغا هم خاموش شد يقيموس يصدا. پام يپامو انداختم رو اليخيو ب دميفهم منظورشو

ه رقصند تيداده و داشت به جمع هيمن تك يروبرو واريحواسم به آرتان بود كه به د! داشتن جانيآرتان ه يدوستا نيچقدر ا. رفتن وسط ييدوتا

دفعه اومد  هيبه آرتان كرد و  يهم نگاه ماين. نگاه كردم مايتكون دادم و به سمت ن يبا تاسف سر. شد يداغ نم يبشر آب نياز ا. كرد ينگاه م

 :آهسته گفت يليجلوم خم شد و خ... داره  يمونده بودم چه قصد... طرف من 

 ...ه به خودش بد يتكون هيكرد تا  كيتحر ديشوهر تورو فقط با نيا -

 كار كنم؟ ياالن چ -

 :خشم آلود گفت يينفر از پشت دستمو گرفت و با صدا هي هوي. به سمت وسط سالن ديگرفت و كش دستمو

 ...جان  مايرقص آخر رو با همسرش بكنه ن نياجازه بد -

 :به من زد و رو به آرتان گفت يواشكي يچشمك ماين

 ...كنم  يبله خواهش م -

عماد طالب زاده  يصدا... نگفت  يچياونم ه... نگم  يچياش و ه نهيس يدوست داشتم سرمو بذارم رو. بغلش يتو ديكش آرتان منو مايرفتن ن با

 :چقدر شعرش به دلم نشست... سكوت غرق شدم  يتو شتريكه بلند شد ب

 شده شتريب يليعالقه ام به تو خ -

 روزگارم قشنگ تر شده حاال

 حال من ياون وقت كه تو با من از

 بهتر شده يليخودت خ ينيب يم

 شده شتريب يليام به تو خ عالقه

 يدركم كن يتون يدونم نم يم

 نره عشق من ادتي نويا يول

 يتركم كن ياگه روز رميم يم

 خوام لحظه لحظه به تو فكر كنم يم

 سد راهم بشه يخوام كس ينم

 اديب شميجز تو پ يخوام كس ينم

 گاهم بشه هيتك يجز تو كس به
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 چشات يبرا رميم يكه م منم

 واسه خنده هات رميم يكه م منم

 عاشق بشم نمياز ا شتريخوام ب يم

 كن بتونم بمونم باهات كمك

 شده شتريب يليام به تو خ عالقه

 روزگارم قشنگ تر شده حاال

 حال من ياون وقت كه تو بامن از

 بهتر شده يليخودت خ ينيب يم

جور  هيشده و  شتريكردم فشار دست آرتانم دور كمرم ب يحس م يدونم چرا ول ينم. وردخ يچقدر به حال من م... بودم  بايآهنگ ز نيا محو

سرمو ... موهام  ياز دستاشو از دور كمرم برداشت و كرد ال يكي ميتو اوج آهنگ فرو رفت شتريكم كه ب هي... منو چسبونده بود به خودش  يبيعج

اراده سرمو  يب دميبلع يمنم داشتم عطر خوشبوشو م... كرد  يداشت موهامو بو م .دميشن يم قشويعم يصداس نفسا... اش  نهيس يرو ندچسبو

مهر سكوتو  يگريد نكهيا يخواهش برا... بود  زيچ هينگاه جفتمون  يتو... كرد  يآرتان هم داشت نگام م... تو اوج آهنگ بود ... گرفتم باال 

دستشو ... شد  يم شتريو ب شتريمنم داشت ب يو شدت نفسا... شد  يم و كمتر مداشت ك يفاصله صورت آرتان با صورتم ه....  فيح يبشكنه ول

...  خواستميمنم م... خودمو سپردم به دستش ... تب خواستن ... زد  ينگاش تمنا و تب موج م يتو... چونه امو سرمو آورد باال تر  ريگذاشت ز

 يچراغا روشن شد و صدا هويهر آن منتظر داغ شدن لبام بودم كه ... م بستم من... نمونده بود چشماشو بست  يزيچ گهيد...  نييسرش اومد پا

بود  يبيغر بيجور عج هيحالم ...  يصندل يرفتم نشستم رو دهياز من فاصله گرفت و من نفس بر عيآرتان سر! يلعنت... دست و هورا بلند شد 

به چشمام . مشغول بگو بخند بودن يتش دور كمر طرالن بود و حسابكه دس مايچشمم افتاد به ن تيجمع يتو...  ستين دنكر فيكه قابل توص

... واقعا از طرالن خوشش اومده بود  مايپس ن... رفت و لبخند زدم  ادميحس و حال خودم ... خودش بود ... اعتماد نكردم و دوباره نگاه كردم 

 نيا اقتيطرالن ل... بخوره  گهيضربه د هيت نداشتم طرالن اصال دوس... گفتم  يراجع به طرالن بهش م زويچ مهفرصت ه نياول يتو ديبا

 ... نطوريهم هم ماين... رو داشت  يخوشبخت

 

اون لحظه قشنگ  يحت ديشا... شده بود و حواسش به من نبود  ييرايپذ ريآرتان دوباره درگ. رو كه آوردن من هنوزم سر جام نشسته بودم شام

تا هر  زيبشقاب برداشتن و رفتن سر م هي يكيشد همه  دهيشام چ زيم نكهيبعد از ا... و فكرش بودم ت يمن حساب يرو هم فراموش كرده بود ول

 :بنفشه اومد كنارم و گفت. به غذا هم نداشتم ليم يمن حت يول... خوان بكشن  يكه م يچ

 ...پاشو برا من كالس نذار  -

 كه من بخوام برات كالس بذارم؟ يتو آدم -

 !از دست تو و آرتان دلم خونه... دو نكنا  به يكيبا من  نيبب -

 وا چرا؟ -
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 بود؟ ياديوسط ز نيفقط دوست پسر من ا -

 ... شياريبا خودت ب يخواست يم اي... دعوتش كنه  يبه آرتان بگ يخواست يخب م -

 ...زدم  يمنم رو به شوهر تو نم... بره  ييحرفاست كه بدون دعوت جا نيبهراد با كالس تر از ا -

 ...من شرمنده كه امشب بهتون خوش نگذشت  ديببخش! ه بابا خانومباش -

 :بشقاب پر غذا اومد و گفت هيبا  شبنم

 .نبود باهاش برقصه دپسرده شده ينده كس نيگوش به حرف ا.... هم خوش گذشت  يليگفته خوش نگذشت؟ خ يك -

تو  ينبود كه به خاطر كس يوگرنه بنفشه آدم. شده يميبا بهراد صم يبود كه حساب دايپ. ارهيخودش غذا ب يزد تو سر شبنم و رفت كه برا بنفشه

شبنم كنارم . نخورده بودم يدرست و حساب يظهرم كه غذا! نداشتم؟ يياشتها چيچطور بود كه من ه. غذا نگاه كردم زيبه م اليخيب... سرش بزنه 

 :خورد گفت يكه غذاشو م يو در حال نشسته

 ؟ياريغذا ب ير يتو چرا نم -

 ...فعال اشتها ندارم  -

 !چه لفظ قلم! اوهو -

 ...شامتو كوفت كن  -

از دوستاش بود بهمون  يكيبشقاب غذا دستش بود و مشغول صحبت با  هيكه  يآرتان در حال... باال انداخت و مشغول خوردن شد  يشانه ا شبنم

اصال به من . فكرا بودم كه دستشو با بشقاب گرفت به طرف من نيهم يتو...  ديآنچنان گرم حرف زدن بود كه فكر كنم اصال منو ند. شد كينزد

از . پام يبهم دست داد و بشقاب رو گرفتم و گذاشتم رو يحس خوب. داد يدوستش تكون م يحرفا دييكرد و داشت سرشو در تا ينم همنگاه 

با دوستش به اون سمت سالن رفتن شبنم كه داشت ازم فاصله گرفت و . نگام نكرد كه ازش تشكر كنم يحت. بود دهيكم برام كش هي ييهر غذا

 :و گفت ديكرد بعد از رفتن آرتان خند يم هبه ما نگا رهيخ رهيخ

 !يبسوزه پدر عاشق يا -

 .باز شد و شروع كردم به خوردن هوياشتهام . از ته دل...  دميخند

. خواستم بخوابم يجا به جا كنم فقط م زيچ كهيت هيال نداشتم ح يحت... اضافه بود  يآرتان مشغول جمع كردن ظرفا... مهمونا رفته بودن  همه

 االنكرده بود كه  يمنو عصب نقدرياون به خاطر عكسا ا! چطور؟ يول... بابت توجهش ... بابت تولدم ...  يمهمون تيبا... كردم  يازش تشكر م ديبا

 :تو دلم گفتم. كنم و برم ازش تشكر كنم يتونستم خودمو راض يهنوز هم نم

 .برو بخواب ايب گهيد اليخيب...  يهمون موقع ازش تشكر كرد -

 نهيس ينگام رو. اش باز بود نهيهم تا وسط س رهنشيپ قهيكرواتش شل شل دور گردنش بود و . و نگام كرد ستاديسر جاش ا. جا بلند شدم از

 :انداختم و گفتم ريسرمو ز. كرد يآرتان منتظر نگام م. خواستم من برم به طرفش ينم يشدم ول يدوباره داشتم داغ م... شده بود  خكوبياش م

 ...رم بخوابم  يم -

. در اتاقو بستم و نشستم لب تخت. خودم حس كردم ياتاق رو يكه رفتم تو يتا وقت نشوينگاه سنگ ينگفت ول يزياونم چ. پاسخش نشدم منتظر
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بشم و قبل از رفتن به  داريخواستم صبح ب يم. دميو دراز كش ساعت هفت كوك كردم يرو مويكردم؟ گوش يكار م ياحساس چ نيبا ا ديبا

دوغ بردارم  وانيل هي خچاليگرفتم برم از داخل  ميتصم. برد يخوابم نم يول ومدي يخوابم م يليخ نكهيبا ا. مرتب كنم روكالس زبان خونه 

همه ... شده  زيكامل تم ييرايمتوجه شدم پذ رونيكه اومدم باز اتاق . برد يخوردم زود خوابم م يتا دوغ م ياز بچگ.. بخورم بلكه خوابم ببره 

ساعت سه . و نشستم تا تهشو خوردم ختميبزرگ دوغ ر وانيل هيو  خچاليرفتم سر ... هم تلمبار شده بودن  يرو شپزخونهآ يتو فيكث يظرفا

 نيپاورچ. ادي يم ييصدا هياتاق آرتان  يحس كردم از تو اتاقم كه يرفتم تو يداشتم م. بشم داريتا صبح راحت ب دميخواب يزودتر م ديبا... بود 

 :شدم و گوش كردم كينزد نيپاورچ

 بشه سيمن خ يقرار نبود چشما -

 بشه ستيقرار ن ينبود هر چ قرار

 آرزوم شه دنتينبود د قرار

 ...تموم شه  ينجورينبود كه ا قرار

 :لب زمزمه كردم ريبستم و ز چشمامو

 ... گهيبخواب د ريبگ! آرتان؟ آخه چرا؟ ساعت سه صبحه يد يوش مآهنگو گ نيا نقدريچرا ا -

 :كردم يلب زمزمه م رياراده داشتم ز يب. تخت يرو دمياتاق و دراز كش يگرد كردم رفتم تو عقب

 ...آرزوم شه  دنتيقرار نبود د -

 .شعرو خوندم تا خسته شدم و خواب چشمامو ربود نقدريا

 :قطعش كردم و فحش دادم عيسر. شدم داريب يآنشرل ياز صدا صبح

 ...تو روح پدرت  يا -

 :جواب خودمو دادم خودم

 ؟يتو روح پدر ك -

 يتو دميو چند مشت آب خنك پاش ييدستشو يرفتم تو. سر و صدا نكنم اديكردم ز يسع. آرتان خواب بود. ام گرفت و بلند شدم خنده

 يكم كم م ديشد و با يكالسم ساعت نه شروع م. شد يالمصب تموم هم نم. ..آشپزخونه و مشغول شستن ظرفا شدم  يبعدم رفتم تو. صورتم

شد صبحونه اش  داريساز رو به برق زدم كه تا ب ييچا... رفت سر كار  يم ديبا... نشده بود  داريچرا آرتان ب دونم ينم. شدم يرفتم حاضر م

 . هواشو نداشته باشم ينجوريكه ا رميبگ خودمو يتونستم جلو ينم يذاشتم ول يدرسته كه براش كالس م. حاضر باشه

من ته مانده خواب هم از  دنيبا د. كشان وارد آشپزخونه شد ازهيآوردم كه خم يدستم در م يكه تموم شد داشتم دستكش ها رو از تو ظرفا

 :چشماش فرار كرد و گفت

 !؟يداريب -

 ... يداريخودمو زدم به ب... نه خوابم  -

 :كه گفت رونيو خواستم برم ب نتيكاب يانداختم رو ضيدستكش ها رو با غ. لبخند هم نزد يحت. خچاليتوجه رفت سر  يب
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 ؟يظرفو تنها شست نهمهيا -

. گرسنه بودم يرفت و حساب يدلم داشت مالش م. دميرفتم سمت اتاقم و لباسم رو پوش. نگفتم يچيه يول! ؟يخواستم بگم كور يم. ندادم يجواب

 يپرت كردم رو فويك. خورد يداشت صبحانه م يو دولپ زيآشپزخونه نشسته بود سر م يبرداشتم و رفتم تو فمويك. ..شد بدون صبحانه برم  ينم

كم كه در سكوت گذشت  هي... زدم نه اون  يم ينه من حرف... نون تست شدم  يرو ريپن دنيو مشغول مال ختمير ييخودم چا يبرا رفتماپن و 

رفته بهش زنگ بزنم  ادميافتاد كه  ادميتازه ... بود  انيشا. در آوردم فيك ياز تو مويبلند شدم گوش زياز پشت م. بلند شد ميزنگ گوش يصدا

 :لب گفتم ريز!!! حواس يخاك بر سر من ب! داشته ركا يچ نميبب

 !يييه -

 :جواب دادم ويگوش و

 ...الو  -

نون  هيدونستم كه راداراش فعاله فعاله چون  يم ينون بود ول يرو يخامه شكالت دنيبه مال يعنيحواسش . به آرتان كردم ينگاه يچشم ريز

 :گفت انيشا. لبم يلبخند نشست رو. نخورده كنار دستش بود يشكالت

 !رهيخوبه كار تو به من گ! دستت درد نكنه -

 ...باور كن ! ديببخش انيشا -

 !نابويسر بذارم به ب ديمن از دست تو و شبنم با! يكن شيخواد توج يخب بسه نم -

 ؟يواسه چ گهيشبنم د -

 ...رفت  ادميگه  يشب اومده خونه م. بهت بگه شبيداده بودم كه د غاميپ -

 !بابا يا -

 !؟يبر يخوا يم يجد يتو جد -

 .نهيهدفم هم نيبزرگ تر...  انيخوام برم شا يمعلومه كه م -

. بود ديبع يكار از آرتان وسواس نيا. اشت و دوباره مشغول شدخم شد همونو برد عيسر. نيزم يكارد از دستش افتاد رو. افتاد به آرتان نگام

 :گفت انيشا. خودمو گرفتم يجلو يول يخنده ام گرفته بود حساب

 .كنم دايبه زور تو رو پ دينه به االن كه من با يزد يو سر م يزد يكه هر روز زنگ م لينه به اون اوا... آره از ذوق و شوقت معلومه  -

 .بودم ريباور كن درگ....  گهيغر نزن د انيشا -

 .كنم يدنبال نم گهيدم كاراتم د يبهت نم يخبر چيعمرا ه يكن ينجوريا گهيباور كن اگه دفعه د يبخشمت ول يبارو م هي نيا... خب  يليخ -

 ...شده  يحاال بگو چ... چشم  -

 ...تولدت مبارك  نكهياول ا -

 ... يييييمرس -

 ...اومد  نامبر دومت هم ليفا نكهيدوم ا -
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 :گفتم جانيسفره و با ه ياز دستم ول شد تو لقمه

 !!!!!!؟يگ يراست م -

 ...آره  -

 !شه؟ يم يحاال حاال چ -

به بعد  نجاياز ا گهيد...  يخب جواب نداد يول ستيل يخواستم بهت بگم كه اسمت رفته تو ياون شب كه بهت زنگ زدم شوهرت جواب داد م -

 ...چه خبره  نميبهشون بزنم بب يانگشت هي ديبار با هيوقت من فقط هر چند  ستيدست ما ن

 ان؟يشا گهيچقدر وقت د -

 .ستيدست ما ن گهيد... دو سال  ايسال  كي يتونه شش ماه و حت يم... باشه  گهيماه د كيتونه  يم... معلومات نداره  -

 ؟يچ يعني -

 ...مهاجرته  يبد نيا -

 ...بود  يليمال من كه تحص يول -

 ...شد  ينجوريكه ا ميدائم اقدام كرد يبرا -

 !بابا يا -

 ...درست شد  زاتياقامت و و گهيماه د كي يديد هوي...  يديخدا رو چه د... حاال غمبرك نزن  -

 !خدا كنه -

كردم  يخدا م طرف خدا هيآرتان بمونم از  شيپ شتريطول بكشه تا بتونم ب شتريكردم ب يطرف دعا م هياز . خوام يم يدونستم چ ينم خودمم

 :كردم آرتان با پوزخند گفت يكه خداحافظ انيبا شا. وابسته نشم نياز ا شتريزودتر كارام درست بشه برم كه ب

 شد؟ كارات درست نشده؟ يچ -

 ...من زودتر برم  يمشتاق يليانگار خ ه؟يچ -

 .ندارم يشخص ميحر نجايمن ا... آره خب  -

 :حرص از جام بلند شدم و گفتم با

 ...رم  يشه و م يكارام درست م يخوشحال باش چون به زودپس  -

 :لب گفتم ريز. رونياشك از چشمام زد ب. رونياز خونه زدم ب عياز طرفش نشدم سر يحرف منتظر

 ... يليخ... آرتان  يرحم يب يليخ -

 ريبه غ يكس. اس ام اس اومده روش دميكه د كردم مينگاه به گوش هي رونيتا اومدم ب. و به زور دو ساعتو تحمل كردم دمينفهم يچيكالس ه سر

 :به من اس ام اس بده ومدي يم شيكم پ. اسم آرتان دهنم از تعجب باز موند دنيباز كه كردم با د... تونست باشه  يبنفشه نم اياز شبنم 

 ... ييجا ميدنبالت بر امي يعصر هم خونه باش م...  اريبرو از خونه بابات كتاباتو ب -

 :و گفتم فميردم تو كپرت ك ويگوش
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 ...كنكور قبول بشم  يكه تو يكمكم كن يخوا يم نورياز ا... برو  يگ ياز اونور م!!!! هان؟!!! به چه سازت برقصم آخه؟ -

ن باهاشو رفت رونيب... خواد منو ببره  يعصر كجا م نميمنتظر بودم بب. كردم و بردم خونه نيرفتم خونه و همه كتابامو بار ماش. نكردم يلجباز يول

 اعتعصر حدود س. بردم ياز بودن كنارش لذت م يدرسته كه مثل عصاقورت داده ها بود ول... جاها  نيبرد بهتر يمنو م شهيهم... دوست داشتم 

 :گفتم يبا بد عنق. پنج بود كه زنگ زد و دستور داد آماده بشم

 ...من حوصله ندارم  م؟يببر يخوا يكجا م -

 ... يحوصله داشته باش ديبا نكاريا يبرا...  ستيجاش مهم ن -

 ؟يچه كار -

 ... يفهم يم يايب -

 ... امي ينم ياگه نگ -

 .. ياي يم -

 ...زور نگو آرتان من حوصله ندارم  -

 ... يحوصله منو ندار يرو دار انيو شا مايحوصله ن! ؟يچرا حوصله ندار -

 :گفتم يپنهان يبا لبخند! بدبخت حسود

 ... ستنياونا مثل تو ن -

 :با خشم گفت. شده يبود عصب دايپ

 ...آماده باش ... خونه ام  گهيساعت د مين -

 :به خودم گفتم نهيآ يبا خنده تو. بزنم و قطع كرد ينداد حرف مهلت

 ؟يد يدرد تو جونته حرصش م گهيد...  يبر يخواست يتو كه از اولم م -

 :قر دادم و گفتم نهيآ يجلو

 ...ن مرض دارم آخه م.... آخه من مرض دارم  -

سوار شدم و . بود ستادهيدر ا يجلو. نييرفتم پا عيزد منم سر سيم هي ميرو گوش... هم نكردم  شيطبق معمول آرا. و حاضر شدم دميپوش لباس

 :در هم گفتم ييو اخما يبا سرد

 ...سالم  -

 :نگام كنه راه افتاد و گفت نكهيا بدون

 ...سالم  -

 :كم كه در سكوت گذشت گفت هي. فتنگ يزينگفتم اونم چ يزيچ گهيد

 ...گفتن  يبه شوهراشون م ديخسته نباش هيحداقل ...  ميقد يزنم زنا -

 ...نه من زنم نه تو شوهر ! ؟يخب حاال كه چ -
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 :بدجنسانه گفت يلبخند با

 ...دلت پره  يليانگار خ ه؟يچ...  ستميكه من شوهرت ن يو ادعا دار يكن يشوهر شوهر م يليچند وقته خ -

 ...زنت رفتار كنم  نيع ياز من انتظار دار يبرت داشته و ه االتيكه چند وقته خ ييشما نيا... نه شازده  -

 ...زنم  نينه ع...  يزنم؟ تو زنم نيع -

 م؟ير يم ميكجا دار... مسخره  يبحثا نيا اليخيب -

 ...خوب  يجا هي -

 ...كه از نظر تو خوب باشه از نظر من مسخره است  ييجا -

 ...مشكل توئه  -

پاساژ  نگيپارك يتو نويماش! ؟يچه كتاب يول... خواد كتاب بخره  يكه م دميرفت طرف انقالب فهم يوقت. نگفت يزياونم چ. نگفتم يزيچ گهيد

 :پارك كرد و گفت يبزرگ

 ...شو  ادهيپ -

 يخواد چ يافتاد كه م ميمعروف بود شد و من تازه دوزار ياز انتشاراتا يكياز فروشگاه ها كه مال  يكيوارد . شدم و دنبالش راه افتادم ادهيپ

 تاداز من بپرسه راه اف يزيچ نكهيبدون ا!!!! مسر بود من حتما امسال كنكور بدم؟ نقدريچرا ا نيخدا ا يا... خواست كتاب تست بخره  يم. بخره

عالمه  هي... چند سال كنكور هم برداشت  يكتابا... رداشت همه درسا كتاب ب يبرا. مختلف شد يكتابا يقفسه ها و تند تند مشغول جمع آور نيب

 :كتابو از دستم گرفت و گفت يكايكه پالست نيراه افتادم برم سمت ماش رونيب مياز مغاره كه اومد... كتاب شده بود كه برد و حساب كرد 

 

 .گردم يو بر م نيماش يذارم تو يم نارويجا بمون من ا نيتو هم -

 ؟يواسه چ گهيد -

 ... امي يحاال م -

زحمتشو با اخم و تخم  نهمهيدرست نبود جواب ا يول. ده ينم يجواب هم درست و حساب يحت! بچه پرو. از من فاصله گرفت عيسر يقدم ها با

 كل يتو ديچيدوباره همون حس قشنگ پ... دستش  ياونم لبخند زد و دستمو گرفت تو. برگشت بهش لبخند زدم يوقت نميهم يبرا... بدم 

با ...  ديجا هم خر نيبود رو از ا دهيكه از اون انتشارات خر ييهمون كتابا قاياز انتشاراتا و دق گهيد يكيداخل فروشگاه  ترف نباريا. وجودم

 :تعجب گفتم

 !چه خبره آرتان ؟ -

 ...همه اش الزمه  نايا -

... چند تا كارتن كتاب شده بود ...  نيماش يتو ميمه رو با هم بردكرد و ه ديهم خر گهيانتشارات د هياز  مياونا رو هم حساب كرد نكهياز ا بعد

با خنده ...  البا ميبا هم كتابا رو برد ييدو تا ميديبه خونه كه رس. آوردم يزدم تا كنكور وقت كم م يكتابا رو م نياز ا يكي يشب ياز االنم كه تستا

 :گفتم
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 !م؟يهمه رو كجا بذار نيحاال ا -

 :ه كرد و گفتبه اتاق سوم اشار -

 ...اون اتاق  يتو ميبر يم -

 

 !چرا؟ -

 ...شه اتاق مطالعه تو  ياون اتاق م...  يتون يده نم ياتاق خودت حس خواب بهت دست م يتو نكهيواسه ا -

 ...خب  يليخ -

 :داخل اتاق و آرتان گفت ميگذاشت ميكتابارو برد همه

 ...كارت دارم  نيبش ايو ب اريچند تا كاغذ ب -

... نوشتن  زيو شروع كرد به چ ديكاغذا كش يبا خط كش چند تا خط رو... از داخل اتاقم چند تا كاغذ آوردم گذاشتم جلوشو و نشستم  رفتم

 :با خنده گفتم. كنه يم يزيداره برنامه ر دميد دميسرك كش

 ...تو  يسال سوممون هم بدتر ستياز معلم ز -

نشسته بودم و آرتان داشت  يساعت مين. دادم يو حرصش م ختمير يسر كالساش كرم م شهيهمبود و من  ريسخت گ يليخ يليخ ستمونيز معلم

 :تموم شد برگه ها رو گذاشت جلوم و گفت يكرد وقت يم يزيبرنامه ر

...  ميخون يم يچ يبرات نوشتم چه روز....  ميخون يبا هم م ميتا دوازده و ن مياز ساعت هشت و ن... خونه  امي يمن شبا ساعت هشت م...  نيبب -

 يبرم ازدهيكالس  ير يساعت نه م...  يكن يكه بهت درس دادم رو مرور م ييهمونا...  يش يم داريصبح ساعت شش ب يخواب يبعد از اون تو م

 !؟ياوك...  يخون يها رو م يو عموم يزن يتست م امي يتا هشت كه من م كياز ساعت  ياستراحت دار كيتا ساعت  يگرد

 :و گفتم رونيدادم ب با صدا نفسمو

 !!!!چه خبره آرتان؟...  ريباره بگو برو بم هي -

 :گفت تيجد با

 ... ينيب ياشو م جهينت... كم تالش كن  هي... رو بذار كنار  يتنبل -

 :زدم و گفتم پوزخند

 ...رم  يمن كه آخر م! يا جهيچه نت -

 :رفت به سمت اتاقش گفت يكه م يجا بلند شد و در حال از

 ...بكن  يكه خواست يهر كار يهر وقت رفت... حرف حرف منه  فعال -

دونستم  ياز االن م يول. شد معلمم آرتان باشه و من نخوام بخونم يمگه م. خودمم بدجور هوس كرده بودم درس بخونم يدونم چرا ول ينم

 :شست جلومبرگشت و ن هويفكرا بودم كه  نيتو هم... خودش خواست ! به من چه...  ارمي يپدرشو در م

 ...ترسا  -
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 :شدم و گفتم شوكه

 هان؟ -

 !بله... هان نه  -

 ...غلط  يدرسته چ يبه من نگو چ يباباها ه نيا ع -

 :زد و گفت يلبخند

 ؟يمان ايآورده بود  ايتاليبرات از ا ماياون شلوارو ن -

 :گفتم تيشلمو گرفتم و با جد شين يزود جلو يام گرفت ول خنده

 !چطور مگه؟ -

 :روشنش كرد و گفت... رو برداشت  يو يكنترل ت. باال انداخت شونه

 .. ينطوريهم -

 :منم شونه باال انداختم و گفتم... نگاه كردن زده به سرش  يو يحاال هوس ت! اتاقشا يرفت بره تو ياالن داشت م نينه انگار هم انگار

 ...برام آورده  ماين -

 :آشكار گفت يتيحساس با

 !آورده؟ يبازم برات سوغات -

 :گفتم ارميلجشو در ب نكهيا يبرا

 ... ارهي يمن م يبرا ارهيهم كه ن يشكيه يبرا ارهي يم يواسه من سوغات يره كل يهر جا كه م ماين... عالمه  هيآرههههه  -

 ااااايزن يبا شوهرت حرف م ي؟ انگار نه انگار دار يترسا باز تو پرو شد -

 كار كنم؟ يخب چ -

 ... ياريتا حرص منو در ب يد يحرفات پر و بال م يسر هيبه  يشم الك يمتوجه موقتا كامال  يبعض -

 :گفت. دميام گرفت و غش غش خند خنده

 ... يكن يم يكه دوست دار ينقطه ضعف از من افتاده دستت هر كار هي....  يبخند دميبخند با -

 ... يخور يآخه با نمك حرص م... نه به خدا  -

شركت شوهر  يچ يدونم چ يكه نم يو اون انگشتر... اون بلوزو  نطوريهم...  نميپاتون نب ياون شلوارو تو گهيزحمت د يبا نمكه؟ ب ؟يا جد -

 ...خواهرت بهت داده 

 :بستم و گفتم شموين

 ؟يچ يا برا -

 ...گم  يمن م نكهيا يبرا -

 ...كنم  يته باشم مدوست داش يمن هر كار يول. يحرفا بزن يليخ يدوست داشته باش ديتو شا! يتو بگ -
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 است؟ينطوريا -

 ...آره  -

 :رفت به سمت اتاقش گفت يكه م يجا بلند شد و در حال از

 ...باشه  -

 رميدادم زود بگ حيگرسنه هم نبودم ترج. اتاق يپاشدم رفتم تو يو يت اليخيب. داشت ينقشه ا هيغلط نكنم . بود بيغر بيعج شيخونسرد

 .شد يم نيسنگ يلياز فردا برنامه ام خ... بخوابم 

 :گفت تيآرتان با عصبان. خوردم يتند تند صبحونه رو اماده كردم و هل هل. شده بود داريآرتان هم تازه ب.... شدم  داريساعت هشت ب صبح

 ...پره تو گلوت  يچه وضع صبحونه خوردنه؟ م نيا -

 :و گفتم دميآب پرتغالم رو الجرعه سر كش وانيل

 ...وقت ندارم  -

 !شه االن هشت و ربعه يه كالست شروع مساعت ن -

 :گفتم رونيرفتم ب يكه عقب عقب م نطوريهم

 ... يسوار نيكم ماش هيخوام برم  يم... چرخم  يخودم م يكه آزادانه دارم برا هيامروز روز آخر -

 :جا بلند شد و گفت از

 ؟يچ يعني يسوار نيماش -

 :دادم حيتوض نطوريهم. حوصله كفش پاشنه بلند رو نداشتم...  ميبند يكفشا دنيو شروع كردن به پوش نيزم يدر نشستم رو دم

 ...خوام برم بگردم  يم... آرتان  اليخيب -

 ... يعالف ول بچرخ يادما نينداره ع يليوگرنه دل يبر يتونيم يدار يكار يياگه جا...  يگرد يبعدم بر م.... كالس  ير يراست م هي! خوديب -

 :خاروندم و گفتم سرمو

 ... ميزن يدور م هي مير يبعدش با بنفشه و شبنم م يول... رم كالس  يباشه م -

 :و گفت ديكش يقيعم نفس

 ... تهيروز آخر راحت نكهيفقط به خاطر ا... خب  يليخ -

 :كه صدام كرد رونيب ومدمي ياز در م داشتم

 ...ترسا  -

 :اراده برگشتم و گفتم يب

 !جونم؟ -

 ...نادر و خوشگلش  ياز اون لبخندا... زد  لبخند

 ....مواظب خودت باش  -
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 .زدم براش و درو بستم يخوشحال بودم كه چشمك نقدريا

شبنم و بنفشه اعتقاد داشتن . ميو به قول شبنم خودمونو خجالت داد ميديكم به خودمون رس هيو  رونيب مياز كالس با شبنم و با بنفشه رفت بعد

... نداشتم يمن اعتقاد يول... زنه  يم يزبون ينگهم داره و داره حرفشو با زبون ب رانيل شدن كنكور اقبو يخواد با كمك كردن من تو يآرتان م

اونقدر ها هم مغرور  گهينه نه نه د! ياه لعنت!  ماينكنه حرف ن... گفت  يم ديدلش بود با يتو يزياگه چ. خودمو دل خوش كنم يخواستم الك ينم

... و من برگشتم خونه  ميخورد رونيظهر ناهارو با بچه ها ب. نبوده كه بخواد بگه يچيه يعنينگه  يزيچاگه ... كه از احساسش بگذره  ستين

ساعت شش هم كه . كنم ينم دايفرصت خواب بعد از ظهر پ گهيدونستم د يچون م دمياول گرفتم خواب. كنم تيكم آرتانو اذ هيهوس كردم 

 :گفتم انهيموذ يدر همون حالت با لبخند. مشد يآشپزخونه و مشغول آشپز يشدم رفتم تو داريب

 ...وجب روغن روش باشه  هيبرات بپزم كه  يآش هي -

غذام كه ! شه يم يدنياش د افهيآخ كه چقدر ق.... كه دوست نداشت  ييهمون غذا قايدق... خواستم براش خورش كرفش با مرصع پلو بپزم  يم

 يول... حرصش بدم  يبرام آورده بود رو هم بپوشم و حساب مايكه ن يياتاقم تا همون لباسا يبدو بدو رفتم تو. به هشت بود قهيآماده شد ده دق

 مايكه ن يعطر... هم نبود  ديانگشتر نو! يلعنت... نبود  يول... كمد  يمطمئن بودم كه لباسا رو گذاشتم تو. كردم دايگشتم كمتر پ شتريب يهر چ

 :گفتم ضيا غنشستم لب تخت و ب... بهم داده بود هم نبود 

 ...كشمت  يآرتان م -

 :به سر تا پام كرد و گفت يمن نگاه دنيبا د. رونيو رفتم ب دميتاپ و دامن كوتاه پوش هيلباسمو عوض كردم و . در اومد يموقع صدا همون

 ...كردن خودت  چه برسه به خوشگل يوقت سر خاروندن هم ندار گهياز فردا د...  ايديبه خودت رس يحساب يروز آخر نيا داستيپ -

 :و گفتم دميخند يدلبر با

 ...سالم عرض شد  -

آرتان  يوا...  دميچ زيم يو رو دميتند تند غذا ها رو كش. اتاقش تا لباساشو عوض كنه ياونم سالم كرد و رفت تو! به خونش تشنه بودما حاال

گذاشته ... و غذاها كرد  زيم يبه رو ينگاه. آشپزخونه يتو آرتان اومد...  يكه كف كن يجور هي رميگ يحاال حالتو م ؟يدزد يمنو م يلباسا

فكم ... توش  ديبشقابشو و برداشت و لبالب غذا كش...  زيخونسرد نشست پشت م يليخ. دميسنج يو همه عكس العمالشو م نيذره ب ريز دمشبو

 نيبا اشتها شروع كرد به خوردن و در همون ح يليخ! عجب!!!! غذا متنفره؟ نيجون نگفت از ا يليمگه ن! كه دوست نداشت نيا! افتاد يداشت م

جون  يليحتما ن. خوره يبودم كه چرا داره غذا رو م نيفقط تو فكر ا دميفهم ينم يچيمن ه يداد ول يهم م حيدرس دادنش توض حوهدر مورد ن

 :مرموزانه گفت يبا لبخند. كردم و بلند شدم يكم با غذام باز هي... اشتباه كرده بود 

 !ينخورد يزيتو كه چ! ا؟كج -

 :اخم بدون مقدمه گفتم با

 !؟يكار كرد يلباسامو چ -

 :و گفت ديخند

 نه؟ياخمت واسه ا نيا -
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 ...كو لباسام ... بله  -

 ...فكر كنم رفتگر محل بدونه  يول... دونم  ينم -

 :دميكش غيج

 كشمتتتتتتتتتتت يآرتاااااااااان م -

بود  اديو برگشت به طرفم چون سرعتم ز ساديوا هوي ييراياون بدو من بدو وسط پذ... ا گذاشت به فرار بلند شد و پ عيدنبالش كه سر گذاشتم

 :زدم غيج. اونم از خدا خواسته منو محكم بغل كرد و فشار داد به خودش.... بغلش  ينتونستم خودمو كنترل كنم و رفتم تو

 ووووو انگشترممممممعطرم ك!!!! ؟يلباسامو انداخت يچ يبرا... ولم كنننننن  -

 :گوشم گفت در

 !!!!برات مهم بودن؟ يليخ -

 ... يليبله خ -

 ...خرم  يخودم برات م يباش ياگه دختر خوب -

 :با دست پسش زدم و گفتم.... كرد دوباره  يگردنم داشت داغم م يتو نفساش

 ...سر درس  ميبدو بر -

... نكرد  ياصرار گهيآرتان هم د!!! كردم؟ يدونم من كه از خدام بود چرا فرار م ينم. ودفرار بد نب يبرا يبود ول يمعن ياون لحظه كامال ب حرفم

!!! بود؟ يگه كيد نيا! بسم اهللا... كتابو باز كرد و از اول شروع كرد ... از كتابامو برداشت و نشست جلوم  يكياتاق مطالعه من و آرتان  يتو ميرفت

سمت پاهام و همون موقع رشته كالم از  ادي ينگاش م يه دميد يوسط درس دادنش م. كردم ينم اديزدن هم پ كيبود كه جرئت ج يجد نقدريا

انداخت اونور  وآرتان كتاب! بله.... ام هم باز بشه و  قهيپام و خم شدم به طرفش كه  يپامو انداختم رو... گل كرد  طنتميمنم ش... ره  يدستش در م

 :و گفت ديكش يقينفس عم

 ...ترسا پاشو  -

 كار كنم؟ يپاشم چ -

 ...بدو برو لباستو عوض كن  -

 !؟يچ يوا برا -

 ...برو دختر خوب بذار تمركز داشته باشم ... كه گفتم  نيهم -

بلور  هياتاقم و  يرفتم تو نميهم يخودمم فعال درس برام مهم تر بود برا. پره يكرد تمركزش م يبامزه بود كه اعتراف م يليخ. ام گرفت خنده

اون شب تا ساعت . و مشغول ادامه درسش شد ديكش ياز سر آسودگ ينفس دنميآرتان با د. و برگشتم دميبلند با شلوار پوش نيته استبس قهي

 :هام بلند شد كتابو بست و گفت ازهيخم يآرتان فك زد و من گوش كردم وقت ميدوازده و ن

 ... نميب يفردا شب م...  يباشه تستاشو حتما بزن ادتي يول... برو بخواب  يندار يبازده گهياالن د...  گهيبسه د -

 :كشان گفتم ازهيرفتم به سمت اتاق خودم خم يكه م يجا بلند شدم و در حال از
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 ...باشه  -

 . خوابم برد دهيسرم به بالش نرس..... تخت  يدرو بستم و افتادم رو. اتاقم يمسواك زدن رفتم تو بدون

بلند شدم نشستم ... نبود  يچاره ا يول...  ومدي يخوابم م يليخ. بزنم غيج تيخواست از زور عصبان يزنگ زد دلم م ميساعت شش كه گوش صبح

دوست داشتم سر ...  رونيبا نق نق بلند شدم و رفتم ب...  نيزم يعكس آرتان و افتاد رو يخورد تو... رو برو  واريد يتو دميو بالشمو محكم كوب

 :لب به خودم فحش دادم ريخنده ام گرفت و ز... بشم اون بخوابه  داريواستم من بخ يصدا كنم تا آرتان بلند بشه نم و

 !؟يكار دار يبه اون بدبخت چ شعوريب -

بهم درس داده  شبيكه د ييهمونا... صبحونه مختصر خوردم و نشستم سر درسم  هيبه دست و صورتم زدم بعدم  يآب هي ييدستشو يتو رفتم

 :شدن آرتان نشدم داريغرق درس شده بودم و اصال متوجه ب...  بودو مرور كردم و تستاشو زدم

 ... ريصبح بخ -

 :زدم و گفتم يلبخند... بود  ستادهيچارچوب در ا يتو. كتاب باال آوردم ياز رو سرمو

 ؟يشد داريب يك...  ريصبح توام بخ -

 :و گفت ديكش يا ازهيخم

 ؟يشد داريب يتو ك...االن  نيهم -

 ...ساعت شش  -

 ؟يحونه خوردصب -

 ...خوردم  ييزايچ هي -

 !؟يچ يعني ييزايچ هي -

 ... رينون و پن يقاض هي يعني -

 :افتاد سمت آشپزخونه و گفت راه

 ... نميبب ايپاشو ب -

 :زدم داد

 !كجا؟ -

 :بلند گفت اونم

 ...ترسا  ايب -

 :و گفتم سادميدم آشپزخونه وا...  زيم يبود گذاشته بود رو لخچاي يتو يهر چ. ديچ يم زويتند تند داشت م. رونيناچار بلند شدم و رفتم ب به

 !چه خبره آرتان؟ -

 ... نيبش ايب -

 :آرتان هم نشست كنارم و گفت زيژست نشستم پشت م يمثل شاهزاده ها با كل. ديها رو برام كنار كش ياز صندل يكي و
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 ...پس بخور ... باشه  يو مقو يات كاف هيغذت ديبا يوقت درس بخون نهمهيا يذهنت باز باشه و بتون نكهيا يبرا -

خواستم بخورم عسل  ينون و خامه و مربا كه م... لقمه ام  يذاشت ال يخواستم بخورم به زور گردو م يكه م رينون و پن... كردم به خوردن  شروع

 :دمينال...  دميترك يداشتم م. كرد ياش م هيميهم ضم

 ... گهيبسه آرتان مردم د -

 :گرفت به طرفم و گفت يعيب پرتغال طبآ وانيل هي

 ...بخور و بدو سر درست  نميا -

 :و گفتم زيم يگذاشتم رو وانويل. دوست داشتم يليآب پرتغال خ...  دميآب پرتغالو گرفتم و ال جرعه نوش وانيل

 ...كالس رم  يشورم بعد م يم امي يزنم و م يدارم م گهيتا تست د ستيمن ب...  ييظرفشو يظرفا رو بذار تو -

 :چپ چپ نگام كرد و گفت آرتان

 ن؟يشه شما فقط به فكر درستون باش يم -

 ...آخه ... خب  -

 :تحكم گفت با

 ...برو دختر خوب  -

عكسم ... اتاق خوابم  يتو دميوقت نداشتم تند تند تستارو زدم و پر شتريساعت ب مين... اتاق  يگردنمو براش كج كردم و برگشتم تو مظلومانه

 :لب گفتم ريكردم ز يلباسامو عوض م عيكه سر نطوريهم... مونده بود  واريد يرو يكي نياز كل عكسا فقط هم... زد  يچشمك م واريد يرو

 !همه پول كه دادم نيا فيح... اتاق  نيهم واريعكسا رو هم بزنم به د هيحتما بق ديظهر كه برگشتم با -

 :من گفت دنيبا د. ديپوش يهم دم در داشت كفشاشو م آرتان....  رونيبرداشتم و از اتاق زدم ب فمويك

 !كالس؟ ير يم -

 :ام گرفت و گفتم خنده

 ... نايا يبذارم رو ارميبخرم ب گهيرم چهارتا كتاب تست د يم.... پ ن پ  -

 :زد و گفت يلبخند

 ... طونيپس بجنب ش -

بلند  يمو كهيت هيمد شده بود  دايجد... نگاه كردم  نهيآ يبه خودم تو ميسوار آسانسور كه شد. رونياز خونه ب ميزد ييو دو تا دميپوش كفشامو

كارم . ردك يآرتان داشت نگام م... قدش از اندازه مقنعه هم بلندتر بود ....  رونيب دمياز موهامو گرفتم و كش كهيت هي. رونيذاشتن ب ياز مقنعه م

 :كه تموم شد برگشتم به طرفش و گفتم

 !خوبه؟ -

 :مورو كرد تو و گفت... و آرود جل دستشو

 ...گم  يبهت نم يچيه يكارو نكرد نيا يدونم جد يچون م -
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 ...تو؟ خوب بود كه  شيچرا كرد! وا -

 ...در ضمن ... درست  يپا ينيبش يبزن غيسرتو ت ديشما االن با -

 :گفت. كردم نگاش

 .ستيكارا ن نيبه ا يازيپس ن...  يش ينازتر م يليخ... تو  يكن يو همه موهاتو م يكن يمقنعه سرت م يوقت -

 ...براش مقنعه سر كنم  شهيگفت هم يم طونهيش.... كه نفهمه ذوق مرگ شدم  ريسرمو انداختم ز. دلم خربزه قاچ كردن تو

 :و گفتم نيرفتم سمت ماش. رونيب ميرفت ييدو تا ستاديكه ا آسانسور

 ...خداحافظ آرتان  -

 :در كمال تعجب صدام كرد يول! فظخداحا... بودم خونسردانه بگه  منتظر

 ...ترسا  -

 :عقب و برگشتم به طرفش يصندل يشوت كردم رو فمويك

 ...بله  -

 ...برو  واشي -

 ...باشه  -

 :صدام كرد دوباره

 ...ترسا  -

 ...بله  -

 ...خونه  ايزود ب -

 ...باشه  -

 ...ترسا  -

تا ...  يشد ينجوريچته بچه؟ چرا امروز ا! خب بگو! ؟يدوسم دار يبگ يخوا يم ه؟يچ. دميغش غش خند...  رميخودمو بگ ينتونستم جلو گهيد

 :موهاش و گفت يزد دستشو كرد تو يخندم لبخند يم ديد

 ...برو خداحافظ  يچيه -

خونده بودم  ييجا هي! گفت مواظب خودم باشم؟ ميبه من  يشده بود كه آرتان ه يچ. رونيرفت ب نگيشد و زودتر از من از پارك نشيماش سوار

. افكار دخترونه خودم لبخند زدم نيبه ا. گه مواظب خودت باش يبگه دوستت دارم م نكهياز ا شترينفر باشه ب هيعاشق  ياديه نفر ز يكه وقت

... ترم زبان  انيهم امتحان پا... هم تست ... كنكور  يهم درسا... هم زبان ... روم بود  ياديواقعا فشار ز... و رفتم به سمت كالس  دمسوار ش

 ...آتوسا بود . رو هم جواب دادم يشدم گوش يكه سوار م نطوريهم. زنگ زد ميشدم كه گوش يم نيكالسم تازه تموم شده بود و داشتم سوار ماش

 !؟يجانم خواهر -

 ترساااااااااااااااا -
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 :ر گوشم و با تعجب گفتمگذاشتم د ويتموم شد دوباره گوش غشيج غيج يوقت... گوشام كر شد . گرفتم اونطرف ويگوش

 !يكرم كرد!!!! چته؟ -

 ...آبرومونو برده !!!! شوهرت كرده؟ هيچه كار نيا -

 :گفتم رتيبا ح! كم داشتم نويهم

 ؟يچه كار!!! شوهر من؟!! هان؟ -

 يزيچ دميازش پرس اوردمين طاقت.... هم عنقه  يلينگرفت و خ لمياصال تحو دميد... بدم  ديكار جد هيكه سفارش  هيسرم امروز رفتم آتل ريخ -

تازه ... پاك كنه  وترشيكامپ يعكساتو از رو ليرفته اونجا و مجبورش كرده همه فا روزيكرد كه آرتان د فيناراحت برام تعر يليشده؟ اونم خ

 ...نمونده  يعكس گهيخودش چك كرده كه مطمئن بشه د عدمب

 :آتوسا دوباره گفت...  بزنم يتونستم حرف ياندازه غار باز مونده بود و نم دهنم

 ...نگاه كنم  ارويشه تو صورت  يروم نم گهيكرده؟ من د نيچرا همچ نيا! خله -

 !آتوسا؟ يگ يم يجد -

 ...دارم  يآخه من االن حوصله شوخ! كنم  يم يشوخ...  رينخ -

 ...راستش ... آخه  -

 !شده؟ يچ -

 ...ناراحت شد  ايبابت عكس سكس يليآرتان خ يول...  يچيه -

 يفكر نم يشده ول يرتيغ دميفهم... برداشت آورد تو اتاق خوابتون  واريهمه عكساتو از در و د دميد...  دميفهم يكه همون روز مهمون نويا -

 ...عكسا كار نداره  ياليبا فا گهيد يول ييرايپذ واريد يهم دوست نداره من عكس باز بزنم رو يآخه مان... بكنه  يكار نيكردم همچ

 ... هيرتيغ يادين زآرتا -

 گم آبرومونو بردههههههههه يم -

 ليفا گهيد... اونم كه عكسشو گرفته چاپم كرده پولشم گرفته .  هينجوريخب شوهر من ا... نشده كه  يطور! توام شلوغش نكن گهيبرو د -

 خورده؟ يعكسا به چه دردش م

 ...بود  يشاك يليخ يول... درسته  -

 ...ده  يمثل من و تو رو از دست نم ييها يترناراحت نباش اون عمرا مش -

 تو االن؟ ييكجا -

 ...رم خونه  يكالس بودم دارم م -

 ...من  شيپ ايب -

 ...كار دارم خونه  ينه مرس -

 ارويبره  هنكينه ا... هم محترمانه  يليخ يكارو بكن نيتونست از خودت بخواد ا يكارش بد بود م يليبهشم بگو خ... سالم برسون ... خب  يليخ -
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 ...رو قبضه روح كنه 

 ...باشه ... باشه  -

 :و گفتم دميكش يآه. اصال هم ناراحت نشدم. كار آرتان از نظرم اصال زشت نبود. فرمون يقطع كردم سرمو گذاشتم رو نكهياز ا بعد

 !ست؟يعشق ن نيچرا انقدر برات مهمم؟ ا... آرتان  -

 نميخوردم تا بتونم دوباره بش يناهار م ديبا... درست كنم بخورم  يزيچ هيآشپزخونه تا  يرفتم تو. ..مشغول بود  يليفكرم خ... خونه  يتو رفتم

 يخونه به چشم نم يتو اديز ديع يحال و هوا يول... بودم  دهيحاال خوبه لباسامو خر... بود  ديع گهيانگار نه انگار كه دو روز د... درس بخونم 

 :غر غر كردم. بود ييظرفشو يصبحونه تو يهمه ظرفا... كالس و درس  يكار منم كه گم شده بودم تو رفت سر يآرتان هنوز داشت م. خورد

 ...زنه  يكه االن كپك م نايخب ا! شوره يگه تو به فكر درست باش كه گفتم االن همه ظرفارو م يبه من م نيصبح همچ -

رو  ييظرفشو عيما...  ييسر ظرفشو سادميدستكشامو دستم كردم و رفتم وا. فر يدرست كردم و گذاشتم تو ايانيكم الز هي... داشتم  ايالزان هيما

 ياز چشم... داشت  ديآرتان كه كل! بود؟ يك يعني... با تعجب دستكش ها رو در آوردم و رفتم سمت در ... زنگ خونه اومد  يكه برداشتم صدا

 :م كردم و درو باز كردمسر يروسر هي. تعجب كردم شتريمرد مسن ب هي دنينگاه كردم با د كه

 ...بله  -

 !؟يخانوم تهران -

 :باز شد و گفتم شمين. هيآرتان تهران لياومد فام ادمي هوي... اومدم بگم نه ! يتهران خانوم

 ... دييبله بفرما -

 :جعبه برداشت و گفت هيپاش  يمرده خم شد از جلو! آرتان منو صدا كنن ليداشت كه با فام يلذت چه

 ...اومدم براتون نصبش كنم ... آقاتون سفارش داده  نويدخترم ا -

 :به كارتون كردم و گفتم يتعجب نگاه با

 !ه؟يچ نيا -

 ... ييظرف شو نيماش -

 :گفت ديكه نگاه متعجب منو د اروي. چهار تا شد چشام

 نه؟ ايتو  اميشه ب يم -

گوشه و مثل خال  هيبودم  سادهيوا... راست رفت سمت آشپزخونه  هيتو و اومد  انيگو االي اروي. بزنم ينتونستم حرف يدر كنار ول ياز جلو رفتم

 تو! آخه گل پسر. كردم يماچ سفتت م هيتو بغلت  دميپر يذاشتم كنار م يبه خدا غرورو م...  يبود نجايآرتان كاش ا... آرتان . كردم ينگاش م

. چه حاللزاده. برداشتم ويسمت اتاقم و گوش دميكه بلند شد بدو بدو دو ميگوش يصدا. كردم يم بتتويمنو باش كه داشتم غ!!!! ؟يماه نقدريچرا ا

 :گشاد جواب دادم شيبا ن

 ...الو  -

 ؟يالو ترسا خونه ا -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٦٣ 

 ...آره ... سالم  -

 ياول از چشم...  حواست باشه يمرد مسن رو بفرستن ول هيگفتم حتما ...  ارهي يم ييظرفشو نيماش... خونه  اديقراره ب ييآقا هي نيبب... سالم  -

 ...تنت كن  دهيپوش زيچ هياگه هم مسن بود حتما ... خونه  امينگاه كن اگه جوون بود درو باز نكن زنگ بزن من ب

 :وسط حرفاش و گفتم دميپر

 ...آرتان  -

 :شد و گفت ساكت

 ...بله  -

 .كنه يداره نصبش م.... اومده  اروي -

 ه؟يك!!! ؟يجد -

 ...مسن  يآقا هي -

 ...ت لباس -

 !مناسبه آقا -

 ...مواظب خودت باش ... خب  يليخ -

 :با لبخند گفتم! گفت مواظب خودت باش دوباره

 ...ازت ممنونم  -

 ؟يخانوم يبابت چ -

 ...گرفت  يواقعا ظرف شستن وقتمو م...  يلطف كرد -

 ...قابل تو رو نداره ... كنم  يخواهش م -

 خونه آرتان؟ ياي يم يك -

 :خنده بود گفت يكه توش رگه ها ييبا صدا. انگار حرفم باعث شده بود لذت ببره...  ديكش يقيعم نفس

 ...زود  يليخ -

 ...شم  يمزاحمت نم... باشه  -

 ...كه رفت حتما به من زنگ بزن  اروي نيترسا ا -

 ...باشه  -

 !نره ها ادتي -

 ...باشه  -

 .سر درس يدوباره بر دياستراحتتو بكن كه با... ره  يكارشو كه بكنه م...  يخواد بهش سر بزن ينم... برو به استراحتت برس  ياوك -

 ...باشه  -
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 :و گفت ديخند

 بال يچشمت ب -

 :چند لظه سكوت كرد و سپس گفت هي. دميخند منم

 ؟يندار يكار -

 ...نه  -

 فعال...  ياوك -

 فعال -

... باخت  يكم كم كانادا هم داشت برام رنگ م... شد  يم زيهمه چ من يزندگ يآرتان داشت تو. ام نهيس يقطع كردم و گذاشتم رو ويگوش

منم زنگ زدم به آرتان . كارشو كرد و رفت اروي. شد به آرتان يم ليداشت تبد زيانگار همه چ.... شد  يداشت برام كمرنگ م يپزشك يايرو

تخت در  رياز ز يكي يكيعكسارو ... اتاق خوابم  يرفتم تو نهارمو خوردم و...  ييظرف شو نيماش يتو دميبا لذت ظرفا رو چ دشبع. خبر دادم

درس خوندن برام ... كارم تموم شد نشستم سر درس  يوقت. داد يم يبه خودم هم انرژ دنشونيد...  واريآوردم و دور تا دور اتاق زدم به د

 ... شده بود  نيريكه آرتان توش نقش داشت برام ش يزيچ هر... شده بود  نيريش

 نكارايا يبرا يوقت نكهيبا ا... بپره و بعد گذاشتمش سر سفره  نييتنگ زدم تا باال و پا يتو يبه ماه ياول ضربه ا... رو برداشتم  يهما تنگ

كه كنار آرتان هستم پس دوست داشتم گل بكارم  هيسال نيو آخر نيكردم اول يحس م... بگذرم  نيتونستم از سفره هفت س ينم ينداشتم ول

كرده بودمشون و شش تا  يو نارنج يقهوه ا قهيكه با سل يسفال يانداخته بودم و ظرفا يتور نارنج هيبود كه روش  يساتن قهوه ا هيام  رهسف...

 هيخودم ... داده بود  يسبز كرده بود و به سفره ام رنگ و شاداب قهيبا سل زيسبزه امو هم عز... بودم توشون گذاشته بودم روش  ختهيرو ر نيس

آرتان ... سرم بسته بودم  يمحكم باال يموهامو هم دم اسب...  يقهوه ا يلوله تفنگ يشلوار برمودا هيبودم با  دهيپوش ينارنج نيفه آستنص كينتو

 يبار هم به خودم اجازه دادم و رفتم تو نياول يبرا. من گوش نكردم يول يوقت دار شهيكارا هم نيواسه ا... زد برو سر درست  يهمه اش غر م

آرتان ...  يقهوه ا يتيهم گذاشتم كنارش با شلوار مخمل كبر يقهوه ا لهيژ هي رونيب دميكش ياسپرت نارنج رهنيپ هياز داخل كمدش ...  اتاقش

 :رفتم دم در حموم و صداش كردم. شد يم ليسال تحو گهيساعت د كي... حموم بود 

 ...آرتان  -

 :گفت عيآب بسته شد و سر ريش

 ...بله  -

 ...شه ها  يم لياالن سال تحو رون؟يب ياي ينم -

 ... امي يچرا االن م... چرا  -

 ...زود باش  -

 يليخ... كم نداشت  يچيه. نيرو آوردم و گذاشتم كنار سفره هفت س ليو آج وهيرفتم ظرف م. آب باز شد رينگفت و دوباره ش يزيچ گهيد

سمت اتاق آرتان كه ازش خواهش كنم  دميدر حموم كه اومد پر يصدا. به كار برده بودم دنشيچ يامو برا قهيقشنگ شده بود و من همه سل
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روز به روز نگاش . اون زل زده بود به من و من به اون...  شيشونيپ يبود رو ختهير سشيخ يحوله اش تنش بود و موها....  شهاون لباسا رو بپو

آخ كه چه . بودم يطانيش يمن تو فكرا يبود ول يم اون تو چه فكردون ينم. من خوشش اومده بود چون لبخند زد پيانگار از ت. شد يخاص تر م

از فكر خودم خنده ام گرفت و آرتان كه خنده . شد يم يدنياش د افهيتو اون لحظه ق...  دميكش يگرفتم م يحوله اشو م دداد كمر بن يم يفيك

 :اخم كرد و گفت ديمنو د

 !؟يديد يخنده دار زيچ -

 ...آرتان ... نه  -

 ؟بله  -

 ؟يشه اون لباسا كه گذاشتم لب تختت رو بپوش يم -

 !كدوما؟ -

 ... گهيبپوش د... دست لباس گذاشتم لب تختت  هي -

 ه؟يك ليسال تحو... خب  يليخ -

 :به ساعتم انداختم و گفتم ينگاه

 ... گهيساعت د ميكمتر از ن -

 :رفت به سمت اتاقش گفت يكه م يحال در

 ... امي ياالن م -

هنوز ضد  نهيدادم نب يهم م حيترج. نهيو عكسا رو بب اديفرصت نشده بود آرتان ب واريكه عكسامو زده بودم به د ياز اون روز... اتاقم  يتو دميپر

 بهدونستم اون  يم رميبگ يديهوس كردم براش ع هوي روزيد. اشو در آوردم هيهد ياز داخل كشور پاتخت. نرفته بود ادميكه خورده بودم  يحال

ساعت  يخوشگل كه البته به پا يليساعت خ هي...  رميبگ يزيچ هيبازم دوست داشتم براش  يمن نگرفته ول يبرا يزينود درصد چ احتمال

... هم ساعت داشته باشن بازم كمشونه  ياعتقاد داشتم مردا هر چ شهيهم. شه يقشنگ م يليدستش خ يدونستم تو يم يول ديرس يخودش نم

... دوست داشتم  يليدادن رو خ هيهد... بشه ساعتو بهش بدم  ليچقدر دوست داشتم زودتر سال تحو...  كهيش يليخ دادست مر يساعت تو

چند . گذاشتم كه مشخص نباشه ييجا هي يگذاشته بودم برداشتم و بردم گذاشتم كنار سفره ول ينارنج يباكس كوچولو هي يساعت رو كه تو

چقدر به  يو قهوه ا يرنگ نارنج... صورتش بود  يهنوز رو سيموهاش همونطور خ!!! شده بود يگريكه چه ج يوا.... بعد آرتان هم اومد  هيقيدق

... رو برداشت و گذاشت كانال سه  يو يكنترل ت. پهن كرده بودم نيزم يسفره رو رو... اومد نشست كنار من . ومدي يپوست برنزه اش م

شد و منم با  يتر م جيبرنامه داشت لحظه به لحظه مه... شد  يسال نو م گهيد قهيدقتا پنج ...  يو يبه ت ميشده بود رهيجفتمون در سكوت خ

 :آرتان گفت هوي...  ونيزيزل زده بودم به صفحه تلو يعالقه خاص

 ...ترسا پاشو  -

 :تعجب نگاش كردم و گفتم با

 ؟يچ -
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 :زد و كفت يلبخند

 ... نجايا نيبش ايپاشو ب -

 :گفت ديرو كه د رتميح! گشاد شد دروغ نگفتم يچشمام اندازه نعلبكاگه بگم . پاش زد يرو يضربه ا و

 داره؟ يراديا. بشه ليبعد سال تحو... پام  يرو نهيدوست دارم هم خونه ام بش ؟يكن يچرا تعجب م -

 ييواستم همه لحظه هاخ يدر هر صورت م ينه ول ايهستم  رانيا گهيدونستم سال د ينم... پاش  يخدا خواسته از جا بلند شدم و نشستم رو از

دستشو حلقه كرد دور كمرم و . حالت رو بهش داشته باشم نيتر كيسال نزد ليبهتر كه لحظه تحو نياز ا يهستم رو كنارش باشم و چ نجايكه ا

 يكياراده  يب. شدم يهزار؟ چرا داشتم داغ م يرفت رو يضربان قلبم م ينجوريشدم ا يم كيچرا تا بهش نزد ايخدا... به خودش  وندمنو چسب

با خنده شروع كردم . گفت كيرو تبر ديآغاز سال جد يبمب بلند شد و مجر يصدا. دستم و اونم دستمو محكم فشار داد ياز دستاشو گرفتم تو

 :گفتم وورجه وورجه كردن 

 ...سال نوت مبارك  -

 يم... كردم  يداشتم نگاش م. ميشونيپ ير داد روو لباشو نرم فشا نييپا ديسرمو كش... چشمام  يمنو چرخوند سمت خودش زل زد تو آرتان

به ... صداش لرزونش بلند شد...  رهيخواستم التماس كنم نذاره برم و جلومو بگ يم... خواستم با نگاه التماسش كنم منو دوست داشته باشه 

 :ديلرز يداشت م صداشخدات كه 

 ...تو هم مبارك خانومم  يسال نو -

... اونم بهم لبخند زد . كرد دايصورتم نمود پ يلبخند تو هيلذت به شكل  نيا. بردم يلذت م ومدي يدهن اون در م از لفظ خانومم كه از چقدر

 :ام كه آرتان مچ دستمو گرفت و گفت هيگرفتم به سمت هد زيخ... پاش و نشستم كنارش  يبلند شدم از رو

 !!كجا؟ -

خوشگل  يو صورت يشده طوس يچيجعبه ربان پ هينار مبل برداشت درشو باز كرد و رم كه سامسونتشو از ك يكردم و خواستم بگم كجا م نگاش

 :از توش در آورد و گرفت به سمتم

 ...ناقابله خانوم  -

 :ذوق گفتم با

 !ييييييآرتااااان مرس يوا -

 اد؟ي يخوشت م نيبب... كنم  يخواهش م -

صورتم  يلبخند از رو دنشيبا د... شده بود  يحكاك گهيجمله د هيپالك  يرو نباريا يول. ..پالك  هيبا ... گردنبند  هيبازم ... جعبه رو باز كردم  در

 ...جمله  نيبازم ا. رفت

 ...قرار نبود  -

 

و منو  رونيب ديدستام كش يگردنبند رو از تو. آب دهنمو قورت دادم... روشن تر شده بودن انگار  شهيكه از هم شيعسل يچشما يزدم تو زل
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رو باز كرد و گذاشتش  يقفلش بسته شد قفل گردنبند قبل يوقت... رگردوند و گردنبند رو انداخت دور گردنم تا قفلش رو ببنده بچه ها ب نيع

... زد  يچرا حرف نم يول... گفتن داشت  يحرف ها برا يليخ... داشت  يمعان يليكارش خ نيا! شد يباورم نم. جعبه و داد دستم ونداخل هم

 يبه همه چ... شك دارم  شهيهم. فهمم ينم يچيمن ه ياعتراف نكن يتا وقت... باهوشم به خدا من از كودنم كودن ترم  يليآرتان فكر نكن من خ

بگه  يزيخواست چ يحاال كه نم. دميكش يقينفس عم... كرد  يو يت يكه از نگام كالفه شده بود سرشو گرم عوض كردن كاناال انآرت. شك دارم

 :گرفتم به سمتش و گفتم... خم شدم و كادوشو برداشتم . راده گردنبند رو لمس كردم و لبخند زدما يب. گفتم يم ديمنم نبا

 ...تو  يديع نميا -

 :ابروشو باال انداخت و گفت يبا حالت بامزه ا. برگشت به سمتم آرتان

 مال منه؟ -

 :زدم و گفتم يفقط لبخند يول! دايپرس يسواال م! دلت بسوزه ينيخوام تو بب يخواستم بگم پ نه پ مال خودمه م يم

 ...آره  -

 :داد و گفت يكياش دماغمو فشار كوچ گهيخاص خودش جعبه رو از دستم گرفت و با دست د يژيپرست با

 ...دن خانوم كوچولو  يم هيهد كترهايكه بزرگترها به كوچ نهيرسم ا -

 :زدم و گفتم يلبخند

 ... فتهيب ادمي نتشيب يهر وقت م ستمين يه وقتبدم ك يادگاري هيمن فقط خواستم به هم خونه ام  -

 :ابروشو برد باال و گفت يتا كيدر جعبه رو باز كرد . نزد يحرف يدر هم شد ول اخماش

 !قشنگه... ممنون  -

آورد و بست  ساعتو از داخل جعبه در. لباش يتونست لبخند بشونه رو ينم يزيانگار دلخور بود و چ. رو كه انتظار داشتم نشون نداد يذوق اون

. نزد يحرف گهيد...  فشيساعت خودشو باز كرد و انداخت داخل ك! دستش فوق العاده بود يزدم تو يكه حدس م نطوريهم... دور مچ دستش 

 به شكل گل درش آوردم و تا اومدم بخورم دست قهيسل يبا كل.... برداشتم و مشغول پوست كندن شدم  يپرتغال... نگم  يچيدادم ه حيمنم ترج

 :با تعجب گفتم. ديآرتان اومد جلو و پرتغال رو از دستم كش

 !مال منه... ا  -

 شه مال من بشه؟ يم يحاال چ -

 :باال انداختم و گفتم يا شونه

 ...بخورش  يچيه -

 :گفتم... رو نصف كرد و نصفشو گرفت جلوم  پرتغال

 ....كنم  يپوست م گهيد يكيخوام  ينم -

 :زد و گفت يتلخ لبخند

 ...ده  يمزه نم ييتنها..  گهير دبخو -
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انگار !!!! شده بود؟ ينجوريچرا امروز ا نيا! ال اله اال اهللا. سمت من و دستشو انداخت دور شونه ام ديخودشو كش. حرف پرتغال رو گرفتم يب

 يريذنم ازش جدا بشم و اتفاق جبران ناپممكن بود نتو گهيبره باالتر؟ د يداره حرارتم رو هر لحظه م نكارايبا ا ديفهم يچرا نم... حالش بد بود 

آرتان با لبخند منو از . تلفن بلند شد يحس فرو رفته بودم كه صدا يتو يحساب... هم  يسرمو چسبوند به شونه اش و پاهاشو انداخت رو...  فتهيب

 :خودش جدا كرد و گفت

 ...شروع شد  -

 ؟يچ -

 ... كاتيتبر ليس -

آرتان هم ... خونه شون  مينهار بر ياون زنگ زد و اصرار كرد حتما برا يول ميما بود اول زنگ بزن فهيوظ نكهيا با... جون بود  يليتلفن ن نياول

 دهخوش به حالمون ش يحساب... شام دعوتمون كردن  يصحبت كردم كه اونا هم برا زيبعد از اون من زنگ زدم خونه مون و با بابا و عز رفتيپذ

 :تلفنم تموم شد آرتان گفت يوقت. شه هم حرف زدمبا آتوسا شبنم و بنف... بود 

 ... ميبزن يدور هي ميبرو حاضر شو بر -

 خونه مامانت؟ مير يبعدش م -

 ...آره  -

امو  يمشك يورن فيهم سرم كردم و ك يآب ويمشك يروسر هي دميپوش يپاشنه بلند آب يو كفشا يبا شلوار مشك مويآب ياتاق مانتو يتو دميپر

آرتان  پيت دنيدوباره از د رونيتا رفتم ب...  رونيخودم چون لباسام نو بود ذوق داشتم زودتر برم ب يشده بودم برا يگريج .هم دستم گرفتم

تنگ  يليخ يلباسا شهيهم هم نيهم يبرا كلهيدونست خوش ه يخودش م...  يبه رنگ آب... طبق معمول دهيتنگ پوش رهنيپ هي...  دمهنگ كر

 اديمنو  پشيت...  ياسپرت مشك يو كفشا يشلوار تنگ مشك هيطبق معمول باال زده بود  ناشميآست... كرد  يودش مخ وونهيو منو د ديپوش يم

كه  يكوفتش بشه اون! بود يگريكه چه ج يوا... شده بود  يهمونجور قايدق... انداخت  ياگه راستشو بخوا پيكل يتو تتلو ريام يپاياز ت يكي

 :من لبخند زد و گفت دنيبا د. دوست داشتم يليخ يليعطرشو خ يتلخ... كرد  يعطرش منو خل م يوب! قراره بعد از من باهاش باشه

 م؟يش يبا هم ست م يمنو تو امروز چرا ه -

 :لبخند شونه باال اندختم و گفتم با

 ...نكردم  يمن كار گهيبارو د نيواال ا -

 :گرفت به سمت منو گفت دستشو

 م؟يبر -

 :گرفتم و گفتم دستشو

 ... ميرب -

 :شد گفتم يكه ط ريكم از مس هي. سكوت كرده بودم نميهم يبرا ميدونستم كجا قراره بر ينم

 !آرتان؟ مير يم ميكجا دار -
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 :و گفت ديكش يآه

 ... ميكه امروزو باهم باش نهيمهم ا...  ستيكجاش مهم ن -

 يشد يعشق؟ تو ك يشد يآخه تو ك! جلل خالق! ؟!؟!آرتان چرا حرف زدنت عوض شده آخه عشق من؟ عشق من! گفت؟ يداشت م يچ نيا

آرتان احساسمو كه به ... ام  ندهيرفتم نتونم درس بخونم و گند بزنم به آ يبره؟ نكنه وقت ادميكه هدفم از  يكرد يچرا باهام كار ز؟يهمه چ

كن كه راحت بتونم  يكار يخوا ياگه منو نم... نكن وابسته  نياز ا شتريتو رو خدا منو ب ؟يريامو هم ازم بگ ندهيآ يخوا يم نهنك...  يتاراج برد

 :با لبخند گفتم ريمس دنيبا د. دل بكنم

 !بام تهران؟ -

 ...آره  -

. ميشد ادهيپ ييپارك كرد و دو تا نويماش. يداشت يچه حس يرفت يبا مسعود م رويمس نيا يوقت دميفهم يساغر حاال م. افتادم ايكتاب تا ته دن ادي

زل ... نشسته بودم و اون ، اون طرف  نطرفيمن ا. ميشد نيسوار تله كاب ييبهتر؟ دو تا نياز ا يچ. كرد يلحظه هم ول نم هيو دستمو گرفته بود 

پشت سرم . دمياراده آه كش يكرد كه ب يم ينيقلبم سنگ يرو نقدرينگاهش ا. ميزد يكدوم حرف نم چيه يول... هم  يچشما يتو ميزده بود

 :و گفت دياونم آه كش

 !بشه؟ يامسال قراره چ -

 از چه لحاظ؟ -

من واقعا  يول... شه  يدعات برآورده م يگن اون موقع اگه دعا كن يم...  ادي يم شيسوال برام پ نيسال ا ليموقع تحو شهيهم... از همه لحاظ  -

 ...كنم  ييچه دعا ديدونم با ينم

 :ديپرس. و سكوت كردم دميكش يدوباره آه... رفت  ادمياز  زيبه كل همه چ آغوش آرتان برام آرام بخش بود كه نقدريا. منم دعا نكردم امسال

 ده؟يرفتنت به كجا رس يكارا -

 :كردم نلرزه گفتم يم يكه سع ييجلوشو هر طور بود گرفتم و با صدا يبغض كردم ول! از خداته من برم حتما

 ...موقع هم تا دوسال  هي... شه  يدرست م گهيماه د كيموقع تا  هي... دست اوناست  گهيد... فرم دومم اومده .. هنوزم  ستيمعلوم ن -

محكم  نقدريا.... پاش  يدستشو مشت كرده بود گذاشته بود رو رونيزل زده بود به ب نيتله كاب يها شهياز ش. كرد يبه من نگاه نم گهيد آرتان

بعد از چند لحظه . گفت ينم يچيه يپاش ول يرو ديكوب يآروم هم با مشتش م... دستش سفد شده بودن  يدستشو مشت كرده بود كه بندا

 :سكوت گفت

 ه؟يبرنامه ات چ -

 :پوزخند گفتم با

 ...برات مهمه  -

 :انداختم و گفتم ريسرمو ز. هم نداشتم دنيحال خند يحت. همون پ ن پ خودمون بود يفكر كنم نگاش به معن. نگام كرد فقط

 يرم كالج ثبت نام م يبرسم اونور م نكهياگه نمره ام خوب بشه به محض ا... دم  يم امتحان تافل متمومش كه بكن... زبان دارم  گهيدو ترم د -
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 ...كنم 

 !؟يگ يم يراجع به من بهش چ يازدواج كن يبخوا يروز هياگه ... اگه  -

 :و گفتم دميوست لبمو جوپ ؟يمنو دق بد يخوا يم ؟يزن يم يكه تو دار هيحرفا چ نيآخه ا ؟يمنو زجر كش كن يچرا دوست دار آرتان

 ...دادن نشم  حيوقت مجبور به توض چيشناسنامه مو عوض كنم كه ه ديشا... دونم  ينم -

 :و گفت دمينگام كرد كه ترس چنان

 ... يپس قصدشو دار -

 :تعجب گفتم با

 ؟يچه قصد -

 ....ازدواج  -

گل كرده؟  تتونيآرتان خان حس مالك هيچ. كنم يازدواج نم گهيه دبگم من ك عيالبد انتظار داشت سر. ديسوالو پرس نيپس بگو چرا ا! آهان

 :زدم و گفتم يپوزخند

 ...خر مغزمو گاز زد  ديشا -

 :گفت يخشن يآروم ول ينگام كرد و بعد با صدا يبيجور عج هي

 .. رهياول منو گاز بگ اديبه اون خره بگو ب -

 :دميپرس! بود؟ يچ منظورش

 !؟ياول تو ازدواج كن يعني -

 :كنم گفت يدونم چرا حس م ينم يول.... گفت  يچ دميدرست نفهم... لب آهسته داد  ريو جوابمو ز نييرفت پا...  ستاديا نيكاب لهت

 ...بشم طالقت بدم  يكه راض... نه  -

تونستم ازش بپرسم منظورش  يگفت تا م يم يجور هيكاش ... كاش بلند گفته بود .... نه  دميشا... افكار دخترونه خودم بود  دهييبازم زا ديشا

 . بذاره  يمنو تو خمار شهياون عادت داشت هم يول.... بوده  يچ

انگار ... شلوغ بود اونجا  بايتقر... سنگ  كهيت هي يرو ميو نشست ميرفت ييدوتا... دستمو گرفت و همراه خودش برد ...  نييكرد برم پا كمكم

 ييممكنه حرفا ميحرف بزن يادياگه ز ميدونست يهر دو م ديشا ميهر دو سكوت كرده بود .كرده بودن ليباال سالشون رو تحو نيها ا يليخ

به خودم ... شد  ينم يگفت كه طور يآرتان اگه م يگفتم درست نبود ول يآخه چرا درست نباشه؟ من اگه م يول... درست نباشه  كه ميبزن

 :دميتوپ

 ل اونم باشه؟د يدل تو حرفا ياز كجا معلوم حرفا... بس كن دختر  -

 :باال و نگاش كنم ارميآرتان باعث شد سرمو ب يصدا... با ناخنام بودم  يباز مشغول

 ... اميمنم باهات ب...  ديشا -

 امامزاده نيرم تا اول يم ادهيخدا اگه بگه دوستم داره پ يخواد اعتراف كنه؟ دورت بگردم ا يم! خدا يا!!!!! كانادا؟ اديخواست ب يم يعني!!!!!! ؟يچ
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 :گفت دينگاه متعجبمو كه د. شده بودم يميقد يزنا نيع! چه نذرا.... كنم يو شمع روشن م

 !مگه نه؟...  گهيد رهيماهه بگ كي يزايمنم و يقراره برا لتيوك...  امي يم قاتيتحق يسر هي يبرا -

 :گفتمتكون دادم و  يسر... بافه  يم ايخودش رو يزود ذهنم برا نقدريخاك بر سر من كه ا! يلعنت

 ... يبرگرد يتون يم يبعدش هر وقت خواست...  يراحت باشه كه تو با من الشيخ ديچون بابام با...  يايب دياومدنو كه با -

 جهينت نيبه ا ديخودت با. عمرا اگه من بهت بگم بمون...  يكور خوند شه؟يهم يبگم بمون برا يانتظار دار!!! چته؟...  ظياخم غل هيبا . كرد نگام

 :گفت... از سر جام  دميمنم پر. دفعه بلند شد هيكم نگام كرد و بعد  هي...  يستين يچيكه بدون من ه يبرس

 ...جون منتظره  يلين...  ميبر -

كه  ينطوريهم...  ميشد نيدنبالش راه افتادم دوباره سوار تله كاب. حوصله نداشتم باهاش بحث كنم...  ميديانگار نه انگار تازه رس. نگفتم يچيه

عقب و  دميبازومو گرفت و كش عيكه آرتان سر نييخم شدم به سمت پا. رو باز كردم نيبلند شدم و در تله كاب نييبه سمت پا ميومدي يم ميداشت

 :گفت تيبا عصبان

 !؟يافت يوقت م هي يگ ينم... سر جات  نيبش -

 ...تعادل هم دارم ... مگه من بچه ام؟ حواسم هست  -

مرگش شده  هيامروز  نيا. ام حبس شد نهينفس تو س... دستشو انداخت دور شونه ام و منو چسبوند به خودش . خودشبه زور نشوند كنار  منو

 ينم يچيانگار الل شده بودم و ه... مونه  يبازوم م يدستش رو يبا خشونت منو چسبونده بود به خودش كه مطمئن بودم دوباره جا نقدريا... بود 

بود و راه  يسنگ الخ نايزم... شدم  ادهيمنم با كمكش پ نييدستش و رفت پا يدستمو گرفت تو ستاديآرتان ا ستادياكه  نيتله كاب. بگم ستمتون

دستمو  ميديكه رس نيبه ماش... آرتان محكم دستمو گرفته بود و كمك حالم شده بود  يول... سخت بود  يليبلند برام خ يرفتن با اون پاشنه ها

 :گفتم. از آرتان فكر كنم ريبه غ ييزايكردم به چ يسع. ميسوار شد ييو دوتا كردول 

 ...درسمو بگو  -

 ...شه  ياز فردا دوباره شروع م...  يامروز فقط استراحت داشت نيهم -

 ...شه تموم بشه  يم يك -

 ...ترسا  -

 !!بله؟ -

 !؟يامكانش هست كه از رفتن منصرف بش ياگه قبول بش... گم  يم -

 :خونسرد بود چرا من نباشم؟ گفتم نقدرياون ا يوقت. دوباره صاف نشستم. تونستم بخونم ينم يچينگاش ه از. نگاش كردم برگشتم

 .كنم يم شيعمل رميبگ يميتصم هي يوقت.. نه  -

ساعته رو  مين ريمس...  يبه صندل دميو چسب دميبار ترس نياول يگرفت كه برا يچنان سرعت... پرواز كرد  نيحرفم تموم نشده بود كه ماش هنوز

منم دنبالش رفتم ... شد ادهيشرتشو برداشت و پ يو بدون توجه به من سوئ ساديدر خونه اشون وا يجلو. كرد يط قهيتو ده دق ياون شلوغ يتو

... نه ك يمامانش نقش باز يحداقل مجبور بود جلو... در كه باز شد دستمو گرفت ... قفل كرد و زنگ در خونه اشون رو زد  نويماش يدرا. نييپا



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٧٢ 

سال نو  دياومد و ما رو بوس رونيپدر جون هم ب! چقد دوسش داشتم...  ديو هر دومون رو با عشق بوس رونياز در خونه اومد ب يجون با شاد يلين

كه مردا سر و حقا ...  دنيد لميآرتان با باباش نشستن به ف ميساعت دوازده ظهر بود و تا ناهار وقت داشت... تو  ميو رفت ميگفت كيبه هم تبر ور

 ريبودم ز دهيپوش يتاپ مشك هيكردم  زونيمانتومو در آوردم و آو... جون هم نشست كنار من  يلين.. شه  يخالصه م ونيزيتلو يتهشون تو

بود  نيهم ديپوست سف يبد... كم رنگش عوض شده بود  هيهمونطور كه حدس زده بودم بازوم . كرد ينگام م يچشم ريآرتان داشت ز. نتومما

 :گفت يجون متوجه شد و با نگران يليكردم كه ن يداشتم پوست دستمو نوازش م! گهيد

 شده قربونت برم؟ يدستت چ زميعز يوا يا -

 :دهنمو باز كردم و با خنده گفتم. گم يم يحواسم نبود دارم چ اصال

 ...شاهكار پسرتونه  -

 :كنم بلند رو به آرتان گفت يست مالبتونم حرفمو ما نكهيو قبل از ا ديجون برق زد و خند يلين يچشما

 ... يدست ترسا رو كبود كرد يزد... رفتارت كنترل داشته باش  يرو شتريكم ب هي... آرتان مامان  -

 :جون با خنده آهسته گفت يلين. دستش ياز جا بلند شد اومد نشست كنار من و دستمو گرفت تو. به دستم نگاه كرد عيسر آرتان

 نكنه؟ يشد يوحش!! چته مامان؟ -

آرتان . نظر گرفته بود ريما دو تا رو ز يجون حساب يلين. ريمن سرخ شدم و آرتان هم سرشو انداخت ز. ديحرف غش غش خند نيدنبال ا به

 :بازومو نوازش كرد و گفت

 .بشه ينجوريخواستم ا يببخش نم...  زميعز رميبم ياله -

 :چشماش و گفتم يزل زدم تو. آرتان دست از غرورش برداره نيتا بلكه ا يباش من شيپ شهيكاش تو هم. دورت بگردم يجون اله يلين يا

 ... زميسرت عز يفدا -

 يجون دست يلين. چشمامو بستم و هجوم خون به صورتم رو حس كردم. پاچه ام يقلبم افتاد تو. ديبوس يدستمو به نرم يخم شد و رو هوي آرتان

 :شونه ام و گفت يزد رو

 ...سر بزنم رم به غذا  يمن م -

كه دستمو  نطوريآرتان هم. آرتان رو نداشتم يچشما يجون هم جرات نگاه كردن تو يليبعد از رفتن ن. رميم يدارم از خجالت م ديفهم انگار

 :كرد گفت ينوازش م

 ...نكردم  تيكار گهيكه د نباريا! پوست تو حساسه نقدريآخه دختر چرا ا -

 :انداختمو گفتم ريز سرمو

 ...مشكالتو هم داره  نيا يديسف -

 :زد گفت يكه توش خنده موج م ييصدا با

 ...جون رفت  يلين يآبرومون جلو! هم هست يو چه مشكل -

 :بودم گفت دهيكه تا حاال ازش نشن يبغلش و با لحن يتو ديو آرتان با خنده منو كش دميخجالت كش شتريب
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 ...قربونت برم  ياله -

جون نبود نگاه به  يلياز ن يخبر يول. زد يحرف م ينجوريجون بود كه آرتان داشت با من ا يليحتما ن... جون  يليبا سر گشتم دنبال ن عيسر

جون برگشت  يلين!!! پس چش بود؟... پدرجون هم حواسش اصال به ما نبود  يكنه ول يپدرجون خواسته نقش باز يجلو ديپدرجون كردم كه شا

 :و گفت

 ن؟يستيبچه ها گرسنه ن -

 غذا حاضره؟... ن جان چرا ماما -

 . دمياز طعم غذا نفهم يچيه... من همه اش تو فكر آرتان بودم  يول زيسر م ميرفت همه

 يهم كه اصرار كردم دست منو گرفت تو يبزنم وقت ديو سف اهيجمع كردن و نذاشتن من دست به س زويجون و سوره م يلياز خوردن ناهار ن بعد

در اتاق آرتانو باز كرد ما دو ...  هيدونستم قصدش چ ينم... اون دستش و راه افتاد سمت اتاق آرتان  يتواز دستاش دست آرتانو هم گرفت  يكي

 :بست گفت يكه در اتاقو م ياتاق و در حال يهل داد تو روتا 

 ....كنم  يواسه عصرونه صداتون م...  نيكم استراحت كن هي نيبر -

نشست لب تخت و در  يآرتان با خونسرد.... تخت دو نفره  هي... من و آرتان ...  ياتاق خال هي... م كم داشت نوياه اه هم... گفت و درو بست  نويا

 :كرد گفت يبودم رو ازدستش باز م دهيبود كه من براش خر يكه همون ساعت شويكه ساعت مچ يحال

 ...خسته بودم  يليخ... جونو  يليبده ن رشيخدا خ -

خودش  يخونسردانه از لب تخت بلند شد رفت سر كمد و برا يليبه آرتان كردم خ ينگاه يچشم ريز. .. ومدي يخوابم م يليمنم خ راستش

 دميتخت و لحافو كش يزدم تو رجهيش عياستفاده كرده سر تيمنم از موقع... پشتشو كرد به من تا لباسشو عوض كنه ... در آورد  يلباس راحت

آرتان كنار تخت . چشمامو باز كردم دميكه شن ينچ نچ يصدا... ود كه آرتان هم بخوابه كنارم برام مهم نب... چشمامو هم بستم .... خودم  يرو

 :چشماشو و گفتم يمنم زل زدم تو. بود و زل زده بود به من ستادهيدست به كمر ا

 ه؟يهان چ -

 :زد و نشست لب تخت و گفت يلبخند

 ... يچيه -

بود دستشو  دهيدراز كش. با حرص چشم باز كردم و نگاش كردم...  ادي يخنده اش م يصدا دميد. و دوباره چشمامو بستم ياليخ يبه دنده ب زدم

 :غرغر كردم. ديخند يكه زل زده بود به سقف داشت م نطوريو هم شيشونيپ يبه صورت قائم گذاشته بود رو

 !؟يخند يچته تو؟ چرا م -

 داره؟ اتيمملكت شما مال يتو دنميخند -

 ... ينيب يكه بد م يحواست باشه به من نخند يول.. بفرما بخند  رينخ -

دستش دست  يكيسرش و با اون  ريبه سمت من دستشو گذاشت ز ديچرخ هوي. دادم يگرفته بودم سمتش و تكون م ديبه نشونه تهد انگشتمو

 :و گفتم دميدستمو كش. هوا گرفت يمنو تو



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٣٧٤ 

 ...ا دستو ول كن  -

 :با همون لبخند كج گوشه لبش گفت... كشمش ذاشت عقب ب يمحكم گرفته بود و نم دستمو

 ه؟يمشكل... دوست دارم به زنم بخندم  -

 من خنده داره؟ هيتونم بپرسم چ يم -

 :دستمو ول كرد و گفت... تر شد  قيعم لبخندش

 ...بخواب  ريبگ -

 ... دميخواب يمن كه داشتم م! وا -

... ازش سر نزنه  ييخطا چيتونه كنار من بخوابه و ه يراحت م نقدريه آرتان ابود ك بيبرام عج. پرو پشتمو كردم بهش و چشمامو بستم پرو

 ...شد و خوابم برد  نيفكرا بودم كه چشمام سنگ نيهم يتو! آرتان نيبود ا يعجب آدم

تكون به  هيز كردم و چشمامو كامل با... تونستم تكون بدم نه پاهامو  ينه دستامو م... افتادم  ريجا گ هي يچشم باز كردم حس كردم تو يوقت

بود و دستاشو دور بدنم حلقه كرده بود پاهاشم انداخته  دهيآرتان پشت سرم خواب! باب الحوائج اي... شدم  ينجوريخودم دادم كه بفهمم چرا ا

از  يكيبهتر؟  نياز ا يچ! بغل هم يمن و آرتان تو... كم كم آروم شدم  يول! بود سكته كنم كيحالت نزد نيا دنيلحظه با د هي... پاهام  يرو

... كرده  نكاروياصال ناراحت نبودم كه چرا ا.... داشتم  يچه حس خوب... پاش  يرو هم گذاشتم رو يكيدستاش و اون  يدستامو گذاشتم رو

 تيموقع نيتونستم از ا يپس م ميوقت داشت... چهار بود  كينگاه كردم ساعت نزد ميبه ساعت مچ. حالت بمونم نيهم يتو داشمدوست 

 يداغ... آرتان  يبو... برد  يخوابم نم گهيد يچشمامو دوباره بستم ول! بدجنس! بودم؟ دهيمنو بغل كرده بود كه نفهم يآرتان ك. استفاده كنم

ون ج يلين يبه در ضربه زد و به دنبالش صدا يدونم چقدر گذشته بود كه كس ينم... دادن  يبهم نم گهياجازه خواب رو د... گردنم  ينفساش رو

 :بلند شد

 ...ترسا ... آرتان مامان  -

 :آرتان بلند شد يجون رو بدم كه صدا يليخواستم جواب ن. خورد و حلقه دستاش دور من تنگ تر شد يتكان آرتان

 ...االن مامان  مياي يم -

پاهام  يپاهاشم از رو. شو باز كرد كم كه گذاشت دستا هي. دمينفهم يزيكردم خودمو به خواب بزنم كه فكر كنه چ يسع! عجب!!! بود داريب پس

لباسشو . كنه يخش خش معلوم بود كه داره لباس عوض م ياز صدا. شه يتخت بلند م يكه داره از رو دميبرداشت و از تكون خوردن تخت فهم

 :آروم گفت دكه عوض كر

 ... يتر -

من خاص  يبشر برا نيا زيهمه چ... نشست گوشه لبم  يلبخند. اسممو مخفف صدا نكرده بود يتا حاال كس! چه مخفف كرد منو!!!! ؟يتر!!! جونم؟

 هك يبود و در حال ستادهيتخت ا نييپا. نهيو اون منو نب نمشياونقدر كم كه فقط بتونم بب ياز چشمامو باز كردم ول يكي يخوردم و ال يتكون! بود

 :بست به مچ دستش دوباره صدام كرد يداشت ساعتشو م

 ...خونه تون  ميبر ديباكم كم ... ترسا پاشو  -
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 :بعد از بستن ساعتش مشغول بسته دكمه هاش شد و دوباره گفت... شلوارش  يهم افتاده بود رو راهنشيباز بود و پ راهنشيپ يها دكمه

 ...نبود نيخوابت سنگ نقدريتو كه ا... دما  يقلقلكت م امي يم ينش داريب يتر -

چشمامو باز كردم و  عيقلقلكم بده سر نكهياز ترس ا. شلوارش و اومد نشست لب تخت يكرد تو رو تند تند راهنشيپ. گرفت يخنده ام م داشت

 :حالت من خنده اش گرفت و گفت نيديبا د. نشستم

 ...سالم عرض شد بانو  -

 ساعت چنده؟... سالم  -

 ؟يمگه ساعت ندار -

 :ساعتم نگاه كردم و گفتم به

 ...نخواستم ...  سيخس -

 :د و گفتلب تخت بلند ش از

 ...خوام بابات ناراحت بشن  ينم... كشه  يطول م ميو بر ميپاشو تا عصرونه مامانو بخور -

بودم كه قبل از رفتن به مطبش رفته و  دهيشن زياز عز يچند بار يحت... احترام به بزرگترا بود  ديبه شدت مق... دوست داشتم  يلياخالقشو خ نيا

 :به سمت من انداخت يباز كرد و نگاه درو... رفت سمت در . بهشون سر زده

 !؟ياي ينم -

 . رونيب ميشدم و همراه هم از اتاق رفت بلند

چند تا تراول تا نخورده بود بهمون داد و آرتانو  يهامونو كه نفر يديپدر جون ع نكهيو بعد از ا ميجون و پدر جون خورد يليرو كنار ن عصرونه

آورد كه منو بغل كرده  يخودش نم يآرتان اصال به رو... سمت خونه ما  ميو رفت رونيب ميشون اومدشاد كرد از خونه  يمنو كل يدونم ول ينم

ضبط  موتيگشتم كه آرتان دستمو پس زد و خودش با ر يآهنگ قشنگ م هيرفتم و دنبال  يور م نيداشتم با ضبط ماش... نگفتم  يزيچ منم

نگاش كردم خونسردانه داشت  يچشم ريز! بازم قرار نبود! خدا يا...  ديد نظرش رسچند تا آلبوم و ترك رو عقب جلو كرد تا به آهنگ مور

...  يدوسش دار نقدريآهنگه كه تو ا يتو يچ... كنه  يآهنگ تو رو گرفته ول نم نيشد ازش بپرسم چرا تب ا يكاش م...  دكر يم شويرانندگ

خودم تصور كردم  شيپ. قضاوت كنم شيپ شيخواست پ يمن دلم نم يبگه ولكاراش به من  نيخواست با ا يم يزيچ هيآرتان ... الل شدم  يول

 :گم يكنم و م يخاموش م بطوبرم جلو ض يكه االن دستمو م

شده االن شده؟ آرتان اگه منو دوست  يم ديكه نبا يزيواقعا هر چ ايشده؟ آ سيواقعا تو به خاطر من چشمات خ ايقرار نبود؟ آ يچ... آرتان  -

 ...بهم بگو  يدار

 :گه يكنه و م ينگام م هانهيذره عاقل اندر سف هيآرتان  بعد

از اولم بهت ... ترسا  يكم بزرگ ش هيوقتشه ...  يخودت كرد شيپ ييچه برداشتا يآهنگ معمول هياز ...  يجنبه باش يب نقدريكردم ا يفكر نم -

 !كه من بتونم عاشقش بشم يستين يگفتم تو دختر

آرتان با گازهام  دميشا...  هيگر ريبكشم و بزنم ز غيج اي....  نييمثال درو باز كنم بپرم پا...  ارميسر خودم ب ييهر بال كه اون موقع ممكن بود يوا
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آرتان ...  شدآهنگ تموم . دميصدا خند يخودم خنده ام گرفت و ب ياز فكرا...  ناياز ماش يكي يانداختم جلو يكردم بعدم خودمو م يپاره م كهيت

رفتم به سمت خونه  يداشتم م ريسرمو انداختم ز. ميشد ادهيپارك كرد و پ نويدر خونه ماش يجلو... داده بودااااا  ريگ... ز اول بخونه دوباره زد ا

 :كه آرتان دستمو گرفت و گفت

 ... ميبر ديبا هم با! كجا؟ -

بابا دست منو ول  دنيآرتان با د... و بابا و اومدن استقبالمون  زيعز... تو  ميدر باز شد دست تو دست هم رفت...  ميو زنگو زد ميباهم رفت ييتا دو

 يخدا م قطچقدر دوسش داشتم ف...  دمياشو بوس دهيچروك يو گونه ها زيبغل عز يتو دميفراغ بال پر... بود به بابا  ياحترام هي ديشا... كرد 

 دميتو كه د ميرفت ييچهارتا ديع كاتيبعد از تبر... شدم  يتنگ مبراش دل يه دايجد...  دمشيبغل بابا و بوس يرفتم تو زيبعد از عز. دونست

 :با خنده گفتم. هم هستن يآتوسا و مان

 ...فقط گلتون كمه ها ... جمعتون جمعه ... به به  -

بحث گل انداخت  يو حساب وستنيهم به جمعمون پ زيبابا و عز...  يمن نشستم كنار آتوسا آرتان هم نشست كنار مان. كرد دييتا يو مان دنيخند

 :گفت يواشكيآتوسا  هويكه  ميزد يحرف م ياز هر در ميداشت... 

 ؟ هيترسا طرالن ك -

 !!!هان؟ -

 !؟يچرا تعجب كرد -

 ؟يشناس يتو طرالن رو از كجا م... دختر خاله آرتانه  -

 :گفت انهيموذ يلبخند با

 ...ماجراها داره  -

 شده؟ يچ -

 ... ماين -

 ...خب  -

 هيدختره سر  ايگو... زده  يبه اسم طرالن حرف م يبا دختر شيداشته با گوش مايكرد كه ن فياونجا برام تعر مين امروز كه رفتجو نهيتهم -

بود  ماينگران ن يليتو خ انيجون كه بعد از جر نهيتهم. خواسته هر طور شده قانعش كنه يهم م مايزده و ن يرو پس م مايمسائل داشته ن يسر

تولد تو  يگه تو يهم فقط م ماين...  هيخواد كه بگه طرالن ك ياتاقش و ازش م يره تو يشه م يتموم م مايو تا تماس ن رهاي ينم طاقتدلش 

 .ده ينم يآمار خاص گهيد يباهاش آشنا شده ول

 ...شماره طرالن رو از كجا آورده؟ فكر نكنم طرالن بهش پا بده ... كاه  ريآب ز يماين! عجب -

 كم داره ؟ يچ مايمگه ن... دلشم بخواد ! وا -

... رابطه ام  نيمن نگران ا... بزنه كه دلش بشكنه  ييفهمه حرفا يم يجون وقت نهيترسم تهم يم... داشته  ياديطرالن مشكالت ز... آتوسا  نيبب -

 ... يحرف بزن مايحتما با ن ديبا
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 !شده مگه؟ چرا من بگم؟ خودت بگو يچ ؟يچه مشكل -

 ... قهيدق هيگوش كن  -

 :و گفت ديكش يآه رتيتا حرفام تموم شد آتوسا با ح. كردم فيآتوسا تعر يدونستم رو برا يكه م يزياز اون چ يتند تند شمه ا و

 ... يوونيح يآخ -

بره سراغ  كنه بعد يبعدشم اول مامانش رو راض... جا نزنه  هوي ديشن ينكرده وقت ييوقت خدا هيبگو كه  ماين يرو برا نايحاال آتوسا تو برو ا -

 ...برگردونده ها  يعاد يآرتان تازه طرالن رو به زندگ... طرالن 

 ... يتر يميصم مايتو كه با ن...  يگ يچرا خودت بهش نم -

 :سرمو تكون دادم و گفتم ن؟يوتيگ يذاره ال يحساسه سرمو م مايگفتم آرتان رو ن يگفتم؟ م يم ديبا يچ

 .ناراحت بشه ديشا... دوست ندارم خبر بد بهش بدم بعدم من ...  شينيب يتو زودتر از من م -

 :قانع شد و گفت آتوسا

 ...گم  يخب خودم بهش م يخل -

 :عوض كردم و گفتم بحثو

 دلم آب شد...  گهيد اريب ايخاله رو به دن لينگيج نيآتوسا زود باش ا -

 :دست من و گفت يدستشو گذاشت رو... شكمش  يحرف دستمو گذاشتم رو نيدنبال ا به

 ؟يمنو خاله كن يخوا يخودت نم نميبب...  زميعز يبصبر ديبا گهيسه چهار ماه د -

... به آرتان نگاه كردم . حرف آتوسا حرف دل همه بود كه زل زده بودن به من نيانگار ا... بگم كه متوجه سكوت جمع شدم  يزيچ هي خواستم

دلت هم بخواد كه من مامان ... بهش برخورده  نقدريبهش گفتن كه ا يه حاال؟ انگار چچت! خب بابا... تو هم بود  دياخماش شد... بود  يانگار عصب

 :زدم و گفتم يبه دست آتوسا ضربه ا... بچه ات باشم 

 !ست؟ين... كم زود باشه  هيفكر كنم ... كردم  يشش ماهه كه عروس كيتازه نزد ينيب يم يكه بكن يحساب سر انگشت هي -

 :و گفت ديخند

 ... يبه خودت بنجنب گهيتا سه سال د ديكه بهت بگم شااز االن  -

 ادي ينه دلم نم يشد برم ازش بپرسم چه مرگته؟ وا يكاش م. و هنوزم اخماش در هم بود ريسرشو انداخته بود ز. به آرتان نگاه كردم دوباره

من برم همه  يوقت... خوان؟ ناراحت نشو  يبچه م همه ازمون نكهياز ا يناراحت شد...  يچرا اخم كرد! فقط بپرسم چته؟! بهش بگم چه مرگته

 يلحظه برم تو هي يشد فقط برا يكاش م. كرد يكاش آرتان هم مثل من فكر م... بغض گلومو گرفت  ارياخت يب. شه يمشخص م راشونب زيچ

 يول... مرموز نبود  نقدريكاش آرتان ا... ر انا نيع... بود  دايدلشون پ يكاش به قول سهراب مردم دانه ها...  رونيب اميبزنم و ب يچرخ هيذهنش 

 . مرموز بودنش بودم نيا وونهيد...  ميذراز حق نگ

داد و من  يديبابا هم بهمون ع... خونه مون  ميبر گهيكه د ميپا شد نايو بعد از شام هم ما و هم آتوسا ا ميجمع خونواده خودم خورد يتو شامو

هنوز . ادزد و راه افت يمان يبرا يآرتان بوق...  ميشد نايسوار ماش نايا نايو ما ناياز مامان ا يداحافظبعد از خ... خوش به حالم شد  يليخ گهيد
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 :كه داد آرتان هوا رفت مياز خونه فاصله نگرفته بود يزيچ

 ؟يگ يتو چرا به خواهرت نم -

 :تعجب گفتم با

 هان؟ -

 ...رو ندارم  ايمسخره باز نيمن حوصله ا... ترسا  -

 ...شم  يآرتان؟ من متوجه نم يگ يم يچ -

 ...رفتنت رو به خواهرت بگو  هيكنم ازت قض يترسا خواهش م نيبب -

 :با خشم گفتم... شدم  يم يكم كم عصب داشتم

 ...از من نوه اشو بخواد  دينبا يگ يچرا نم ست؟ين يعروس براش موندن نيا يگ يچرا بهش نم ؟يگ يجون نم يليخودت چرا به ن -

 يكه چطور با كالفگ دمشيد يم...  نييپا ديپر... و نگه داشت  ابونيكنار خ ديكش نويماش... خواست داد بزنه  يانگار م. نگام كرد يكالفگبا  آرتان

گار ان...  رونيب نياز ماش ديپر يشد م يم يتا عصب... كرده بود  نكارويتا حاال چند بار ا... كرد  يكار آرومش م نيا... موهاش  يكشه تو يدست م

اگه هم نه كه پس ... بگو  ايب يدار يخب المصب اگه حرف! معلوم نبود چشه. قدم زد نيدور و اطراف ماش يربع هي. كرد يم دايآزاد پ يبه هوا ازين

م داشت... آروم تر شده بود از چهره اش هم مشخص بود . كه گذشت اومد سوار شد و راه افتاد گهيكم د هي ه؟يواسه چ ختنتيبهم ر نهمهيا

فكر كنم اسم شبنم ... بود  ميصفحه گوش ينگاه آرتان هم رو... درش آوردم شبنم بود  فيك ياز تو. زنگ زد ميكه گوش دميجو يپوست لبمو م

 صلهحو. برون شهيكرد از ش يپرت م ويوگرنه گوش! بهم زنگ نزد ماين تيموقع نيا يخوب شد حاال تو...  دينگاشو دزد ياليخيكه با ب ديرو د

 :جواب دادم يم ولنداشت

 ...الو  -

 ...خره دلم واسه هان گفتنت تنگ شده  يا -

 :ام گرفت و گفتم خنده

 هان؟ -

 ...هان و درد به گورت  -

 !شعوريا ب -

 :و گفت ديغش خند غش

 ...ترسا دستم به شلوارت به دادم برس  -

 ... يشده باز؟ مشاور كم آورد يچ -

 ...بدجور  -

 سر من كرده؟ تو ياردالن باز چه خاك -

 اردالنه؟ يدياز كجا فهم -
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 .فكر كردن نداره گهيكه د نيا...  يافت يبه بال بال زدن م ينجوريآخه تو فقط واسه اردالن ا -

 :و گفت ديخند

 يتوق يحت. كالفه بود يليانگار خ شهياون برعكس هم يطبق معمول محل سگ بهش نذاشتم ول مياالن خونه مادربزرگم بود نيترسا تا هم -

 ...رو طرف من  ينياول از همه آورد س يكمكش كنه ول يعنيرو دور بگردونه ازش گرفت كه  ييچا ينيخواست س يمادربزرگم م

 ...خب ! به به -

 ...خورم  ينگاش كنم گفتم نم نكهيمنم بدون ا -

 :خنده و گفتم ريز زدم

 ... يدار واليبابا ا -

... اردالن  چارهيب... بود  دهيحرفام شن نيب يديبه خصوص كه اسم جد ارهيخواد سر از حرفامون درب يبود م دايبامزه شده بود پ يليآرتان خ افهيق

شده اش  زيت يشبنمو با اون گوشا يبلندتر كردم تا صدا مويگوش ياز عمد صدا... خودش  ياالن آرتان تو ذهنش گورشو هم كنده با دستا

 :گفت...  وهبشن

شه ترسا  يهنوزم باورم نم... كردم كه برام اس ام اس اومد  يخونه مون داشتم لباسامو عوض م مياالن تازه اومد. ..همه اش به جهنم  نايحاال ا -

 ...اردالن بووووووووووووود .... 

 :كه تموم شد گفتم غشيج... خودش  يزد برا يبندر هيكه پرده گوشم  ديكش غيج نيهمچ... گرفتم اونطرف  ويگوش

 ...رسه  يروز م نيدوما من مطمئن بودم ا! نهيزبو ياوال كه كرم كرد -

 ...سرم  يتو زميبر يحاال چه خاك -

 ...سر جاش  اديآجر بزن تو سرت بلكه عقلت ب هي... تو سرت  يزيبر ستيخاك الزم ن -

 ؟يچ يعني -

 ... گهيد يكار كن يچ ديخب معلومه االن با! خبر مرگ من يعني -

 !حتما...  نمتيبب ديبه من اس ام اس داده فردا با نيا نيبب... فهمم منظورتو  يمن نم -

 !بگو گذاشتم برات -

 هان؟ -

 ؟يكار دار ياصال تو با من چ...  اميتونم ب يخب بهش بگو كار دارم نم ؟يشبنمممممم خنگ شد -

 ...تو سرم زدم اردالن برگرده حاال كه برگشته براش طاقچه باال بذارم  نقدريمن ا! وا -

آدم راحت  هيبه  يش يم ليبراش تبد يراحت هم باهاش قرار بذار يليو خ يتو اگه االن جوابشو بد...  گهيد يگم خنگ يم نيخب واسه هم -

زود هم از  ارهيراحت به دست ب ويزيچ هيآدم اگه ... دونه  يبزنه اونوقت قدر تو رو م شيكردن تو به آب و آت يراض ياگه برا يول... الوصول 

 ....ذاره  يم هينگه داشتنش از جون ما ياونوقت برا ارهيبه دستش ب ياگه به سخت ينداره ول يتيم اهمده براش ه يمدستش 

 :كم سكوت كرد و بعدش گفت هي
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 ...گم  يم نويباشه هم... آره حق با توئه  -

 ...ذره ول كرد  هيهفت ماه تازه خودشو  بعد از! سفته ها بيپسرخاله تو هم عج نيا...  مايخودمون يول...  يكن يكار م يچ نميبرو بب كاليبار -

 ...بدجور مغروره ...  هيزيبد چ -

 ...جلو  اديشد دوباره ب يكه راض يتوام غرورشو گرفت -

 ...ازت ممنون  يليترسا خ -

 .من عادت كردم از تو و بنفشه فقط فحش بشنوم... هم به كار نبر  بيغر بيعج يواژه ها... برو  گهيخب د -

 :و گفت ديغش خند غش

 ...خره  مياز بس دوستت دار -

 .شد ريبرو جواب اس ام اسشو بده د... آره معلومه  -

 باشه باشه فعال خداحافظ -

 .خداحافظ -

 .داشته باشم  شهيتونستم آرتانو واسه هم يكاش منم م! خوش به حالش...  دياونم به عشقش رس. كردم يم يبه شبنم هم حسود داشتم

 

 :ديكش رونيفكر ب يوآرتان منو از ت يصدا

 به دوستات ؟ يد يمشاوره م -

 :كردم و گفتم نگاش

 !داره؟ يراديا -

 ...نگو كه بعد برات دردسر بشه  يزيچ هي يول... راحت باش ... نه  -

 ...حواسم هست  رينخ -

 ...انشاهللا  -

كالس زبانمم پنج روز اول . شد يو خسته كننده من شروع م كنواختي ياز فردا دوباره زندگ...  ميشد ادهيپ ييدر پارك كرد و دوتا يجلو نويماش

 يول. كردم يدوره م ييجورا هيبار خونده بودم و فقط داشتم  هيحاال خوبه همه اشو . خوندم ياز صبح تا شب فقط درس م ديبود و با ليتعط ديع

ادامه  نجوريدونستم اگه تا دم كنكور هم يخودم م. بودن مهم يليخ يليو خ زيگفت كه واقعا ر يرو بهم م ينكات! آرتان فوق العاده بود يكمكا

 اديكه منو  ييكدوم از جاها چيه گهيدادم برم كه د يم حيداشت؟ ترج يا دهيقبول شدنم بدون داشتن آرتان چه فا يول. شم يم يزيچ هيبدم 

خونه  يتو ميتا رفت. و معلوم بود خسته است ديكش يم ازهيآرتان خم. باال ميو رفت ميسوار آسانسور شد ييدو تا. نميانداختن رو نب يم انآرت

... اتاقم  يباال انداختم و منم رفتم تو يشونه ا. اتاقش در اتاقو هم بست يانداخت و رفت تو ريحرف به من بزنه سرشو ز يكلمه ا نكهيبدون ا

 يبرا يجون گهيكه د نقدريا... خسته بودم  يليخ... تختم يبه عكسام انداختم و رفتم تو ينگاه... لباسامو عوض كردم ... دادم بخوابم  يم حيجتر

 .چشمامو بستم و به خواب فرو رفتم. فكر كردن نداشتم
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 !يمسخره ا ديچه ع -

داد  يهمه رو هم آرتان م يجواب تلفنا... خونه حبس بودم  يتو گهيد يبعد از روز اول كه رفتم مهمون. بلند گفتم يجمله رو به خودم با صدا نيا

. از رفتنم خبر نداشت چكسيه يخونم ول يكنكور م يدونستن من دارم برا يحاال همه م...  يخونه مون مهمون اديب چكسيداد ه يازه نمو اج

از  اديگرفت ز يم راديزد به درس خوندنم ا يهمه اش غر م... نبود  يخبر يياز اون نرم خو گهيشد و د يروز به روز داشت بداخالق تر م تانآر

االن هم  مير ينم ييبدر جا زدهيس يبهم گفت فردا برا يرحم يآرتان در كمال ب... بود  نيامروز روز دوازده فرورد... شده بود  ريحد سختگ

اتاق مطالعه ام و آشپزخونه و  ريكردن مس يكرد منم كه كارم شده بود ط ياتاقش داشت طبق معمول قرار نبود رو گوش م يرفته بود تو

دوست . مغزم كشش نداشت گهيد... روز بود كه كارم شده بود درس خوندن  ازدهي. خواست داد بزنم يبودم دلم م خسته شده...  ييدستشو

 هيگر ينكن ك هيحاال گر...  هيگر ريزدم ز ارياخت يكاناپه و ب ينشستم رو. مردم يوگرنه م رونيرفتم ب يد از خونه ميبا... كنم  هيداشتم گر

...  رونيب ديدر اتاق آرتان باز شد و پر هوي... آهنگ اتاق آرتان رد بشه و به گوشش برسه  يزمزمه ها يكه از صداصدام اونقدر بلند بود ... بكن

دستاش  يگرفت تو يمنو به نرم يكاناپه بازوها يسمت من نشست كنارم رو ديآرتان دو. زدم يمرده بود داشتم زار م امانمكه م يروز نيمن ع

 :گفت يبا نگران. دوباره كبود بشه يفشار نيتر كيبا كوچ ديترس يانگار م

 بهت زد؟ يحرف يزنگ زد؟ كس يكس ؟يكن يم هيشده؟ چرا گر يترسا چ... ترسا  -

 :شونه هامو تكون داد و گفت. تكون دادم يبه نشونه نف سرمو

 حرف بزن ترساااااا ؟يكن يم هيگر يچرا دار زم؟يپس چته؟ چته عز -

 ...طع بشه و بتونم بگم چه مرگمه دهنمو قورت دادم تا هق هقم ق آب

 ...حوصله ام سر رفته ... من حوص ... من  -

 :چشمام يدستاش و زل زد تو نيصورتمو گرفت ب آرتان

 !!!ن؟يهم -

 :گفت يبغلش و با لحن كشدار يتو ديمنو كش... خنده  ريآرتان زد ز هوي...  نييام شدت گرفت و سرمو بردم باال و پا هيگر دوباره

 ززززمممممييييييعز -

 :موهامو نوازش كرد و در گوشم گفت. ام ادامه دادم هيشونه اش و به گر يگذاشتم رو سرمو

 ...خوام  يباور كن من صالحتو م...  يخستگ نياز ا ينيب يم يخوب جهيدرس خسته ات كرده؟ عوضش نت ؟يخسته شد...  زميعز -

 ... رونينه نذاشتم بروزه پامو از خو ازدهي... درس بخونم  گهيخوام د ينم -

 :همون لبخند منو از خودش جدا كرد و گفت با

 ...برگرده  تيدر بره و دوباره انرژ تيكه خستگ نميبرنامه خوب بچ هيدم برات  يقول م...  ميكرد يرو ادهيكم ز هي... حق با توئه  -

 :رفت سمت تلفن و جواب داد. جاش بلند شدو از  ديبه گونه من كش يآرتان دست نوازش. كردم كه تلفن زنگ زد ينگاش م داشتم

 ...الو  -

 خوبه؟ يمان...  نيممنون شما خوب يليسالم آتوسا خانوم خ -
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 ... نيسالمت باش... خدمتتون  يگوش... بله بله هست  -

 :گرفت به سمت من و گفت ويگوش

 ...پاشو خواهرته ... ترسا  -

 :گرفتم وياشكامو پاك كردم و گوش. جا بلند شدم از

 سالم -

 ؟يخوب....  يسالم خواهر -

 چطوره؟ يخوبه؟ مان ين ين...  يتو خوب...  يمرس -

 ن؟يكاره ا يترسا جونم فردا چ...  ميهممون خوب -

 :كردم بخندم يسع

 ...كاره  چيه -

 ... نيندار يخب پس برنامه خاص -

 ..نه  -

 ....گذره  يخوش م نيايشما هم ب ديبا...  ميدعوت يمان يفردا همه باغ بابا! چه خوب -

 :ذوق گفتم با

 !!!؟يمان يباغ بابا -

 :آتوسا گفت... بود  يباغ خوشگل. خوش گذشت ياونجا و حساب ميبدر رفت زدهيس يپارسال هم برا... بودم  عاشقش

 ... يبكن ديهم با گهيكار د هي يول... زنگ زدم بهت  نميهم يبرا...  يدونستم دوسش دار يآره م -

 ؟يچ -

 يخود طرالن براش گفته بود و برا ايگو... دونه  ياونم خوب به حرفام گوش كرد و بعدم گفت همه اشو م... حرف زدم  مايكه من با ن اوال -

 تجون خواسته مخالف نهيهم تهم يوقت... جون حرف زده  نهيمورد با تهم نيهم در ا ماين... داشته باشه  يرابطه ا ماينشده بوده با ن يراض نميهم

... شوهر و بچه مرحومش باشه  شيگوشه از قلبش پ هيزنم هم  ستيبرام مهم ن...  هيا گهيكس د شيمنم دلم پ! مامان نيگفته بب ماينكنه 

دختر باشم و  هي يتونم برا ينم يپسر كامل گهيمنم د... گوشه كوچولو از قلب من نداشته باشه  هيبه  يخوام كار يكه بعدا از اونم م نطوريهم

 ...باغ  يزحمت خاله آرتانو هم دعوت كن يجون ازم خواسته به تو بگم ب نهيحاال تهم... شده  يتو گوشش خونده كه راض قدرنيا صهخال

 ... مير يبه در نم زدهيآرتان گفته بود س...  دميكش آه

 

 :گرفتم و گفتم ويگوش يدهن يشده؟ جلو يبا دستش اشاره كرد چ ديپكر منو د افهيق يوقت آرتان

 ...تو كه  يول... بدر  زدهيس يبرا...  يمان يباغ بابا ميگه فردا بر يم آتوسا -

 :وسط حرفم و گفت ديپر
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 ؟يبر يدوست دار -

 :تعجب گفتم با

 هان؟ -

 :من خنده اش گرفت و گفت افهيق از

 !؟يبر يگم دوست دار يم -

 !از خدامه... معلومه كه دوست دارم  -

 ... مير يپس م -

 :به آتوسا گفتم  يزود...  رميمب يداشتم از شاد دوست

 ... انيگم با ما ب ينداشتن م يزنم اگه برنامه ا يبه اونا هم زنگ م مياي يباشه آتوسا م -

 ...هماهنگ كنه  يبده دست آرتان تا با مان ويپس گوش ياوك -

 :پرت كردم سمت آرتان و گفت ويگوش

 ... هيمان -

قربونت برم  يخدا اله يا. كردم يم يخال مويخوشحال يجور هي ديدست خودم نبود با گهيد .شد يگرفت و مشغول صحبت با مان ويگوش آرتان

حاال نرقص ...  دنيآهنگ شاد آوردم و همون وسط شروع كردم به رقص هي... سمت ضبط و روشنش كردم  دميپر... غصه بخورم  اديز يكه نذاشت

 :گفت يفقط م يكرد و در جواب مان ينگاه م افتاد به آرتان با دهن باز داشت به من نگام... برقص  يك

 حتماً... آره ... نه ... باشه  -

 نيا. ثابت شدم... دستاش دور بدنم حلقه شد  هويدونم چقدر گذشته بود كه  ينم... پشتمو كردم بهش و به قر دادنم ادامه دادم . ام گرفت خنده

 :گوشم گفت يخودشو و تواومد سمت من؟ منو برگردوند به سمت  يقطع كرد؟ ك ويگوش يك

 ؟يرقص يم ينجوريا يش يخوشحال م يليخ يوقت شهيهم -

 :گفتم. باشم يكردم عاد يسع

 ... شهيهم... آره  -

 تا حاال ؟ دنيعكس العمل تو رو د نيا ايك -

 :با خنده گفتم. شد يم بيغر بيداشت عج باز

 ... زيشبنم بنفشه آتوسا عز -

 :وسط حرفم و گفت ديپر

 ... مردا يتو -

 :گفتم. خاك بر سر من كه بلد نبودم دروغ بگم. زبون من حرف بكشه ريخواست از ز يم بدجنس

 ... ماين...  يمان يبابا...  يمان.... بابام  -
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رم فشا نقدريا. دادم يخودم انجام نم دنيكش رونيب يبرا ياقدام چيبود كه ه بيعج... شدم  يدستاش له م نيداشتم ب. دستش دوبرابر شد فشار

و با دست  ستادميهمونجا سر جام ا! چش شده بود؟ نيا... ولم كرد و با سرعت رفت سمت اتاقش  هوي. داد كه كم مونده بود استخونام له بشه

كرد اونقدر كه عكس  يفكر فردا ذوق زده ام م... درس خوندن  يگرفته بودم برا يدوباره انرژ... دردم گرفته بود  يليبدنمو نوازش كردم خ

 ...شد  يمل آرتان برام كمرنگ مالع

 :صداشو خفه كردم و گفتم ضيبرداشتم با غ ويگوش... باال  دميپر يآنشرل يهفت صبح از صدا ساعت

 ...به در  زدهيخوام برم س يمن غلط كردم گفتم م -

فكر كنم ...  ومدي يآب م يصدا...  رونيب رفتم از اتاق. لجم گرفته بود... بلند شدم نشستم . برد يخوابمم نم گهيد يدوباره بخوابم ول خواستم

 يرو م ازمونيمورد ن ليوسا كين كيسبد مخصوص پ يداشتم تو. و بعدش بساط صبحانه رو آماده كردم ييدستشو يرفتم تو. آرتان حموم بود

 :داغون گفت يا افهيآشپزخونه و با ق يذاشتم كه آرتان اومد تو

 ؟يشد داريب -

 ...پ نه پ  -

 :و با خنده گفت وسط حرفم اومد

 ؟يحاضر... مورد بود  يسوالم ب دميفهم... خب  يليخ -

 ... ستمينه من حاضر ن م؟يساعت چند قرار دار -

 ...بدو حاضر شو ...  مير يبا هم م نجايا اني يم... ساعت هشت  -

هم تنم كردم و  دمويسف يمانتو دميپوش يسورمه ا نيشلوار ج هيبا  يشرت تنگ مشك يت هي. اتاقم يتند صبحانه مو خوردم و رفتم تو تند

خواستم  ينم... هم هست  مايدونستم ن يم... اش گذشتم  هيبق ريچشمامو سورمه زدم و از خ... سرم  يرو دميكش مويو سورمه ا ديسف يروسر

 :مديو نال رونيبرداشتم رفتم ب فمويك! رفت بگم ادميطرالنو ... خاك تو سرم  يوا!!! ما؟ين. شهآرتان حساس ب

 ...آرتاااااااااان  -

 پيخوش ت نقدريقربونش برم كه ا...  يشرت مشك يت هيتنش بود با  يشلوار گرمكن مشك هي...  رونيهم حاضر و آماده از اتاقش اومد ب آرتان

 :من انداخت و گفت يبه سرتاپا ينگاه. بود

 شده؟ يزيچ.... بله  -

 ...رفت  ادمي يزيچ هي -

 ؟يچ -

 ...جهنم و ضرر !!! فتم؟گ يبه ارتان م ديبا

 .كنن از عمد نگفتم يحاال فكر م! رفت ادمي يول... آتوسا بهم گفت خونواده خاله تو هم دعوت كنم  روزيد... آرتان  -

 :اپن برداشت و گفت ياز رو كوين كيپ سبد

 ... اني يم... بهشون گفتم  روزيخودم د... هم به من گفت  يمان -
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 ...كردما  يداشتم سكته م يكل...  يييييييمرس يوا يا -

 :برگشت به طرفم و گفت...  ساديدفعه دم در وا هي

 ... ايحرفا زد نيبار آخرت بود از ا ؟يمسخره سكته كن يزايچ نيا يبرا -

 :و گفتم دمياخماش در هم شده بود كه ترس چنان

 ...باشه  -

رو كه  ليوسا... خوش اخالق  نيسپارم با ا يخودمو به خودت م ايخدا...  بود كه آرتان اخالق نداشت و بد اخالق شده بود يياز اون روزا امروز

 ... نايا يسمت باغ مان ميهم اومدن و همه با هم راه افتاد نايو خاله اش ا نايا يمان نيماش يتو ميگذاشت

در  يچشم باز كردم و متوجه شدم جلو نيماشبا توقف ... حوصله اخالق گند آرتان رو نداشتم  قتايحق... طول راه خودمو زده بودم به خواب  تمام

موهاش و  ياز چشماش برداشت گذاشت رو نكشويآرتان ع. به بدنم دادم يصاف نشستم و كش و قوس... در باز بشه  ميو منتظر ميستاديباغ ا

 :گفت

 

 ...ساعت خواب  -

 ...خسته بودم  يليخ -

 ...آره مشخص بود  -

جوابشو  يبرامون دست تكون داد و من با شاد ماين. گاز يكرد و پاشو فشار داد رو يپوف ماين دنيتان با دباز شد و آر مايموقع در توسط ن همون

كه  مكنه و االن ه يبه من فكر نم ماين گهيخبر نداشت كه كه د. بدجنس بشه مايآرتان به تكون دادن سر اكتفا كرد كه باعث شد نگاه ن يول. دادم

 يعالمه درخت پر شكوفه م هي نيكه از ب يطوالن يجاده شن هي...  ميگذشت يهمه دنبال هم از جاده شن... طرالنه  فقط و فقط لشياومده استقبال دل

 :زدم و گفتم يلبخند... انداختن  يم يكارتون آنشرل اديجاده شده بودن و منو  نيا بونيدرخت ها سا نياز ا يگذشت و بعض

 !!!!!چقدر قشنگههههه -

 :و گفت ديكش يقينفس عم آرتان

 .گذره يدونم كه امروز اصال به من خوش نم ياالن م نياز هم يول... قشنگه ... آره  -

بود كه صدا از  يآبشار مصنوع هيپشت ساختمون . شد يم دهيشر شر آب به وضوح شن يصدا... ساختمون وسط باغ متوقف شد  يجلو نيماش

 :چشماش و گفتم يزل زدم تو. جود دارهبهشت مجسم و هيدونستم كه اون پشت  يم...  ومدي ياونجا م

 ... يريبه خودت سخت نگ زويگذره اگه همه چ يبهت خوش م -

 :رو پرت كرد طرفم و گفت يمان باليآتوسا توپ وال. شدن يم ادهيپ نايهمه داشتن از ماش...  نييپا دميگفتم و پر نويا

 ...ترسا  رشيبگ -

 :كرد گفتم يكه داشت نگام م مايرو به ن نيهم يورجه وورجه كنه برا تونست يخود آتوسا نم. دميقاپ يهوا يرو تو توپ

 ... ماين سايوا -
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ساعت ها  ديو شا ميكرد يم يباز يجفتمون در حد عال... شروع شد  بالمونيوال... توپ  رياومد جلوم و زد ز عيسر... توپ رو براش انداختم  و

 اباال ت دميكه پر يسر من وقت يتوپ از باال هويكه  ميبه هم نداده بود شتريچند پاس ب. فتهين نيزم يكه رو ميتوپ رو مهار كن ميتونست يهم م

 :كه با خشم توپ رو پرت كرد اون طرف و گفت دميبا تعجب برگشتم عقب و آرتان رو د. شد دينا پد رشيبزنم ز

 !زشته...  ميهم بكن يمسال هي... داخل  ميرو ببر ليوسا ايفعال ب... بعد  يها رو بذار برا يبچه باز نيا -

 :گفتم مايتكون دادم و به ن يسر

 ...باشه واسه بعد  -

فقط ! يدختره نكبت افاده ا... هم بود  ايمان...  ميكرد يسالم احوالپرس مايو ن يمان يجون و بابا نهيبا تهم. و سرشو تكون داد ديفقط خند ماين يول

تو از  ميبر ميخواست يم يكرد كه لجمو در آورد و وقت يگرم باهاش سالم و احوالپرس يابآرتان حس يول. بسنده كردم يسالم خشك و خال هيبه 

و  اورديخودش ن يبه رو يول... چون من با كفش بودم و اون بدون كفش دردش گرفت ... پاش  يكفششو در آورد پامو گذاشتم رو يعمد وقت

 :فقط گفت

 ... يديمنو انگار ند يپا... خانومم حواستو جمع كن  -

 :گفتم يزورك يبا لبخند... و محبت آرتان قلمبه شده بود  ميجمع بود يتو بازم

 ... دياوا ببخش -

به به پس جمعمون ... جون  يليبا پدر جون و ن زنيبابا و عز ميديكه د هيك نميبرگشتم بب... بوق اومد  يشدم بند كفشامو باز كنم كه صدا خم

 طبابا بسا نيصندوق عقب ماش يداشتم از تو... اون ها هم به داخل منتقل شد  ليا از سر گرفته شد و وساه يدوباره سالم و احوالپرس!! جمع بود

پر از دختر و  نيماش هي... بودن  گهيد نيسه تا ماش نباريا! بابا يا...  ديبوق دوباره نگاهم رو به سمت جاده كش يآوردم كه صدا يرو در م ونشيقل

بگو بخند و  ولشناخت همه با هم مشغ ينم ويكس يكس نكهيو با ا نييپا ختنيهمه ر!!! چه خبر بود!!! بودن ماين يدوستا... پر از پسر  نيدو تا ماش

 :ديآرتان كنار گوشم غر. ميشد يسالم احوالپرس

 باغ؟ نيا يخواد راه بندازه تو يم يپارت -

 ...ه گذر يخوش م شتريشلوغ تر باشه ب يدونم؟ تازه مگه بده؟ هر چ يمن چه م -

 :رو از دست من گرفت و در گوشم دوباره گفت ليوسا آرتان

 ... يريگ يلحظه هم از من فاصله نم هي... ترسا  -

 ... ستنيگانگستر كه ن! آرتان  اليخيب -

 ...كالمه  هيكه حرفم  يدون يم... كه گفتم  نيهم -

 ونيجمع قل يپسرها. خوردن و تخمه شكستن وهيبه م ميو نشستداخل ساختمون  ميهمه رفت. مچ دستمو گرفت و راه افتاد. نگاش كردم فقط

 :و گفت يهلش داد طرف مان عيآرتان سر... دونه گذاشتن  هيهم  يمن و آرتان و مان يجلو. گذاشتن ونيقل هيدرست كردن و جلو هر سه نفر 

 ...خودت زحمتشو بكش ... داداش  ميستيماا اهلش ن -

 :كردم اعتراض
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 ...ام خو يا آرتان من م -

 :چپ نگام كرد و گفت چپ

 اد؟ي يچند بار بگم از دود بدم م -

 ... ادي يمن كه بدم نم ادي يتو بدت م -

 ...ترسا  -

بدرم  زدهيس... گردوند  يگرفت و برم م يكردم دست منو م ياعتراض م گهيكلمه د هيگفتم؟  يم يچ... صدام كرد كه الل شدم  نيهمچ

به . شدم هيو منتظر بق رونيب دميمن اول از همه پر...  يباز رونيب ميتموم شد همه بلند شدن كه بر ونيخمه و قلو ت وهيم يوقت. شد يزهرمارم م

 مايو ن ميافتاد يگروه مان يمن و طرالن تو... داد فقط نگاه كنه  حيو ترج ديآرتان كنار كش...  ميكن يباز يو قرار شد وسط ميشد ميتقسدو دسته 

دادم كه  يم يتر و فرز چنان جا خال يداشتن منو بزنن و منم حساب يهمه پسرا سع. شروع شد يو باز ميستاديما وسط ا. ..مقابل بود  ميت يتو

... بود  يبود كه هنوز وسط باز شياز خوش شانس يطرالن زبر و زرنگ نبود ول... همه خوردن جز من و طرالن ... مبهوت شده بودن  اشونهمه 

 :فتگ يبه من زد و با لحن خاص يا انهيلبخند موذ... به طرالن  يكينگاه به من كرد  هي ماين... از ما دو تا رو بده  يكي بيكه ترت مايتوپو دادن به ن

 طرالن؟ -

 :هم با تعجب نگاش كرد و گفت طرالن

 ...بله  -

همه  يهوراااا اديفر. نكنه دايدادن پ يجا خالتوپ رو بزنه به پاش و طرالن مهلت  يبود تا با بدجنس يكاف ماين يطرالن برا يحواس پرت نيهم يول

 ...  رونينگاه كرد و رفت ب مايبه ن يطرالن چپ چپ... بلند شد 

ضربه به سمتم روانه شد كه  نياول... كردن  يبد نگام م يليدختر همه شونم خ هيگروه كه از قضا شش تا پسر بودن و  هي نيمن مونده بودم ب حاال

 لندهمه ب اديفر يصدا...  دميراحت از روش پر يلينرم انداخت به سمتم منم خ يليتوپ رو خ... دوباره  مايتاد دست نتوپ اف... دادم  يجا خال

 :شد

 ...چه وضع زدنه  نيا مايا ن -

 !؟يكن شيناز يخوا يمگه م -

 ...دو تاش رفته تا حاال  ميندار شتريده تا ضربه كه ب...  نيند مايتوپ رو به ن گهيد -

 :و گفت فيحر ميت يرفت تو... آرتان اومد وسط  هويكردن كه  يم اديداد و فر داشتن همه

 ...به من  نيتوپ رو بد -

 :با خنده گفت ماين... كردم  يبا تعجب نگاش م داشتم

 آرتان خان نظرتون عوض شد؟ -

 ....زد  ديبا يزبل منو چطور نيخوام نشونتون بدم ا ينه م -

و  نيزم يآرتان توپ رو چند بار زد رو... كرد  يهام داشت گوشامو كر م يهم گروه قيتشو اديفر...  ستاديوم اروبر... رو دادن به آرتان  توپ
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اومدم بچرخم ... پرتش كرد  عيحركت سر هيتوپ رو برد عقب و با ... گرفت  زيخ... اون  يچشما يمنم تو... چشمام  يزل زده بود تو... گرفت 

 :شكممو و گرفتم و گفتم... دردم گرفت ... شكمم همان يهمان و فرود اومدن توپ تو دنيچرخ ياز پشت كمرم رد بشه ول كه

 ...آخ  -

كه اصال  ماينه به ن. خواستم نگاش كنم ينم... آرتان اومد به سمت من  يول...  دنيپر يم نييهوار هوارشون بلند شده بود و داشتن باال و پا يصدا

 يكس...  نياز زم رونيبا اخم نگاش كردم و راه افتادم به سمت ب... شكمم  يكه با اون شدت توپ رو زد تو نه به آرتان... منو بزنه  ومديدلش ن

با خشم نگاش كردم و به ... دستش در آوردم يبازومو از تو...  ديبازومو كش... آرتان با سرعت خودشو به من رسوند ... حواسش به من نبود 

 :گفت يبا ناراحت... دستش  يو شونه ها مو گرفت تو ستادياومد جلوم ا. راهم ادامه دادم

 !؟يخوب -

 :دميغر

 !!كنن؟ قتيدخترا تشو يخواست يم ؟يمنو بزن يتون يم يبگ يخواست يم ه؟يچ...  يمحكم تر بزن يخواست يبرات مهمه؟ م -

 :زه نداد و آروم گفتاجا يكردم دستشو پس بزنم ول يسع. حساس بودم يليشكمم خ يرو يووو... شكمم  يگذاشت رو دستشو

 ...نبود  نيقصدم ا -

 :نقطه حساس بود نتونستم صدامو باال ببرم و آروم گفتم يدستش رو نكهيخاطر ا به

 بود ؟ يپس قصدت چ -

 :شد و گفت داريگوشه لبش پد يلبخند... جونم افتاده  يتو يدرد هي ديفهم انگار

بكشمت  يكوفت نيخواستم زودتر از اون زم... دوست نداشتم اونا بزننت ...  ينشش تا پسر وروجه وورجه ك نيدوس نداشتم و تك تنها ب -

 !نيهم...  رونيب

 :با شصت دستش گونه امو نوازش كرد و گفت... خودش  يداشت برا ييچه استدالال... نگاش كردم  فقط

 !!!محكم زدم؟ يليخ -

 :تكون دادم و گفتم سرمو

 ...دردم گرفت  يول...  يلينه خ -

 :از درختا و گفت يكيپشت  ديشك منو

 ...بزن باال مانتوتو  -

 :تعجب گفتم با

 !؟يچ -

 ...گم مانتوتو بزن باال  يم -

 ؟يواسه چ -

 ...نشده باشه  يزيچ نميخوام بب يم -
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 ... اليخ ينشده كه آرتان ب يطور -

 يرو ديدستشو نوازش مانند كش يكردم وقت ياشتم غش مد... شرتمو زد باال  يحركت مانتو و ت هيدستش محكم گرفت و خودش با  هيبا  دستامو

 :زمزمه كرد... شكمم 

 ...قرمز شده  -

 دميدستام دستشو پس زدم و مانتومو كش يقدرت اومد تو هوي! سسسسستتتتييييييجاش ن نجايا...  ستيجاش ن نجايا... به دادم برس  ايخدا يوا

 دميكش يقينشستم كنار آتوسا و نفس عم... داد قرمز شدم  ينشون م نيهام داغ شده بود و ا گونه... بودن  هيكه بق ييبه سمت جا دميو دو نييپا

 :آتوسا نگام كرد و گفت... 

 !؟يچرا سرخ شد -

 ...خسته شدم  دمياز بس دو -

 ...شوهرت از تو زبل خان تره  يهم زبل باش يهر چ نميب يتا م ادي يخوشم م يول... كهيكوچ يحرف نداشت آبج تيباز -

 يبهم لذت م نيا... اون از من سر تر بود  يهمه چ يچقدر خوب بود كه تو...  ديآرتانم لرز يمنم خنده ام گرفت و دلم برا. ديغش خند غش

د بو دهيلبخند رو لباش بود مطمئنم فهم... آرتان هم برگشت ! اون كه مال من نبود دهيچه فا يول... داد  يم نانيبهم احساس غرور و اطم... داد 

بعد ... از بابت من راحت بود  الشيكنار آتوسا بودم خ يوقت... نشست كنار بابا و مشغول صحبت با بابا شد ! شكمم در حد مرگ حساسم يرو من

آرتان هم ... به در رو درست كنن  زدهيپسرها جمع شدن تا جوجه معروف س شتريب يرفت ول يبچه ها تموم شد هر كس به سمت يباز نكهياز ا

 ميبا كالس...  ديشه روش دراز كش يذارن م يها بود كه كنار استخرا م يمدل صندل نياز ا(  يصندل يرو دميدراز كش...  وستيپ ونعشبه جم

منو  يخواست كه انرژ يم نويانگار اونم هم... هنوز ار حركت آرتان منگ بودم ... صورتم  يرو گذاشتم رو يريو كاله حص) م؟يچه كن...  گهيد

 ...جا  هي تمونو بش رهيبگ

 

 :كم كه گذشت آتوسا صدا كرد هي

 ...ترسا  -

 :همون حالت گفتم  تو

 هان؟ -

 :و گفت ديصورتم كش ياز رو كالهو

 ...خوام باهات حرف بزنم  يم نيبش -

 :باال و گفتم دميكم خودمو كش هي

 ...بگو  -

 ...نازه ها  يليطرالن خ نيا -

 :د كردم و گفتمبه طرالن كه كنار مامانش نشسته بو ينگاه
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 ... يليآره خ -

 ... ادي يم مايبه ن -

 !واقعا -

 ...ره  يبار نم ريزنه ز يباهاش حرف م يهر چ مايراستش ن -

 ... رهيبگ دهيتونه گذشته شو ناد ينم! معلومه... خب  -

 !شه آرتان باهاش حرف بزنه؟ يم -

 !؟يكه چ -

 ...شن  يم يدو تا زوج محشر نيبه خدا كه ا... كنه  شيباهاش حرف بزنه راض ماير مورد نتو بهش بگو د... قبول داره  يليآخه حرف آرتانو خ -

 ...به من نگفته  يزيكه چ ماين -

 ...گه  يبه من م يگه ول يدونم چرا به تو نم ينم -

 خواد با طرالن ازدواج كنه؟ يمطمئنه كه م -

 يكه اجازه نم دميبعدشم چند بار اون موقع تا حاال د... شه  يچشاش پروژكتور م نهيب يهر وقت طرالنو م...  داستياز چشماش كه پ... آره بابا  -

 ...بشن  كينزد يكدوم از دوستاش به طرالن حت چيده ه

 ...امان از عشق  -

 ...دوست داشتنه  نيا... شه  يبار عاشق م هيآدم فقط !  ستيعشق ن -

 ...و از عشق قشنگ تره  -

 ؟يعاشق آرتان... تو  -

 :گفتم يستيبستم و بدون رودبا ماموچش

 ...براش  رميم يم -

 :و گفت ديخند... بذار حداقل اون بدونه ... خبر نداشت  يزيچرا؟ آتوسا كه از چ دروغ

 ... يباهاشون بد بود شهياز بس هم... مرد بشه  هيعاشق  يروز هيكردم خواهرم  يفكر نم چيه -

 ...بودم  دهيازشون ند يخوب...  دو سرن ويكردم مردا د يفكر م شهيچون هم -

 آرتان خوبه؟ -

 ...خوب براش كمه ... ماهه  -

 :دستش و گفت يگرفت تو دستمو

 ...خوشبخت شد  كميكوچ يخدا رو شكر كه آبج -

جا برم بدبخت  نياز ا نكهيبعد از ا... دلم پر از درده  يدون ينم...  يخبر ندار يزيآتوسا تو از چ ؟يچه خوشبخت... چشمام جمع شد  يتو اشك

 ياز بدبخت يهمون بهتر كه كس! تونستم بگم؟ يم يچ... الل شدم  يول! يچيه... آتوسا  ستمين يچيمن بدون آرتان ه... شم  يم ايآدم دن نيتر
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 :شد و گفت كيبه دست به ما نزد يخيآرتان با س... خبر نداشته باشه  من

 ؟ نينيچ يبا هم توطئه م نيدو تا خواهر دار... به به  -

 :لبخند گفتم با

 .... ميكه از دستتون راحت بش ميكن يم يرو طراح ينقشه قتل تو و مان ميآره دار -

 :و گفت ديخند

 ... ستيبه نقشه ن يازين گهيد....  نيما رو كشت ينجوريشما هم -

 :گرفتم و گفتم.... جدا كرد و گرفت سمت من  خشياز س يحرف تكه بال نيدنبال ا به

 پسرا شروع شد؟ يبه در شد و بال دزد زدهيباز س... ممنون  -

 :هم داد دست آتوسا و گفت كهيت هيلبخند  با

 ... ميكن ريگرسنه رو س يشكما نيا يجور هي ديبا گه؟يد ميكار كن يچ -

 كهيها ت ين ين نياره عمن و آتوسا آورده و د يبال برا خيس هي نكهيا... چقدر برام كاراش قشنگ بود ... و من فقط نگاش كردم  ديخند آتوسا

ما  وبود رو تموم و كمال داد به ما دو تا  زونيآو خيكه به س يسه تا بال... آرتانو دوست داشتم  يچقدر محبت ها... ده دستمون  يكنه م يم كهيت

 :گفتم... هم نخورد  كهيت هيخودش ...  ميو خنده خورد يشوخ ونيهم م

 پس خودت؟ -

 ...خورم  يمن سر سفره م -

 ؟يبخور شتريخودت ب يكن ريما رو س يخواست يم! ا زرنگ خان -

 :و گفت ديخند

 ديبا يكن يصرف درس خوندن م يانرژ يليخ نكهيتوهم به خاطر ا... داره  ازيآتوسا خانوم كه بدنش االن ن...  نيبخور ديشما اونجا هم با... نه  -

 ... يدو برابر من بخور

 :گفتم يمارموذ با

 زن چاق دوست ندارم؟ يبگ يطالقم بد كه چاق بشم؟ بعد -

 :شده بود و گفت رهيبه آتوسا كرد كه به ما خ ينگاه. لبم ياشاره اشو گذاشت رو انگشت

 .گوشت فرو كن يتو نويا... دلم  زيمطمئن باش محاله دست از سرت بردارم عز يبش يهر چ...  يچاق بش يكچل بش يكور بش -

 .داشت تيكاش حرفاش واقع...  دميشآه ك. زد و پاشد رفت يگفت چشمك نويا

 :پهلوم و گفت يزد تو يسقلمه ا آتوسا

 !!چه عاشق -

پسرها كه همه رو سر سفره دعوت  يصدا... چشمام بخونه  يخواستم دردمو از تو ينم... آتوسا دادم و دوباره چشمامو بستم  ليتحو يتلخ لبخند

اشتها نداشتم  اديز...  ميآرتان اومد كنارم نشست و مشغول خوردن شد... سر سفره  ميكردن باعث شد چشمامو باز كنم و همراه آتوسا بر يم
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... جوجه رو كامل بخورم  خيوادارم كرد دو تا س... رفت  يكردم به گوشش فرو نم يهم اعتراض م يكرد و هر چ يم ييرايمدام ازم پذ آرتان يول

شد  يپر م يجور هيهم  ديبا كلياون ه... جوجه رو خورد  خيبا لذت پنج تا س... كرد  يغذا خوردن آرتان اشتهامو باز م يول...  دميترك يداشتم م

 :از دوستاش گفت يكيبه  ماين... بعد از ناهار و جمع شدن سفره همه دوباره مشغول خنده و بزن و بكوب شدن ... 

 ...بدو ...  نيشرو -

 :رفت دنبالش زد پس گردنش و گفت ماين. خنده ريا زدن زهمه دخترا و پسر. ديبلند شد و دو يبا حالت خنده دار نيشرو

 ...خودتو لوس نكن  -

 نيشرو! هيچ هيقض دميبرگشت تازه فهم تارشيبا گ يوقت! ه؟يمنظورشون چ نايمونده بودم ا...  ناياز ماش يكيو رفت به سمت  ديهم خند نيشرو

 :و گفت ديكش تارشيگ يمايس يرو يدست...  مينشست وسط و همه دورش حلقه زد

 !بخونم؟ يچ -

 :ماين

 ...شه  يعاشقانه نخون كه بد م ياديفقط ز... عشقته  يهر چ -

 ...عشقش به عاشقانه اشه  -

 .گفت يزيچ هي يكردن و هر ك دييتا دخترا

 :دستاشو باال گرفت و گفت نيسر شرو آخر

 ...بخونم  يچ ديدونم با يخودم م...  نيد يم شنهاديپ نيآهنگ خزه دار يهر چ...  نيخب بسه قال نكن -

 : هيآهنگ ك دميشروع كرد به خوندن تازه فهم يوقت... زد برام آشنا بود  يكه م يآهنگ...  مهايس يرو ديگفت و دستاشو كش نويا

 چراغا را خاموش كن -

 درده يهوا هوا

 ينيندارم بب دوست

 كرده هيكه گر يچشم

 رو خاموش كن چراغا

 باشم هيگر سرگرم

 ارميم نخوام به رو يم

 ازت جدا شم ديبا

 نبودن تو فكر

 سوزونه يم امويدن

 رو خاموش كن چراغا

 و چراغ خونه چشم
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 خورده آرومم كن هي

 ينده كه سرد نشون

 وقت دروغه حاال

 يگرد يكه بر م بگو

 من يشرم اشكا از

 گوشه؟ هيچرا  يرفت

 خجالت نكش ازم

 كه خاموشه چراغا

 دلت هنوزم اگه

 قهيكم رف هي باهام

 تر برو ريورده دخ هي

 قهيچند دق هي فقط

 نبودن تو فكر

 سوزونه يم امويدن

 رو خاموش كن چراغا

 و چراغ خونه چشم

 خورده آرومم كن هي

 ينده كه سرد نشون

 وقت دروغه حاال

 يگرد يكه بر م بگو

قربون كالمت ... شونه اش  يتم رواراده سرمو گذاش يب... دستاش  يشده و دستمو گرفت تو كيآرتان بهم نزد... هم خوند المصب  يشعر چه

آهنگ  يوقت... دور شونه ام  ديچيدست آرتان پ! دلشه؟ يحرفا نايخودش بگه ا شيشه آرتانم پ يم يعني... آهنگت درد دل منه ... رضا جون 

 :و داد راه انداختن و با هم گفتن غيج هتموم شد هم

 ...دوباره دوباره  -

 :داد با ناز و عشوه زنونه گفت يقر م هيدست بق متيكه با ر يبلند شد و در حال نيشرو

 ...باره  هيمزه اش به اون ... دوباره  نينگ گهيد -

دست آرتان كه كنار شونه  يشد رو يم دهيصورتم كش... نبودم  يچيحواسم به ه گهيمن د يول... درخواست دادن  گهيد يو آهنگا دنيخند همه

حلقه ... كردم  يدستاش بود حسادت م يكه تو يبه دستبند چرم يحت... جالب بود ... كردن  يدستش صورتمو نوازش م يمشك يام بود موها
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 شهيحلقه ها هم نيكاش ا... دستم بود  يحلقه خودمم تو....  ارهيبودم از دستش درش ب دهيوقت ند چيه... دستش شده بود  نفكياش هم جز ال

 ...كاش ... دستامون  يموندن تو يم

سوخت  يم ماين يدلم برا... منم نگاش كردم ... بود  شيدرون يحرفا يليخ يايگو مايقد نينگاهش ع... زل زده بود به من ...  مايافتاد به ن چشمم

باز  مدفعه آرتان دستشو از دور شونه ا هيفكرا بودم كه  نيهم يتو... عذاب وجدان دارم  ينجوريا...  رهيقلبش بگ يمنو تو يكاش طرالن جا... 

كجا رفته كه  نميرفتم دنبالش؟ برگشتم بب يم ديبا!! باشه؟ دهيرو د ماينكنه نگاه من به ن! خاك بر سرم يوا... بلند شد و رفت  شميكرد و از پ

خالص  يگفتم تا از افكار واه يرو بهش م مايطرالن و ن هيهر چه زودتر قض ديبا. در همه يداده و اخماش حساب هيبه درخت پشت سرم تك دميد

بود و اصال  سادهيآرتان سر جاش وا. دنيرقص يشاد بود و چند تا از دخترا داشتن باهاش م نباريا... خوند  يم گهيآهنگ د هيداشت  نيشرو. بشه

 هچهار پنج تا آهنگ ك نيشرو. دادم يآهنگ خودمو تكون م تميزدم و با ر يمنم همونجا كه نشسته بودم دست م. كرد يبه دخترا نگاه هم نم

 :داخت اونور و گفتان تارويخوند گ

 ... نيقر بد نيضبط روشن كن نيبر... دستم درد گرفت ! انگار اومدن كنسرت... بابا  نيگمش نيبر -

... برقص  يحاال نرقص ك... وسط  ختنيهمه از خدا خواسته ر. آهنگ شاد گذاشت هيروشن كرد و  نشويماش ستمياز پسرا س يكيو  دنيخند همه

... شبنم و بنفشه كه نبودن ...  دميرقص يم يكيبا  ديداد حتما با يبهم حال نم ييتنها يخواست برم برقصم ول يم مكمرم دل يقر داشتم تو يليخ

 دنشويفقط تانگو رقص... آرتان هم كه اصال فكر كنم بلد نبود برقصه ... هم كه جرئت نداشتم برقصم  مايتونست برقصه با ن يهم كه نم ساآتو

با خنده از جلوم رد شد و  ماين...  نيزم يزدم با پام ضرب گرفتم رو يكه دست م يو در حال ستادميمونجا سر جام اه! بودم كه محشر بود دهيد

 :گفت

 ...برو بتكون  ؟يساديچرا وا -

 :گفتم عيسر

 ... ييييييماين -

 !جونم؟ -

 :توجه به حضورش گفتم يب... تنها باشم  مايخواست اجازه بده من با ن يلحظه نم هي يحت... اومد كنارم  آرتان

 ؟يرقص يبرامون تكنو م -

 :و گفت ديخند

 ؟يكن يكار م يا؟ اونوقت در ازاش تو چ -

 ...زنم  يم غيج... زنم  يسوت م... زنم  يبرات دست م يچيه -

 ماين... كردن  يخال ماين يزدن و وسطو برا غيهمه ج... آهنگ تكنو  هيبه  ديدوستش چند تا ترك عقب جلو كرد تا رس نيماش ستميسمت س رفت

 :من يجلو ساديزد اومد وا يباال م ناشويكه آست نطوريهم

 ... يبرقص يعرب ديبا... كمه  نايا -

 :خنده گفتم با
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 ماااااااااااااين -

 ...كه گفتم  نيهم -

 :سرمو تكون دادم و گفتم نميهم يبرا... شد  يم يكمرم خال يتو يكم قرا هي! نبود بدك

 ...باشه  -

 :آرتان دستمو گرفت و با خشونت گفت... ت وسط رف ماين

 ... ميكن بر يبرو خداحافظ -

 :با تعجب نگاش كردم و گفتم. كنده شد ماياز ن نگام

 ...چرا؟ تازه ساعت سه شده  م؟يبر -

 ... ميبهونه جور كن بر هينشه  يزيآبرو ر نكهيا يبرا... كه گفتم  نيهم -

 ...خوام برقصم  يمن م يول -

 :گاه ترسناكاش ول كرد طرفم و گفتاون ن از

 ...شه  يم يچ ينيتا بب يبرقص يتون يم -

 :گفتم يلجباز با

 !!!شه؟ يم يچ -

 :كرد و گفت يقروچه ا دندون

 !!!؟يديفهم... كنم  يكنن خراب م يكه نگات م ييسر همه اونا يباغو رو نيا -

 :دميرسپ. شد ينم يشدم ول يالل م گهيد ديبا!!!! رتيجونم غ. كردم هنگ

 !!!خوام برقصم؟ يمگه بار اولمه م -

 :و گفت ديبا خشونت كش دستمو

 !!!!!ينه عرب يول... به درك  تيرقص معمول -

 :فقط مظلومانه گفتم... ذاره  يكنم آبرو برام نم يدونستم اگه پا فشار يم! از اون لحاظ آهان

 ...رو نگاه كنم  مايبذار حداقل ن -

 :زد و گفت يپوزخند

 برات مهمه؟ رنقديا -

 ...رقصشو دوست دارم  -

 :ول كرد و گفت دستمو

 ...رو جمع كنم  ليرم وسا يمن م...  ايزود ب يول...  نيبب -

دخترا . دميرو د مايرقص ن هيو بق سادميوا نهيآخه االن وقت خونه رفتنه؟ دست به س. بهم يبدرمو كوفت كرد زدهيبشه آرتان كه س كوفتت
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 ينفس نفس م... رقصش كه تموم شد اومد به طرفم ... كرد  يطرالن با لذت نگاش م...  نطوريپسرا هم هم... ردن ك يم يداشتن براش خودكش

 :گفت... زد 

 !؟ير يم -

 !كجا؟ -

 خونه؟ -

 :تعجب گفتم با

 !!!؟يديتو از كجا فهم -

حرفو  نياز عمد ا نميهم يبرا. برقصه يگله مرد عرب هي يده زنش برا يدونستم اجازه نم يم... فهمم حال آرتانو  يم... من مردم ...  زميعز -

 ...نذار حرص بخوره ... برو دنبالش ...  يموقع وسوسه نش هيخواد تورو ببره خونه تا  ياالنم م... زدم 

 !!!!!كارت كنه يخدا بگم چ ماين -

 ...برو فقط بگو خوبم كنه  -

همه . خونه  ميبر ديبا گهيتند تند گفتم درس دارم و د... جون و آتوسا و پدرجون  يلينو  زيخنده از جمع فاصله گرفتم و رفتم سمت بابا و عز با

 .كرد و سوار شد يآرتان هم خداحافظ. شدم نيكردم و سوار ماش يهم خداحافظ هيبا بق... هم نكردن  يخب مخالفت ياشون ناراحت شدن ول

كه من ... عشق بود  ياز جنبه ها گهيد يكي نميا ديشا... خواستم  يمنم م استخويكه اون م يزيهر چ. نشدم يشدم ول ياز دستش ناراحت م ديبا

 :آرتان گفت ميازباغ كه دور شد... مرد شده بودم  هيرام  ينجوريا... دنده  كيدختر لجباز و ... ترسا ... 

 ... يبرقص يبراشون عرب يجد يجد يخواست يم -

 :گفت ديسكوتمو كه د. ندادم يجواب

 ... يد يمچرا جواب ن -

 :گفتم هوي. نداشتم اداشويحوصله داد و فر. بحثو عوض كنم نيخواستم هر طور كه شده ا يم. نگفتم يچيه بازم

 ؟يشه تو باهاش حرف بزن يم... ره  يبار نم ريطرالن ز يكرده ول ياز طرالن خواستگار ماين... آرتان  -

...  گهيد ينايماش ريز ميشد يوگرنه له م ميخوبه كنار جاده بود....  شهيش يم توشد يترمز كه اگه كمربندمو نبسته بودم شوت م يزد رو چنان

 :كرد و گفت يدست شيبگم كه اون پ يزيبا تعجب نگاش كردم و خواشتم چ

 !!!؟يچ -

 ... مونيداد يبه كشتن م يتعجب داشت؟ داشت نقدريا -

 خواد با طرالن ازدواج كنه؟ يم ماين يجد يجد -

 ؟ يخند يچرا م حالت خوبه؟! وا -

 ....نكرده  يخواستگار... از تو  مايمگه ن... مگه  -

 ...حاال از طرالن خوشش اومده ... خواد  ياونم زن م... منم گفتم نه ... كرده بود  يخواستگار -
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 ...كردم  يمن فكر م يول -

 :دميپرس... ادامه نداد  حرفشو

 ؟يچ يكرد يفكر م -

 :گفتم. نگفت يزيزد و چ يلبخند

 باهاش؟ يزن يحاال حرف م -

 ... هيخوب يليپسر خ ماين... حتما چرا كه نه ... آره  -

 :گفتم... كاه  ريآب ز. كارت كنه يآرتااااان خدا بگم چ!!! حاال شد خوب؟! ا

 ... هيپسر گل يليآره خ -

 :زد و گفت يلبخند

 ... يگ يبگم نه نم يزيچ هي -

 !؟يچ -

 ... يكن ياول بگو قبول م -

 ؟ينجوريبابا آخه هم يا -

 ...بگو ... آره  -

 :گفتم... خدا رو شكر كه اخالقش خوب شد ... از حد خوشحال بود  اديز... تخس شده بود  يبچه ها مثل

 ...باشه قبول  -

 ...برقص  يمن عرب يخونه برا مير ياالن كه م -

 :و گفت ديخند.... با تعجب فقط نگاش كردم !!!!! جانممممممم؟

 ... گهيد يقبول كرد... چشماتو گرد نكن  ياونجور -

 ...آخه  يول -

 ...نداره  يول -

و  رونينفسمو با صدا فرستادم ب... نشوند  يم يبه كرس يطيحرفشو تحت هر شرا!!!! شد به آرتان بگم نه؟ يتونستم بگم؟ مگه م يم يچ

 ك/گفت

 !؟يكن يكار م يتو در ازاش چ يول... باشه  -

 :گفت عيسر... دجنس بودمااا به وقت خودش خوب ب منم

 ... يقبول كرد...  ميشرط و شروط ندار گهيد -

 ... يبكن يكار هي ديتوام با... رقصم  يگم من م يمن كه شرط گذاشتم؟ م... بابا  يا -

 :زد و گفت يفكر كرد و سپس لبخند يكم
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 ...باشه  -

 !؟يكن يكار م يچ -

 ...وقت فرصت نشد بهت بدمشون  چيم چرا هدون ينم... دم  يطلسم شده تو م يها يسوغات -

 يتا حاال برا نهمهيا... دونم چرا استرس داشتم  ينم... سرمو به نشونه موافقت تكون دادم ... رفته بود  ادميها از  يبه كل سوغات... زدم  لبخند

...  خونه ميديرس. نداشتم يحس خوب... بودم  دهيقصنفر تنها نر هي يتا حاال برا... بود  يجور هي... آرتان  يبرا يبودم ول دهيرقص يهمه عرب

شد  يكار كنم؟ كاش م يحاال چ!!! هم كردم يخدا جون عجب غلط يوا... اتاقم  يراست رفتم تو هي... باال  ميو رفت ميرو برداشت ليوسا

ه ي...  رونيرفتم ب... كه آرتان صدام كرد بپوشم  يكردم چ يداشتم فكر م... نبود  يچاره ا!!!! برقصم؟ نيا يجلو يمن چه جور...  چونمشيبپ

 ...گرفت سمتم ... بسته دستش بود 

 ...مرده و حرفش ...  اتيسوغات نميا ايب -

 هيكوتاه بود كه  يليلباس دكلته قرمز رنگ خ هي!!!!! من يخدا.... مبل و تند تند بسته رو باز كردم  يبا ذوق نشستم رو... فراموشم شد  استرسم

به اضافه ست كامل لوازم ...  دهيخر رشيز يبود برا يكه مشخص يساپورت مانند كلفت مشك يبا جورابا... خورد  يه روش مكوتا ريكت حر

 :نگاش كردم و گفتم يبا قدردان!!! خوشگل بود يليخ... ش يآرا

 ...ممنونم  -

خودمو به خدا سپردم . اتاقم و در اتاقو بستم يتو دميداشتم و پررو بر شايلباسو و لوازم آرا... منتظر جوابش نشدم !!!! نبود؟... تشكر الزم بود  هي

 هيفقط ...  هبود كه همه اش لخت ييلباسا نيلباسه از ا...  يشيلباس قرمز آت هي... بپوشم  مويبود كه لباس مخصوص لباس عرب نيذهنم ا يتو... 

كه  دميكه دخترونه گرفتم خر شميواسه تولد سه سال پ ادمهي نويا.. . رهيدست لباس ز هيدر اصل فقط شكل محترمانه  زونهيذره منگوله بهش آو

! خدا داند و بس!!!! بپوشم؟ نويآرتان ا يخواستم جلو يم يچه عقل يحاال رو! دميآخرم خجالت كش... جمع دخترونه خودمون بپوشمش  يتو

 دميقر دادم د نهيآ يذره جلو هي... كرده بود  جاديا يشنگق يلباس هارمون يبدنم با قرمز ديپوست سف...  دميلباسامو در آوردم و اونو پوش

 يول اره؟يسرم ب يينزنه بال...  نهيكه حاال قراره بب دهيمنو ند ينجوريفقط ا... كارت كنه ترسا  يخدا بگم چ...  داستياوففففف همه جام توش پ

خواستم خودمو شكل زن عربا  يم...  دميبسم اهللا گفتم و كش... م خط چشمو برداشت...  نهيآ يرفتم جلو... بهم ثابت كرده بود جنبه اش باالست 

بعدش ! ممممممچه كرد!!!!! يواااااا...  دميچشممو كش يكيبا دستمال دورشو صاف كردم و اون ... بازم خوب بود  يول ديكم دستم لرز هي... بكنم 

... سپارم  يآرتانو به تو م... كنم  يخودم دارم واسه خودم غش م ايخدا... رژ لب سرخخخخخ ... خالص  ريرژگونه و در آخر ت...  هيسا...  ملير

شلوار  هيكوتاه تنش بود با  نيآست رهنيپ هيآرتان لباس عوض كرده . در اتاقو باز كردم...  ديرس يتا كمرم م... دورم  ختميموهامو باز كردم و ر

 :داد زدم...  يراحت

 ...چشاتو ببند  -

 :گفت... شدم  ميپشت در قا عيسر... به طرفم  برگشت

 ؟يچ يبرا -

 ...ببند تا گفتم باز كن  -
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 ... رميبگ لمتويخوام ف يم يول... خب باشه بستم  يليخ -

من به خودم مطمئن بودم رقصم حرف نداشت . دوست داره بكنه يبه درك بذار هر كار!!! دق من؟ نهيبكنه آ رهيخواست بگ يم لمميف يواااااااااااا

ضبطو روشن ... اونم استرس داشت انگار ....  نيزم يبه دست با پاش ضرب گرفته بود رو نيآرتان دورب. زد يقلبم تند تند م رونيرفتم ب... 

 :آب دهنمو قورت دادم و گفتم... چشماش  يجلو ستادميا.... ضبط و صداشو بلند كردم  يمو گذاشتم تو يد يس...  ردمك

 ...باز كن چشماتو  -

شروع به ضرب گرفتن  يبه نرم يآهنگ نانس... رو فشار داد و سپس چشماشو آروم باز كرد  نيچشماشو بازكنه دكمه دورب نكهيقبل از ا آرتان

مخاطبت  يچشما يبود كه تو نيا يرقص عرب نياز قوان يكي... آرتان  يچشما يزل زده بودم تو... دنيكرد و من نرم نرم شروع كردم به رقص

 يدستش رو... گشاد اندازه بشقاب ... شده بود  يدنيآرتان د يچشما...  يبرقص يو بعد با ناز و دلبر...  يروش بذار يشتريب ريتاث تا ينگاه كن

تمام عكس العمالش ... گرفت  يرو م واريداشت در و د رهيمنو بگ نكهياز ا شتريبود كه فكر كنم ب اديز نقدريلرزش دستش ا ديلرز يم نيدورب

و رقص  نيزم يجا نشستم رو هي... موهاش  يتو ديكش يداد و با دست آزادش دست م يرتب آب دهنش رو قورت مم... بود  نميبذره  ريز

شوهرم اجرا  يرقصم رو برا نيخورم كه داشتم قشنگ تر يكرد و منم قسم م يداشت حلق خودشو پاره م ينانس.... نشسته امو براش اجرا كرد 

دكمه ها رو هم باز  هينداشت چون تند تند بق يا دهيدكمه فا هيانگار  يدكمه اشو باز كرد ول...  هنشرايپ قهيسمت  تدست آرتان رف... كردم  يم

 :و با ناز گفتم كلشيه يرفتم جلوشو و از پشت سر خم شدم رو... داشت  يچشم از من بر نم... كرد 

 بهم ؟ يشاباش بد يخوا ينم -

رفت سمت در  رجهيمبل و ش يپرت كرد رو نويدورب...  ديآرتان از جا پر هوي... بدنش  يوبدنم فوق العاده بود و راحت خم شده بودم ر انعطاف

درو محكم ... پاش كرد  ييفكر كنم دمپا... زود خودشو جمع كرد  يبشه ول نيبود پخش زم كيكرد و نزد ريگ يكه پاش به پا در ديچنان دو... 

 ادي يكه اومد بغلم كرد حاال هم م روزيكرد مثل د يخودم تصور م شيپ! كرد؟ نيچچرا هم نيا... سر جا خشك شدم ... به هم و رفت  ديكوب

برداشتم و دكمه قطع رو  نويدورب...باطل  اليخ يزه يول...  يديماشاهللا چه قشنگ رقص زميعز يگه وا يكنه و م يماچمم م هيكنه فوقش  يبغلم م

اتاقم لباسو در اوردم و پرت كردم  يرفتم تو... اتاقش  يو بردم گذاشتم تو فشيگذاشتمش داخل ك... هم گرفت از من  يلميچه ف...  دفشار دا

 :لب غر غر كردم ريز... كمدم  يتو

 ...سوخت  يدلم نم يكرد يازم م يخشك و خال فيتعر هيبود آخه؟ حداقل  يچه برخورد نيا... برات برقصم يخودت اصرار كرد -

رو  ييجفت دمپا هي...  يشلوار راحت هي... كوتاه  نيآست رهنيپ هي...  رونيزد از خونه ب يا بد وضعب. دلخور باشم نگرانش بودم نكهياز ا شتريب

حال درس خوندن ...  ونيزيتلو يتنم كردم و نشستم پا يدست لباس راحت هي... كجا رفت آخه؟ ساعت پنج بود ... باز  يدكمه ها...  يفرش

بوق خورد جواب  يهر چ يول...  شيگوش يتلفن رو برداشتم و زنگ زدم رو ارياخت يب!!! ا رفته بود؟كج...  اديكردم زود ب يدعا دعا م...  اشتمند

 :زدم تو سر خودم و گفتم... نداد 

 ...اتاقشه  يتو شيوقت كرد با خودش ببره؟ حتما گوش يك يگوش رونيوضع كه رفت ب نيبا ا نيخاك بر سرت ا -

 ...نشستم به نگاه كردن بلكه وقت بره جلو و آرتان بگرده ... داشت  يينمايس لميف ونيتلوز... تلفن شدم  اليخيب

در و  يتو دميبود با پام كوب زيم يرو لشيموبا... اتاقش  يكردم؟ رفتم تو يكار م يچ ديبا ايخدا...ازش نبود  يخبر چيه ينه شب بود ول ساعت
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 :گفتم

 تو سرم كنم؟ يحاال من چه خاك...  يلعنت -

... اتاق خودم  يو رفتم تو رونياومدم از اتاقش ب. ومدي يبر نم يهم از كس يشدن كار ينگران م يالك... زنگ بزنم  يبه كس دونستم ينم صالح

 ...شد كه خوابم برد  يچ دمياصال نفهم... خسته هم بودم  ينگران بودم ول يليخ نكهيبا ا... تخت  يدر اتاقو بستم و ولو شدم رو

 

 يآب خال وانيل! يلعنت... كنار تخت  يعسل يرو دميچشمامو باز كردم و دست كش...  ديگرمم بود شد... نه بودم تش يليخ... سوخت  يم گلوم

 يرفتم آب م يكردم هم م يشدم هم لباسمو عوض م يبلند م ديبا يول... آشپزخونه  يحال نداشتم پاشم برم تو... همه اشو خورده بودم ... بود 

درشو باز كردم ... لباسام  يكرد رفتم سر كشو يم تيچراغو روشن نكردم چون نورش چشممو اذ... بلند شدم .. .برد  يوگرنه خوابم نم دمخور

گوشه و اونو  هيبلوز شلوارمو در آوردم پرت كردم ... پوشم  يم يدارم چ دميد ياصال نم...  رونيب دميلباس خواب كش هي... و دستمو كردم تو 

شدم سر  خيس هوي... ساعت دو بود ... به ساعتش انداختم  يبالش در آوردم و نگاه رياز ز مويلب تخت گوش نشستم! خنك شدم يآخ...  دميپوش

 رپشت د دميدو...  رونيو رفتم ب دمياز جا پر... ساعت نه بود فكر كنم ...  دميخواب يك اديب ادميو فكر كردم تا  دميهامو مال قهيشق! آرتان... جام 

... در اتاقش  يرو دميدستمو نوازش مانند كش... چون مطمئنم در اتاقشو باز گذاشته بودم ! پس اومده بود... ش بسته بود در اتاق... اتاق آرتان 

 كهرفتم سمت آشپزخونه  يداشتم م... و از در فاصله گرفتم  دميكش يآه... راحت شد  الميخ... در اتاق خودشو نوازش كنم  يشد جا يكاش م

پس آرتان نه تنها اومده بود بلكه ... و نگاش كردم  نيبا تعجب رفتم سمت دورب... روش بود  يلمبرداريف نيدورب... سالن  وسط زينگام افتاد به م

آشپزخونه  يوگذاشتم سر جاش و رفتم ت نويدورب... لبخند زدم ! منو نگاه كرده لميدونه چند بار ف يخدا م! نگاه كردن لميبه ف نجاينشسته بوده ا

دونم كجا كنده بودم كه  يهامو هم نم ييشدم دمپا يداشتم مور مورم م... كرد  يرو بهم منتقل نم يحس خوب كايسرام يهنه ام روبر يپاها... 

... سر به ارتان بزنم  هيخواست برم  يچقدر دلم م. رو گذاشتم دم دهنم و به فكر فرو رفتم يبطر...  خچاليرفتم سر ... دسترسم نبودن  يتو

من تو حسرت اون ... نداشت بره  يليدل! آخه چرا رفت؟ يول...  رونياز خونه رفت ب يدونم واسه چ يسرش اومده باشه؟ م ييبال سالم بود؟ نكنه

 شيقرار پ يرو يچيه گهيوقته كه انگار د يليخ يول...  ميكه با هم داشت يبه خاطر قرار ديشا ؟يچ يپس فرار برا... تب من  يتو دياون شا... 

پس ... سر جاش نبود  يچيه... اون نه حسادت من  رتينه غ....  ميكرد يهم م يكارا يكه تو يينه دخالت ها... احساس من به اون  نه... ره  ينم

 سر جاش باشه؟ ديبا يكي نيچرا ا

 ...به منم بده  -

حالت من دستاشو آورد باال و  دنيبا د.. .داده بود  هيآرتان پشت سرم به اپن تك... برگشتم ....  نيزم ياز دستم افتاد رو شهيو ش دميكش غيج

 :گفت عيسر

 ...نترس منم ... نترس ترسا  -

صورتم  يهنوز رو شميحاال خوبه آرا... بود فكر كنم  دهيرنگم پر. شدم يانگار داشتم كور م... چشمام  يدستمو گرفتم جلو. روشن كرد چراغو

آرتان با ...  نييكم كم چشمام به نور عادت كرد و دستمو آوردم پا. گذاشت يه فرار مافتاد و پا ب يروح م اديمن  دنيبود وگرنه آرتان هم با د

كه  يهمون... بودم  دهيرو پوش هيهمون لباس خواب زرشك!!!!! من يخدا يوا... به خودم كردم  ينگاه... شده بود به من  رهيگشاد شده خ يچشما
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 :گفت عيآب دهنمو قورت دادم و اومدم پا به فرار بذارم كه سر... رفت  يم نييآرتان باال و پا نهيس... آرتان چشمش گرفته بود 

 ...پات  يره تو يم شهيخورده ش ستيپات ن ييدمپا.... نههههه  -

بعد  يلحظات...  رونياز آشپزخونه رفت ب عيسر. بود كه توش قرار داشتم ييامن فعال همون جا يتنها جا. گفت  يراست م سادميجام وا سر

رو هم پشت  گهيد يكيدستشو گذاشت پشت زانوم و  هي... اومد طرفم ...  ارهيب ييمن دمپا يفكر كردم رفته برا... برگشت  دهيوشپ ييدمپا

 هينفساش  يصدا...  ديكوب يوار م وانهيقلبش د... اش  نهيس ياز خدا خواسته سرمو چسبوندم رو... بغلش  يتو ديحركت منو كش هي اب... گردنم 

... عكسا  يمات مونده بود رو...  ستادهيا يچ يبرا نميچشمامو باز كردم تا بب...  ستاديوارد اتاق كه شد ا... اتاقم  يرفت تو...  بود يجور خاص

بود و  كياتاق تار... خواست عكسا رو جمع كنه  ينم... خواست داد بزنه  ينم گهيد... نبود  يعصب يول... كرد  يهمه رو از نظر رد م يكي يكي

توقف كرد و فشار دستاش  شتريكم ب هيمن  يعكس سكس ينگاهش رو...  ديد ياز عكسا رو م يهاله ا هيروشن اتاق فقط  كيتار يتو آرتان

... چشمام  يتخت و زل زد تو يمنو خوابوند رو... و باالخره رفت طرف تخت خواب  ديكش يكه گذشت آه يچند لحظه ا... شد  شتريدور بدنم ب

 :و گفتآب دهنشو قورت داد 

 ؟يخوب -

 :آرتان آباژور كنار تخت رو روشن كرد و گفت... فقط سرمو تكون دادم ... نگفتم  يچيشوكه بودم كه ه انقدر

 ...شد به سمت باال  دهيها پاش شهيش...  يشده باش يپات ممكنه زخم يجلو شهيو اون مدل خورد شدن ش يديكه تو پوش يلباس كوتاه نيبا ا -

 يجلو يدونه با چه سخت يخدا م... چشمامو بستم ... پاهام  يرو ديكش يدستشو نرم م. شد يام و مشغول وارس دهيند و كشبل يپاها يشد رو خم

 :آرتان ناله مانند بلند شد يصدا... بغلش  يخودمو گرفته بودم نپرم تو

 ... دهيپات از چند جا بر!!! خوبم؟ يگ يچطور م -

پاهامو ... پنبه برگشت  يو تكه ا نيموچ هيالكل و  يا شهيبعد با ش يو لحظات رونيرفت از اتاق ب عيرس!!! ناراحت به خاطر من بود؟ يصدا نيا

... نبود  اديشدتش ز يول... سوخت  يتازه پام داشت م....  رونيب ديها رو كش شهيخورده ش نيبا موچ... كامل دراز كرد و نشست لب تخت 

 :چشمام و گفت يزد تو زل... كرد  يكارش كه تموم شد پنبه رو الكل

 ...كم بسوزه  هيممكنه  -

بلند شد و از زور درد اشك از  غميپام ج يكه پنبه رو گذاشت رو نيهم... فقط سرمو تكون دادم ...  دميفهم ينم يچيداغ بودم كه ه نقدريا

 :دهنم و گفت يوگرفت جل... دستشو آورد باال  يآرتان با كالفگ... مردم  يانگار داشتم م...  رونيچشمام زد ب

 ... ريدست منو گاز بگ.... شد  اديهر وقت دردت ز -

 :دستشو پس زدم و گفتم هيگر ونيم

 ...كنم  ينم نكارويمن ا!!! وونه؟يد يگ يم يچ -

 يم و منم بدهن يحركت گوشه دستشو كرد تو هيكه بلند شد آرتان با  غميج... اون پام  يرو ديكرد و كش ياخم كرد پنبه رو دوباره الكل آرتان

 لشيوسا يآرتان مشغول جمع آور... دستشو در آوردم  عيسر! يلعنت...  رهياراده با تموم توانم گازش گرفتم كه باعث شد دهنم طعم خون بگ

 :شد و گفت
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 ...ره  يم نيكامل از ب گهيدردش تا چند لحظه د... شد  يضد عفون گهيحاال د -

 :پاك كردم و گفتم اشكامو

 ....خواستم  ينم...  ديآرتان ببخش -

 :لبم و گفت يانگشت سبابه اشو آورد جلو گذاشت رو يعسل يرو گذاشت رو ليوسا

 ...درد منم كمتر شد  ينجوريا...  شششششيه -

تانو كه آر ستيخونه ن يتو گهيد يكس رم؟يخودمو بگ يتونم جلو ينم گهيرم جلو؟ چرا د يم يچرا من دارم ه ايخدا... پلك زد  يبار به نرم هي و

آرتان در هاله سرخ  يعسل يچشما...  يزن و شوهر واقع هي نيع... تنها  يتنها... من و آرتان ...  مييفقط ما... چراغارو روشن كنه  ايصدا كنه 

 ... شد  يداشت كم و كمتر م يه نمونيفاصله ب... قرار داشت  يرنگ

منم ... خواست فرار كنه  ينم گهيانگار د... دست من  يشت گذاشت رودا يفيآرتان اونم دست داغشو كه لرزش خف يپا يگذاشتم رو دستمو

! اه اه! بودش دهيتا حاال ند... بود  يعسل ينگاش به عكس رو... رد نگاهشو گرفتم ... بود  گهيطرف د هينگاهش .. نگاش كردم ... خواستم  ينم

بهم  نقدريا... بود  زيكه از شوق خواستن لبر گهيداغ همد يچشما يتو ميزل زده بود... نگام  يو نگاشو دوخت تو رونيصدا داد ب بانفسشو 

 :زمزمه وار گفت... صورتم  يشد رو يداغش پخش م يشده بود كه نفسا كينزد

 ...منو ببخش  -

...  شيقلوه ا يه لبازل زدم ب... من از خدامه ! شم آرتان؟ يمن ناراحت م يكن يچرا فكر م... تو رو به خودم ببخشم  ديآره با!!! من؟!!! ببخشم؟

... خودش  يپاها يتخت كند و نشوند رو يحركت منو از رو هيبا ... داشت  يچشم از چشمام بر نم... خوند  وينگاهم همه چ يفكر كنم تو

قدم  شيپ دنشيبوس يخواستم برا ينم... شد  يلحظه هم قطع نم هي مونيتماس چشم... من دور گردن اون  يدور كمر من بود و دستا تشدس

 يكرما نياز ا.... بنفشه بود ...  يسرمو چرخوندم سمت گوش... زنگ زد  ميگوش هوي... بازم آب دهنشو قورت داد سرشو آورد جلو ... بشم 

... چونه من صورتمو چرخوند سمت خودش  ريدستشو گذاشت ز... برداشت  ويآرتان گوش... دونستم فقط آزار داره  يم...  ختير يم اديشبونه ز

... قطع شد  ميگوش ياومد و صدا يزيخورد شدن چ يدفعه صدا هيلبام و  ينرم گذاشت رو سشويخ يلبا... فاصله تموم شد ... اشو بست چشم

مهم نبود ...  واريد يزده بود تو مويگوش.... باز كردم  يپلكمو به سخت يال... فرو رفته بودم  ينيريخلسه ش يتو.... خواستم چشمامو باز كنم  ينم

 نيريپر از احساس و ش نقدريكرد بوسه آرتان برام ا يوقت فكر نم چيه... اون بود  يموها يدست منم تو... داد  يدست آرتان كمرمو فشار م ...

نفساش بود كه  يصدا شترياز همه ب... كمرم  يشد رو دهيلباس خوابم كش ريدستش از ز... كردم  يآدم خشن تصور م هي نواو شهيهم... باشه 

موهام تا انگشت  ياز رو... خواست پرستشش كنه  يبت كه اون م هيو من شدم ... تخت  يدفعه منو خوابوند رو هي... كرد  يام م وونهيداشت د

 :در گوشم زمزمه وار گفت... پام رو بوسه بارون كرد 

 ... يبخش يبگو كه منو م... بگو ... طاقت ندارم ترسا  گهيد -

 :گفتم يبه سختفرستادم و  رونيبا صدا ب نفسمو

 ... يستياز نظر من كه تو اصال گناهكار ن -

 :گفت يتو بغلش و با لحن عاشقانه ا ديمنو كش. خم شد آباژور رو خاموش كرد... لبم نشوند  يرو يبوسه نرم... بود  يآرتان كاف يبرا نيهم
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 ...من  يكنم تر يرو برات بهشت م ايدن -

 

چرا ... تخت خودم خواب بودم  يسرمو به چپ و راست چرخوندم رو... نداشتم  اديخودمو به  تي موقعاصال.... ظهر بود كه چشم باز كردم  لنگ

... نگاه به خودم كردم  هي... شكمم پخش شد  ريكمر و ز يتو ياز جا بلند شدم كه درد... من درس داشتم !!! ساعت شش زنگ نزد؟ ميگوش

ما چه ... آب دهنمو قورت دادم ... بود  يعسل يرو ميلباس خواب زرشك... خودم  يرو دميو كشمالفه ر... من ... آرتان ...  شبيد... من  يخدا

 :دميلبمو گاز گرفتم و نال!!! م؟يكرد

 ... ايخدا -

 :خودم تشر زدم به

 ...آرتان شوهرته ...  يمرتكب نشد يگناه چيتو ه -

از  يكي شبيد نكهيبا ا... اما ... اما ... كردم  يكه تصور م يدرست همونطور.. .آرتان فوق العاده بود ... لبم  يلبخند نشست رو شبيد يادآوري از

! ؟يچاما اون ... من با جون و دل خودمو به آرتان سپردم ... من عاشق آرتان بودم ... عشق ... كم داشت  يزيچ هيخاطرات عمرم شد  نيبهتر

شب  مهيكردم شدم عروسك خ يحس م... خواد  يم شهيهم يفت كه منو برانگ... معاشقه به من نگفت دوستم داره  نيبار هم در ح هي يحت

 يآرتان اعتراف م... شه  يكار تموم م نيبا ا يكردم همه چ يحس م... برام سخت بود  يليخ نيا...  ازشين يارضا يبرا لهيوس هي اي...  شيباز

كنم  يتالف ديبا... من دوسش دارم  دهيحتما االن فهم... خواست  يه اون ماونطور شد ك زيهمه چ... نكرد  يكار نيهمچ يول... دوستم داره  كهكنه 

 ورفت  يم جيسرم گ... از جا بلند شدم ... شد  يكردم چ يفكر م يچ...  فيح...  ستمياون ن يخوش گذورن يبرا لهيوس هيبفهمه كه من  ديبا... 

چه صبحانه ... بود  دهيهم چ يزيچه م... بود  زيم دنيآرتان مشغول چ... ونه و رفتم سمت آشپزخ دميلباسمو پوش... محل نذاشتم ... درد داشتم 

من و  هو زل زد ب ديدست از كار كش...  ديمنو د... رفتم تو ... خوردم  ينون خونگ نقدريخسته شدم ا... كرد  يمستم م يعطر نون بربر!!! يمفصل

 :گفت يبا لبخند مهربون

 ... ريصبح به خ...  زميسالم عز -

 :سرد گفتم... تو كلشه  ينقشه ا هيحتما بازم ... خر نشو ترسا ... بود؟ به خودم تشر زدم  يچ شيمهربون ليدل! مهربون چه

 ...سالم  -

 :آروم گفت ييو با تعجب و صدا ديكش ختنير ييدست از چا... شد بهم  مات

 ؟يشده تر يزيچ -

 ...شه  يم ريد انيخوام برم دفتر شا يل كارام؟ مپاشم برم دنبا ايبهم  يد يم ييچا... اسم من ترساست  -

 يچيه... لبشو گاز گرفت و پشتشو كرد به من ... چند لحظ با بهت نگام كرد ... خودت نكن  شيپ يفكر الك... خوام برم  يمن هنوزم م يعني نيا

و  ختيها رو ر ييچا... ب جوش گرفت آ ريو چند لحظه صبر كرد سپس دوباره استكان رو برداشت و ز ديكش قيچند نفس عم... نگفت 

دستم رفت سمت نون و ... شد  ختنيگذاشت و مشغول شكر ر زيم ياستكان ها رو رو...  يحتما از خستگ!! چرا چشماش قرمز بود؟... برگشت 

 :كه گفت ريپن
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 ...با گردو بخور  -

نگام كنه  نكهيبدون ا... نگاش كردم ... خامه و عسل بود ... جلوم  هم آرتان گذاشت يلقمه ا... و گردو گرفتم و مشغول شدم  ريلقمه نون و پن هي

 :گفت

 ...برات خوبه ...  نهيريش -

 هي... گرسنه بودم و همه رو با ولع خوردم ... شدن دارم  تيبه تقو ازيسرم آورده و االن ن ييدونست كه چه بال يخوبه حداقل م! شده بود  نگرانمم

سمت  مو بلند شد راه افتاد زيم يگذاشتم رو وانويل. دميتونستم بگذرم گرفتم و الجرعه سر كش ينم نياز ا...  آب پرتغال هم داد دستم وانيل

دستمو گرفتم لب اپن و ...  ديكش ريت ديدلم شد ريرفت و ز جيسرم گ دميدر كه رس يجلو... كردم  يحس م ينگاشو به خوب ينيسنگ....  رونيب

 :طرفم  ديآرتان پر... شد  اهيسچشمام  يجلو... اپن  يخم شدم رو

 ؟يشد يچ ؟يخوب... ترسا  -

 :پس زدم و گفتم دستشو

 ...خوبم  -

 :و گفت ديبرم سمت اتاقم كه دستمو با خشونت كش خواستم

 ...دكتر  ميبرو حاضر شو بر...  يخوب يليخ داستيخوبم؟ آره پ ويچ يچ -

 ...گم خوبم  يم -

 ...كه گفتم  نيهم... خوره  يگفتن تو به درد من نم -

 ... انيخوام برم دفتر شا يم -

 :كرد و گفت يقروچه ا دندون

 ...آماده باش ... رم لباس بپوشم  يم... شه  ينم ريرفتن به اون خراب شده د -

... دخترا الزم بود  يبراوقتا  نجوريرفتن به دكتر ا... به ناچار رفتم تا لباسمو عوض كنم و برم دكتر ... دوست داشتم  تاشويزور گفتن و حما هنوزم

 . و لباسمو عوض كردم دميكش يآه...  گهيمن كه د يول!!!! دخترا؟

 لهيدستمو به م... آسانسور  يتو ميرفت... و اونم پشت سرم اومد و درو بست  رونيبدون حرف از خونه زدم ب... دم در منتظرم بود  آرتان

رنگمم ...  نميشد دوست داشتم بش يم شتريدردم داشت ب يه... دوست داشتم داد بزنم . ..كمرم داشتم  يتو يدرد بد... آسانسور گرفته بودم 

داشت با ... به آرتان كردم  ينگاه يچشم ريز!!!! بدبختن؟ نقدريآخه چرا زنا ا! خدااااااا يكردمممممم ا يچه غلط... بود  دهيپر يحساب مفكر كن

 :آروم گفت... بودم  دهيرس جهينت نيتازه به ا... رد ك يشد اخم م ينگرانم م يوقت... كرد  ياخم نگام م

 ؟يدرد دار -

 :دنبالم اومد و گفت....  رونيرفتم ب عيسر ستاديآسانسور ا... نگاشم نكردم  يحت... نگفتم  يچيه

 ...ترسا  -

 :خشم گفتم با
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 ... ستيمن حالم خوب ن! ؟ياريب نويماش يشه بر يم -

 يول... كنه  يخودش م شيفكرارو پ نيدونستم اونم االن بدتر يم...  اقتتيل يگفت خاك بر سر ب ينگار منگاه سرد و خشك ا هي... كرد  نگام

 مداو نگيكه از پارك ديطول نكش يزيچ... بذار فكر كنه از دستش ناراحتم ...  نييپا اديبذار اونم اعتماد به نفسش ب! ... به درك... بذار بكنه 

... ره  يدونستم كجا داره م ينم... حرف راه افتاد  يب... انگار برام سخت شده بود  ستادنيا...  دميكش يراحت رفتم سوار شدم و نفس...  رونيب

 دهيشن يليدكترو خ نيآوازه ا. تعجب كردم ستاديپزشكا ا نياز بهتر يكيمطب  يجلو يشناخت؟ وقت يم مانياصال اون مگه پزشك زنان و زا

مطب دكتر طبقه ... بشه  عيتو ضا مينگم بذار بر يچيدادم ه حيترج... شلوغه  يليده چون سرش خ ينوبت نم يراحت نيدونستم به ا يم يول بودم

دونم  ينم...  يها و خودش رفت سمت منش ياز صندل يكي يآرتان منو نشوند رو... باال  ميو رفت ميسوار آسانسور شد... ساختمان بود  هيپنجم 

 ديبع يچيبشر ه نياز ا!!! ره؟ ينكنه آرتان دكتر زنان م! وا... كرد باهاش  يگرم يو سالم احوالپرس دياز جاش پر يگفت كه منش يبه منش يچ

 :و گفتم ايدلو زدم به در...  نميتونستم ساكت بش ينم... نوبتو گرفت و اومد نشست كنار من ... جلل خالق ... خنده ام گرفته بود ...  ستين

 شناسنت؟ يم -

 :گفتدرهمش  يهمون اخما با

 ...شناسن  يجونو م يلين -

از  رميم يكار كنم؟ به درك من م يبپرسم ؟ نپرسم؟ چ ؟يعنيگفته  يحاال چ... آبرو برام نمونده پس !!! بود دهيبه پس از مامانش پرس به

 :گفتم... اگه نپرسم  يفوضول

 ؟يديجون آدرس دكترش رو پرس يلياز ن يچه جور -

 :گفت! شرف يداشت ب ييچه چشما... چشمام  يزل زد تو... طرفم  برگشت

 ... ميبهش گفتم به حامله بودنت شك دار -

 :گفتم يبلند يو با صدا رميخودمو بگ يجلو نتونستم

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟يچ -

 :پوزخند گفت با

 ...بگم عروست تازه ! بگم؟ يچ يپس انتظار داشت -

 دميبعدا فهم... زود ما رو فرستاد داخل  نقدريداره كه ا ييايبرو ب نجايجون ا يلين بود دايپ. به آرتان اشاره كرد يو منش رونياز اتاق اومد ب ضيمر

 :آرتان گفت. از جا بلند شدم... جونه  يلين هيميخانوم دكتر دوست صم نيا

 ...مونم  يمنتظر م رونيمن ب -

 :لب گفتم ريز

 ...بهتر  -

هم سن  بايسن تقر... بلوند  يموها!!! يچه خانوم دكتر... اوه ... رفتم تو ... باشه دوست نداشتم آرتان هم ... بخواد بكنه  نهيممكن بود معا چون

 ريز. عطرش اتاقو پر كرده بود يبو... كرد  يشده اش به من نگاه م شيآرا يسرش و با چشما يشال خوشگل انداخته بود رو هي... جون  يلين
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 :ديبا لبخند پرس...  يصندل يلب سالم كردم و نشستم كنارش رو

 !ه؟يمشكلت چ... خانوم خوشگله  نميبگو بب... خب  -

... مونه كه  يآبرو برامون نم! نره حاال به مامان آرتان بگم عروست تازه بلــــه! احمق بود؟ نقدريآرتان ا نيچرا ا!! بگم؟ يحاال چ... خداااااا  يا

براش  لموو مشك ايدلو زدم به در... بود  نيآره درستشم هم... گه جون ن يليبه ن يزيخواستم چ يفوقش بعدش ازش م... مجبور بودم بگم  يول

 :با لبخند به تخت اشاره كرد... گفتم 

 ...بخواب اونجا  -

همون  يمنم بلند شدم و رفتم نشستم رو... لبخند زد و رفت نشست سر جاش  نهيبعد از معا...  دميرفتم خواب يول دميكش يخجالت م نكهيا با

 :گفت...  هيصندل

 !!مگه نه؟... دوستت داره  يليشوهرت خ -

 :گفت! داشت؟ يچه ربط... تعجب نگاش كردم  با

 يبستر اديو درد ز يزيبه خاطر خونر شبيد ديتو با... بذار راحتت كنم .... با درد و  يليبوده كه باز شدنش خ يتو از اون نوع منيها زميعز -

 !!درسته؟...  يصبح گرفتارش شد كم درده كه از هيمشكلت فقط  ايگو يول...  يشد يم

 :و گفت ديخند... سرمو تكون دادم  فقط

كه از نوع تو هستن همون شب كارشون  ييكسا... كنن  يمالحظه م نقدريوار عاشق زنشون هستن ا وونهيكه د ييقدر شوهرتو بدون فقط مردا -

... تو  يول... مسئله  نيا ستياصال براشون مهم ن ايندارن  ياطالع اي ونيچون آقا... شدن تا حاال  ينجوريها ا يليخ... كشه  يم مارستانيبه ب

 !؟يدرد داشت شبيد

 :شرم گفتم با

 ... ادينه ز -

 :زد و گفت يلبخند

 ...سالم منو به شوهرت برسون  -

 :كرد و گفت ادداشتي ييزايبرداشت و تند تند چ يا نسخه

تا دو سه روز سر پا  اديكن ز يفقط سع...  هيعيدردت هم كامال طب... گلم  يندار يكلمش چيه... قرصا رو مصرف كن تا دردت بهتر بشه  نيا -

 ... ينسيوا

 ...هنوز كار دارم و منتظر نگام كرد  ديسر جام نشستم فهم ديد يوقت... گفتم و نسخه رو از دستش گرفتم  يچشم

 

...  دميخجالت كش شتريب... كنه  يداره با تعجب نگام م دميوردم دسرمو كه باال آ... جون رو براش گفتم و درخواستمو هم مطرح كردم  يلين

 :گفت

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟يتو زن آرتان -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٠٧ 

 ...اوهوم  -

 .... رهيآرتان حق داره برات بم... ماشاهللا ! داره يچه عروس يلين!!! من يخدا -

 :دست گذاشت سر شونه ام و گفت... اومد كنارم .... زدم  لبخند

...  شتريفرصت شناخت ب.. دن  يمدت بعد از ازدواجشون به هم فرصت م هياز زن و شوهرا  يليخ... و خجالت نداره كه  يناراحت....  زميعز -

كامال  نيا...  يبعد با شوهرت باش يعاشق بش ياز اونا خواست يكيتوام ...  فتهيب ينجوريا يرواال يرو شونيدوست ندارن از همون اول زندگ

 ينم يليبه ن يچيمن ه يچون دوست ندار يول... نه هوس ... كه عشقت عشقه  يحداقل به خودت و آرتان ثابت كرد ...هم خوبه  يليو خ هيعيطب

 !خوبه؟...  نيداشت يشك الك هيدم كه  يم حيبراش توض نيگم و همونطور كه خودتون گفت

 :لبخند گفتم با

 ...ممنونم ... خانوم دكتر  هيعال يليخ -

 ... زميكنم عز يخواهش م -

با دكتر رفتم  يبعد از تشكر مجدد و دست و روبوس... منتظرن  رونياون ب ياديز يضايدونستم كه مر يم... نبود  زيموندن جا گهيد... شدم  بلند

م ياز مطب اومد ييو دو تا ميهم تشكر كرد ياز منش... كرد  يكمرم هنوز درد م... من از جا بلند شد و اومد سمتم  دنيآرتان با د...  رونيب

 :و گفت رونيب ديانگشتام كش يدستشو آورد جلو و نسخه رو از ال...  رونيب

 گفت؟ يدكتر چ -

 :و گفتم دميلبمو جو پوست

 ... يچيه -

 :لبخند گفت با

 ... هيليكه خ يچيه -

 :دهنمو قورت دادم و گفتم آب

 ... نيماش يبده برم تو چويكنه سوئ يمن كمرم درد م -

داروهام برگشت و  كيبعد با پالست يرفت و لحظات عيسر... درو باز كرد و من سوار شدم ... كرد  ميهمراه نيتا ماشانداخت دور كمرم و  دستشو

 ماعصاب... بشنوم  يزيدوست نداشتم چ... و چشمامو بستم  يصندل يدادم به پشت هيسرمو تك... راه افتاد  نينزد و ماش يحرف... پام  يگذاشت رو

چشمامو باز نكردم  يمن ال يول... توقف كرد  نيماش... آرتان دوستم داره نتونسته بود آرومم كنه  نكهيتر هم در مورد ادك يحرفا... داغون بود 

 ميدپشت چراغ خطر بو...  دميچشمامو باز كردم و خودمو كنار كش عيگونه ام سر يبا نوازش دستش رو... كار داشت  ييالبد جا ميزود بود برس

 :اخم كرد و گفت من افهيق دنيبا د... 

 !!!چت شده ترسا؟ -

 :اخم گفتم با

 ... يچيه -
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 ...كه تا االن  نطوريوگرنه هم يخودت بهم اجازه داد شبيتو د... ترسا !!! من نوشته احمق؟ يشونيرو پ -

 :زدم داد

 ...بشنوم  يزيخوام چ ينم -

 م؟تورو تحمل كن يسرد ديبدونم به چه جرم با ديمن با...  يبشنو ديبا يول -

 ديبا نقدريا ؟يكه از زبونت بشنوم دوستم دار نميگفتم محتاج ا يشم؟ م يم وونهيدارم د يگفتم چون بهم ابراز عالقه نكرد يگفتم؟ م يم يچ

 ...پس سكوت كردم ...  ديفهم يم يزيچ دينبا.... نه ! كردم؟ يم كيخودمو كوچ

 :گفت ديسكوتمو د يوقت

 ؟يبزن يحرف يخوا ينم -

 ... نداره يليدل -

 هنوز؟ يدرد دار -

 ...كم  هي -

 ... گهيدكتر د هي مير يم يقرصاتو بخور خوب نشد -

 :خودش ادامه داد... تكون دادم و سكوت كردم  يسر

 ...كردم  يفكر م... كردم  يمن فكر م... هست دوست دارم بدونم  يترسا اگه مشكل -

چراغ سبز شد راه افتاد و ... نزدم  يو بازم حرف دميمنم لبمو جو... نزد  يحرف يلو... فرمون  يرو ديشد و محكم كوب يعصب ديكه رس نجايا به

 يجعبه گوش.... كردم  ينگاش م يبا كنجكاو... در دست برگشت  يبعد با جعبه ا يو لحظات نييرفت پا... نگه داشت  يفروش ليموبا هي يجلو

sony Ericson  بود مدلarc s  ...خطمو در ... آش و الش شده بود ...  رونيب ديمنو كش يداخل داشبور جنازه گوشدر آورد و خم شد از  ويگوش

 ...و گرفتش به طرفم  يگوش يآورد گذاشت تو

 ...شارژ  يخونه بزنش تو ميرفت -

 :كردم؟ غرورو گذاشتم كنار و گفتم يتشكر م ديبا.... بوووووود  يخوشگل يچه گوش يوااااا

 ...ممنون  -

 :مرموز گفت يلبخند با

كنم  يكار م يدارم چ دمياصال نفهم... خراب بشه  يدوباره همه چ دميترس شبيراستش د...  گهيجبرانش كنه د ديزنه با يخسارت م يآدم وقت -

... 

دوست  يول... كنه  يهمه تنمو گرم م شبيد يادآوريتونم منكرش بشم كه  ينم... حرف بزنه  شبيچرا اصرار داشت راجع به د نيا... خدا  يا

زنگ زد  يگوش هوي... نزد  ياونم حرف... نگفتم  يچيه نيهم يبرا... دلخورم بودم ...  دميكش يازش خجالت م... بگم در موردش  يزيداشتم چن

 ويگوش... كسو هم قربون خودم برم حفظ نبودم  چيشماره ه... كارتم  ميس ينشده بود رو ويس يشماره بود چون اسم كس... كردم  گاشن... 

 :در گوشم و با شك گفتمگذاشتم 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٠٩ 

 ...الو  -

 :شبنم بلند شد يصدا

 ... يد يماس ماسكت خاموش بود؟ تلفن خونه رو هم كه جواب نم نيچرا ا ؟يهست يكدم گور.... جنازه اتو خاك پس بزنه  ياله -

 :گفتم نيهم يكه دوست دارم حرف بزنم برا يتونستم اونجور يآرتان هم نم يجلو... نداشتم باهاش كل كل كنم  حوصله

 ...سالم عرض شد  -

 :و گفت ديخند

 ...خبر دارم برات دست اول ... سالم  -

 !شده؟ يباز چ -

 ...اردالن  -

 :گفتم... خنده  ريز زد

 !!!كار كرده باز؟ ياردالن چ! كنه يم مياووووو چه ذوق -

 ...ام  ييباغ دا ميهمه رفته بود...  روزيد -

 ...خب  -

 ...هم ته باغه  ييدستشو...  ييب بودن پاشدم برم دستشواز ظهر كه همه خوا بعد

 !به به ته باغ... خب  -

 ... واريد يهلم داد تو دياخم كردم و اومدم به راهم ادامه بدم كه مچ دستمو كش... اردالنه  دميبرگشتم د... پشت سرمه  يكيحس كردم  -

 ...بوده پس  ييجنا لمياوه اوه ف -

 ...ترسا ... شه  ينمآره خودمم هنوز باورم  -

 !!!!هان؟ -

 ... ديبكنم منو بوس يكار ايبزنم  يبتونم حرف نكهيقبل از ا -

 !!!!!!؟يچ -

 ...باور كن  -

 ...تو گوشش  يبزن يخواست يم يچ يعني -

به حرف زدن  ازين... ش اونم منو فشار داد به خود... نرم شدم كه افتادم تو بغلش  نيبوسه همچ نيبا هم! من عاشقشم ؟يگ يم يچ يفهم يم -

 ...كنه  يولم نم گهياگه خودمو بكشمم د يحت... ده  ياز دستم نم گهيدم گوشم گفت د... نبود 

 :گفتم... دوستم بكنم  يبرا يكار هيخوشحال بودم كه تونستم ... از ته دل ...  دميخند

 !!؟يخوشحال...  يشبنم -

 ... ارمي يدر ملحظه اشه دارم بال  هيخوشحال مال !!! خوشحال؟ -
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 ... زممممممميخوش حالم عز -

 ...دادم  يمن حتما اردالن رو از دست م يكنم اگه تو نبود يباور كن جبران م... كنم ترسا  يجبران م -

 ...نكردم  يمن كه كار يفدات بشم خانوم -

 ... ادي يبدم م ينجورياز حرف زدن ا...  شششششششيا -

 ...گرفتم  ليو رو تحوباز من ت... خاك تو گورت كنم  -

 :و گفت ديغش خند غش

 ؟ يندار ياردالن پشت خطمه كار -

 ...به بازار  ادي ينو كه م -

 ...اون كه كهنه است  نييشما نو... خفه شو  -

 ...پس دود ازكنده  -

 :زد غيج

 !قطع كرد... ترسا الل شو  -

 ...خب به من چه  -

 ...خداحافظ  -

به  ازياالن فقط ن ييجدا يدوره طوالن هيبعد از ... كردم  يكارو م نيمنم بودم هم...  يبسوزه پدر عاشق... كرد  نداد بگم خداحافظ و قطع فرصت

 :نگه داشت و گفت يرستوران يآرتان جلو... عشقش داره 

 ...خانوم مشاور  نييپا ايب -

ناهار چلو كباب برگ ...  نييا درست كردن نداشتم رفتم پاچون حال غذ... حرفا بود  نيتر از ا زيت...  زنميدارم حرف م يبود با ك دهيفهم

 ميبرگشت يوقت... گرفت و مجبورم كرد قرصامو بخورم  يآب معدن شهيش هيبعدم از گارسون ... كرد  تيو آرتان هم تا تونست منو تقو ميخورد

خواستم برم سمت اتاق مطالعه  يوقت... ب وجدان داشتم درس هم نخونده بود و عذا... كالس زبانمو نرفته بودم ... از ظهر شده بود  بعدخونه 

 :آرتان جلومو گرفت و گفت

 ...برو استراحت كن ...  لهيامروزم استثنائا درس تعط -

 ...من خوبم  -

 ...فعال استراحت برات بهتره ... خب  يليخ -

خواستم حداقل  ينم... چشمامو بستم  عيسر... به در خورد  يا ضربه... تخت  ياز خدا خواسته ولو شدم رو... اتاقم  يتكون دادم و رفتم تو سرمو

 شبه يازين چياالن ه يول... پلكه  يداره دور و برم م نيهم يبه محبت دارم و برا ازيافتاده من ن ادشيكردم تازه  يحس م...  نمشيفعال بب

 يول....  رونيمنتظر بودم بره از اتاق ب... روم  ديق و لحاف رو كشچشمام بسته است اومد داخل اتا ديد يدرو باز كرد و وقت يآرتان ال... نداشتم 

 يتوعكسارو ... شده بود براش  شگاهينما نيع يجد يجد... من  يزل زده بود به عكسا... چشمامو باز كردم  يال... بود  ستادهيسر جاش ا
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 :ه كردرو برداشت و زمزم يعسل يعكس رو... زد و بعد خم شد  ديروز هم كامل د يروشن

 ... هيليخ يام نكن وونهيد -

كه چشمام بسته  نطوريهم...  رميباشه بعدا برم عكسو ازش بگ ادمي!!! عكسو كجا برد؟! وا... و آهسته در رو به هم زد  رونياز اتاق رفت ب سپس

 ...كه به خواب فرو رفتم  ديطول نكش يزيچ... كردن  يمسكن ها داشتن عمل م... بود خواب به سراغم اومد 

 ينم... چشمامو محكم بستم ... كرد  يبود و داشت آروم موهامو نوازش م دهيتخت دراز كش يارتان كنارم رو... چشم باز كردم  ينوازش دست با

... لبم  يشد رو دهيكم كم انگشتش كش...  ديكش يموهام و گونه ام م ينرم دستشو رو يليخ... نوازششو دوست داشتم ....  دارميخواستم بفهمه ب

چشمامو باز كردم و با ... كنار  دميبتونه منو ببوسه خودمو كش نكهيقبل از ا... صورتم  ينفس داغش پخش شد رو... شدم  يدوباره داغ م داشتم

 :خشونت گفتم

 ...تو ... تو  -

 :تعجب نگام كرد و گفت با

 !!!؟يمن چ -

 !!!؟يكار دار يچ نجايتو ا -

 !!!كجا؟ -

 ...اتاق من  يتو -

 !دو نفره است... نگاه به تختش بنداز  هي... اتاق هر دومونه ها  نجايفكر كنم ا!! اق تو؟ات -

 ...قرارمون  يول -

 :لبخند گفت با

 ...زن من ! ؟يفهم يم...  يزن من گهيتو د... فسخ شد  شبيقرارداد من و تو د -

 :اومد به طرفم كه پسش زدم و گفتم دوباره

 ... يكامال در اشتباه ين صاحبم شدمن ملكم و اال ياگه فكر كرد -

 !!!!؟يتر يگ يم يچ -

 ... رونيبرو ب... كه گفتم  نيهم -

 ... يخواست يتوام م شبيد! رفتارا نيا دهياز تو بع -

 :زدم غيج

 ...كردم  يغلط هي شبيمن د! نكن  شبيد شبيد نقدريا -

 :نگام كرد و زمزمه كرد يناراحت با

 ...پس حدسم درست بود  -

االن ... كرد  يكاش حرفشو كامل م...  رونيكلمه اضافه از اتاق رفت ب هياز جا بلند شد و بدون گفتن ... نگفت  يچيه!!!! ؟يچه حدس! !حدس؟
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ابطه ر طعماالن كه ... حقشه  يول... كنه  هميتنب خواديم يتا ك ستيحاال معلوم ن... كنه  يزود قهر م! دختر هم بدتره هيماشاهللا از !! قهر كرد؟ يعني

اما پس ... اما ...  ستمياون ن يخوش گذرون لهيمن وس... كور خونده  يتونه دل بكنه ول يخواد بازم تجربه اش كنه و نم يدندونش م ريرفته ز

 .. دهيرام دب يياچه خواب ندهيآ دميفهم يكاش م! اد؟يب ميقراره سر زندگ ييچه بال ايخدا... بدونم معتاد آرتان شدم  نكهيمنم بدون ا!!! ؟يخودم چ

اتاقم كه صدام  يغذا تموم شد بلند شدم برم تو يوقت....  ميخورد يفقط غذا م... زد نه من  يم ينه اون حرف...  ديشام جگر خر يآرتان برا شب

 ... يخشك و معمول... زد 

 ...ترسا  -

 بله ؟ -

 ... يفردا كالس زبان دار -

 ...اوهوم  -

 !؟ير يم -

 ..اوهوم  -

 خونه؟ ياي يبعدش م -

 ... انيرم دفتر شا ينه بعدش م! ؟يپرس يم نياصول د -

 :كرد و گفت زير چشماشو

 ؟يبر يخوا يم يجد يجد -

 يپوزخند...  مياالن برات عروسك خوب...  رونيب ميتا بنداز يش يازم خسته م يك نميتو رو تماشا كنم و بب يايمغرور باز نميخوام بش ين پ م پ

 :زدم و گفتم

 ...هدفم از اول رفتن بود !!! كنم؟ كار يپس چ -

 :گفت يدلخور با

 ...ترسا  -

 يزينه من چ يول... اون به من ... من به اون ... برگشتم نگاش كردم ... گفت  ينم يول... خواست بگه  يم يزيچ هيترسا ترسا كردناش  نيا با

 نيا يتو ادينكنه امشب بخواد ب... تخت  يدر اتاقو بستم و افتادم رو...  راه افتادم رفتم سمت اتاقم ديتا نگاشو دزد... گفت  يزيگفتم و نه اون چ

ممكنه  يحت... كشم  يعذاب م يليكه بعدش خ يدون يم نميا يول... تونم ازش بگذرم  ينم! هيزيكه آرتان بد چ يتو شاهد ايخدا... اتاق 

 هاهههههه... به در خورد  يكردم كه تقه ا يخت نشسته بودم و دعا ملب ت...  اديبه دلش بنداز ن... خودت كمك كن  ايپس خدا رميبگ يافسردگ

 :سرد جواب دادم!!! بود جواب من؟ نيخدا ا

 بله؟ -

 ...چارچوب در دوباره دلمو لرزوند  يقامتش تو... باز شد  در

 ...ترسا  -
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 بله ؟ -

 !!!؟يبخواب يخوا يم -

 اليخ يزه يول... بخوابه  شميپ اديخواست تا دعوتش كنم ب يزد و ازم م يم اديداشت فرانگار ... انگار منتظر بود ... بود  يجور خاص هي نگاش

 :بالشمو مرتب كردم و در همون حالت گفتم... باطل آقا آرتان 

 ...آره  -

 ... يدياگه كابوس د اي... اگه خوابت نبرد ... اگه ... خب  -

 ...وسط حرفش  دميپر

 ...خوابم  يراحت م.... خسته ام  -

 :و گفت ديكش يآه

 ...در هر صورت صدام كن -

 ديشا... نگفتم  يچيه يداشتم ول ازيخودمم بهش ن... كم مونده بود صداش كنم ... و درو بست  رونيرفت ب... نگاهو به سمتم انداخت  نيآخر

 گهيمن كه همه جوره وابسته اش هستم د... بمونه  يباق نطوريپس بذار هم... وقت نشكنه  چيقفل دهنش قراره ه ديشا... بهتر بود  ينجوريا

 ...مطمئنم ... نه اون  خورميضربه رو من م نيبدتر... وابسته بشم  دينبا ينجوريا

 :لب گفتم ريز... كرد  سيصورتمو خ اشك

 هي به خاطر حاال!!! كرد؟ يخنده هاش گوش فلكو كر م يكجا رفت اون ترسا كه با وجود اون همه كمبود محبت صدا... خاك بر سرت ترسا  -

 ...كنم  اقتيل يخاك بر سر ب!! ؟يزير ياشك م يمرد دار

 ...درمان دوا بود  يخواب بر هر درد ب... كردم آروم شدم و چشمامو بستم  هيكم كه گر هي

 هيگذروندم و بعد  يكالس زبانو به سخت... كمتر شده بود خدا رو شكر  يليدردم خ...  رونيبشه زدم از خونه ب داريآرتان ب نكهيقبل از ا صبح

 :گفتم... گرم ازم استقبال كرد و برام سفارش قهوه داد  انيشا... گرفتم  يم يخبر هي ديبا انيراست رفتم دفتر شا

 !!!چه خبر؟...  يكن ييرايازم پذ ومدمين انيشا يمرس -

 :لبخند گفت با

 ...خوب برات دارم  يخبرا... خواستم خبرت كنم  ياتفاقا م -

 :گفتم... االن زوده ! تو رو خدا نه ... كردم  ترس نگاش با

 !!!؟يچه خبر -

حاضر  زاتيبره تا و يماه هم وقت م كي.... داره  يماه فقط دوندگ كيحدود ... با اقامتت موافقت شده ! گم خبر خوب يم!!! د؟يچرا رنگت پر -

 ... ييكانادا گهيدو ماه د... برو به فكر بستن ساكت باش ... بشه 

 :و قورت دادم و گفتمدهنم آب

 !!چقدر وقت اعتبار داره؟ زايو نيا -
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 !چطور؟ -

 ...خوام كنكور بدم بعد برم  يم... آخه  -

 !هست؟ يكنكورت ك -

 ...ماه  ريت -

 ...شش ماهه است  زايو...  يخب وقت دار -

 :گفت... ستون تا اون ستون فرجه  نياز ا...  دميكش يراحت نفس

 !؟يهم كنكور بد نجايا يخوا يها م وونهيبعد مثل د...  يرس بخوناونور د ير يم يتو دار -

 :زدم و گفتم يلبخند... جا بلند شدم  از

 ...امتحانش ضرر نداره  -

 :تكون داد و گفت سرشو

 ...خسروان دانند  شيصالح ممكلت خو -

 ؟يآرتان چ يزايو -

 ...سه ماه اعتبار داره  يول... شه  يتو آماده م يزاياونم با و -

 :تكون دادم و گفتم سرمو

 ... ميبرقص ميايانشاهللا خواهرت شوهر كنه ب... بابت زحماتت  يمرس -

 :و گفت ديخند

 ...كنه  ياونم داره شوهر م -

 :تعجب نگاش كردم كه گفت با

 ... يخواستگار ادياردالن پسر خاله ام آخر هفته قراره ب... بابا فكر كردم اول از همه به تو گفته  يا -

 ... يبشعور يلياز قول من بزن پس كله اش بگو خ!!!! مباركش باشه.... نه نگفته بوووووود  -

 :لبخند گفت با

 ...چشم حتما  -

 ؟يندار يكار -

 ...سالم برسون  -

 ... يسالمت باش -

االن اگه ... گم  يخواستم برم بهش م يوقت... نه !! گفتم؟ يبه آرتان م ديبا... شمارش معكوسم شروع شده بود ...  رونياومدم ب انيدفتر شا از

.... گم  يهمون دم آخر بهش م... نه طاقت ندارم ! رميم يشه م ياگه حس كنم از رفتنم خوشحال م...  نمينگاش بب ياگه شوق رفتنو تو... بگم 

 ...بهتره  ينجوريا
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به  ماين يچه عجب بعد از عمر... بود  ماين... كرده بودم  رهيشماره ها رو تازه ذخ... درش آوردم ... زنگ خورد  ميفكرا بودم كه گوش نيهم يتو

 :من زنگ زد

 ...الو  -

 ...عاشق امروز ...  روزيد يسالم دختر بال -

 ...نكن  تياذ...  مايسالم ن -

 ...بوكس  سهيك يو منو كرد يحوصله ا يشده باز كه ب يچ -

 :زدم و گفتم يلبخند

 ...نشده  يچيه -

 ... داستيآره پ -

 ...ام كرده  وونهيآرتان د ماين -

 !؟ينكرد وونهيتو آرتانو د يمطمئن -

 ... رمينخ -

 ...ترسا بهت گفتم غرورو بذار كنار  -

 ...درست شده  زاميو ماين... بخواد من بمونم  دياون با... تونم  ينم -

 ...چون باهات قرار گذاشته ... داره  يآرتان نگهت نم... نشو  وونهيترسا د -

 !كار كنم؟ يچ يگ يم -

 ... ارهي يپر در م يباور كن از خوشحال...  يبمون ششيپ يخوا يتو بهش بگو كه م -

 !؟ياگه غرورمو شكست چ ؟يچ دياگه نوك منو چ! ؟يچ اوردياگه در ن -

 ... يستيوجدانت شرمنده ن شيحداقل پ فتهيدوما اگه هم ب... افته  ياتفاقا نم نيكدوم ا چياوال كه ه -

 ...غرورم شرمنده ام كه دردناك تر از وجدانه  شيت پاونوق -

 ... يرس يبه كجا م نيكن بب يحاال لجباز... باشه  -

 :حوصله گفتم يب

 باهام ؟ يداشت يكار -

 ...خبر بهت بدم  هيخواستم  يراستش م... آره  -

 بد؟ ايخوب  -

 ...با توئه  صشيتشخ گهياونش د -

 ؟يچ -

 ... يخوام برم خواستگار يامشب م -
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 :تعجب گفتم با

 !!!!؟يچ -

 ...طرالن  يخواستگار -

 !داد تيپس رضا!!!! من يخدا -

 ؟يمگه خبر ندار -

 !!!؟ياز چ -

 ...شدم  ونيمن به ارتان مد... آرتان باهاش صحبت كرده  -

 !روزگار يا... خودمون بكنه  يراب ينبود كه كار يكس يول... و طرالن رو  مايآرتان ن... من شبنم واردالن رو به هم رسوندم ! جالب چه

 ...اش بوده  فهيوظ -

 ... نيدوست دارم امشب شماهم باش -

... هم كنكور دارم  گهيدو ماه د كينزد... تافل دارم  گهيماه د يو برات آرزوها دارم ول يداداشم نيكه ع يدون يم...  ييماين اميدوست دارم ب -

 ...كنم  ياصال وقت نم

 ..حداقل به آرتان بگو ! تمعرف يب...  ياوك -

 ..خودت بهش بگو  -

 .. گميمن نم... شرمنده  -

 ...ببرش دكتر ... شده  ميحالش وخ يليخ گهيغرورت د... از دست تو  يا -

 :گفتم يلب ريز

 ...كنه  يبراش نم يكار چيدكترش آرتانه كه ه -

 ... درس خوندن چند برابر شده بود  يام برا زهيانگ يول... چرا  دونم ينم... شدم و رفتم خونه  نيسوار ماش ماياز ن ياز خداحافظ بعد

 دايپ ايفوب ديشا... من  يكرد باهام رابطه برقرار كنه ول يسع يليخ... ترسا  چارهيهم ب ديشا! ... آرتان چارهيب... برق و باد دو ماه گذشت  مثل

زدم  يم هباهاش بودن له ل يوار آرتان رو دوست داشتم و برا وونهيد نكهيا نيدر ع... بود  يكه بود حس بد يهر چ يدونم ول ينم... كرده بودم 

كرد به من  يو چند بار سع نيآرتان مغرور چند... بازم به اون ... گرفتم  يمثل سگ پاچه اشو م نيهم يهم برام سخت بود و برا يليخ يول

 : ندهخ ريزدم ز....  ادمهياون شبو خوب ... از دوستاش  يكي شيپ ميه برمشاور يبار ازم خواهش كرد برا هي يحت... نشد  يول.... بشه  كينزد

 ؟يانتظار دار گرونيحاال از د...  يبكن ينتونست يكار چيخودت ه...  يا نكارهيخودت ا يعني!!! ؟يزن يحرفو م نيا يكش يخودت خجالت نم -

 :به نشونه تاسف تكون داد و گفت سرشو

قانونه  هي نيا...  گهيد يدن به جاها ياونارو ارجاع م شهيهم... باشن  انشونيواسه اطراف يخوب يتونن مشاورا يمروانشناسا هچ وقت ن... ترسا  -

 ...كنن  يجراح انشونويتونن آشنا يپزشكا كه نم نيع... 

 !!!بود؟ بهيطرالن غر ديببخش -
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 :زد و گفت يپوزخند

 ... دميبه بن بست رس... در مورد تو ... اما ... شه  يمن با درمان طرالن ثابت كردم كه احساس وارد كارم نم -

 ...هم خوبم  يليبه تو گفته من حالم بده؟ من خ يك -

 مونميمن پش...  يكن يم يبا درس خودكش يدار... خارج شده  ياز حالت عاد دايدرس خوندنت جد يحت...  ستين يعيطب تيكار چيترسا تو ه -

 !؟يكن يكار م يبا خودت چ يدار... ب تو در طول شبانه روز كمتر از چهار ساعت شده خوا...  يوادارت كردم بخون نكهياز ا

دوست دارم ...  يكن لهيكه هر چند وقت به چند وقت به من پ ادي يم رتيگ يچ... بذار به حال خودم باشم ... دست از سرم بردار آرتان  -

 ... هيعيمم كامال طباز نظر خود... نداره  يربط چيبه تو هم ه... باشم  ينجوريا

و از اون به بعد رابطه من و آرتان شد در ... خونه تو گوش خر  يم نياسيبود داره  دهيانگار فهم... چند لحظه نگام كرد و بعد پاشد رفت  آرتان

كمتر از دو ... مك حالم بود ك يليخ... تونستم از اطالعات فوق العاده اش بگذرم  ينم... حد سالم و خداحافظ و شب ها هم در حد معلم و شاگرد 

 ينكرده بود نم ياگه به قول آرتان خودكش ديشا... كردم  يهمه درسارو خونده بودم و حاال داشتم دوره م... بود  يبه كنكورم وقت باق گهيهفته د

اصرار  آرتانقبول شدم  دميكه فهم يروز... آب خوردن گرفتم  يتافلمو به راحت... زبانمم تموم شده بود ... همه درسو كامل بخونم  نيا دميرس

 :نگاش كردم و گفتم هانهيعاقل اندر سف يول رهيكرد برام جشن بگ

 ... ادي يخوشم نم ايبچه باز نياز ا -

... خنده دار بود  يليخ!!!! كرد يم يمتهم به بچگ ويو داشت ك! كرد يم يبزرگ يداشت ادعا يك... حرف از صد تا فحش براش بدتر بود  نيا

و طرالن بدون گرفتن مراسم ازدواج كرده و  ماين... بودم  ماريب يجد يجد ديشا... من  يداشت ول يقدم به سمتم بر م كي يهر از گاه آرتان

... حوصله نداشتم .... به زور شركت كردم  ياون مهمون يگرفت كه تو كيكوچ يمهمون هيفقط ! يراحت نيبه هم...  هيعسل رفتن ترك اهم يبرا

و در ... برقصم  نكهيدست هم نزدم چه برسه به ا يحت يدونم از اول تا آخر مهمون يفقط م... گرفته بودم خودم خبر نداشتم  يگافسرد ديشا

... دونست  يم يول... البته نصفه كاره ... دونست چه دردمه  يم ماين... شده بود  خكوبيمن م يرو ماينگاه نگران آرتان و ن يونتموم طول مهم

ماجرا  گهينصف د... نصف ماجرا بود  نيا يول... دم  يرم و آرتان رو دارم از دست م يكه دارم م نهيدرد من فقط و فقط به خاطر اكرد  يفكر م

 ...دخترانه ام  يبه از دست دادن زندگ... به انتظارم از اون ... رابطه ام با آرتان  هب گشتيبرم

 :و بدون نگاه كردم به شماره جواب دادم رونيب دميدهنم بود كش يودكارو كه توته خ... از فكر خارج شدم  ميگوش يبلند شدن صدا با

 ...الو  -

 ... ييسالاااام خانوم كانادا -

 !!ان؟يشا -

 ...باشه  يك يپس انتظار داشت...  گهيبله د -

 :تفاوت گفتم يب

 !ان؟يشده شا يچ -

 ...هم درست شد مادمازل  زاتيو -
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 ...چه زود  -

 ...كار درستت هم هست  ليالبته از صدقه سر وك... زود كارت درست شد  نقدريكه ا يخوش شانس يليتو خ... آخراشه  گهيگفتم كه د -

 ... انيشا يمرس...  ياوك -

 ... طيدنبال بل يبر ديبا -

 ...بعد از كنكور ... باشه  -

 ...اون موقع  يبرا رياالن بگ...  ادي يم ريبد گ طيبل... از االن برو  -

 ...شه  ينم ريد -

 من بگم؟ اي يگ يخودت بهش م... آرتان هم درست شده  يزايو! دنده هيلجباز  -

 :گفتم عيسر... خواستم  ينم.... بفهمه  يزيخواستم چ ينم...  ديفهم يم ويگفتم تو بگو آرتان همه چ يم اگه

 ...گم  يخودم م -

 پس منتظرت هستم... باشه  -

 ...بازم ممنون ... باشه  -

 ؟يندار يكار... كنم  يواهش مخ -

 ...نه  -

! مطمئنم... شد  يآرتان از رفتن من خوشحال م...  كردميكه بهش فكر م يزيزودتر از اون چ... درست شد  زيباالخره همه چ... قطع شد  تماس

 روكنكورم ... مرداد  15روز  يگرفتم برا يم طمويبل ديبا! فرصته نيبهتر! آره... تولدش ... مرداد  15... دادم  يم هيرفتنم رو بهش هد ديپس با

 ...خواد  يحاال كه آرتان منو نم... رم  يراحت م اليبعد با خ... رتبه ها هم اومده  يحت... تا اون موقع  گهيدادم د

 ...  اديز يليخ... گرفته بود  يليدلم خ... افتادم  هيدفعه به گر هي

به  يحوصله نداشتم حت گهيد... دست لباس پاره پوره و گشاد تنم كرده بودم  هي... بخورم  ريش انويل هيبرم  خواستميم...  رونياتاق رفتم ب از

 صدااز اتاق آرتان ... باشم  دهيدادم ژول يم حيترج... بشه  كيتحر دنميخواستم آرتان با د ينم...  دميترس يهم م ييجورا هي... خودم برسم 

 :سادميرفتم دم در اتاقش و گوش وا... جكاو شدم كن... زد  يحرف م يكيداشت با ...  دميشن

 ... رهيقرار بگ يتحت راونكاو ديگه حتما با يم... هم زنگ زدم  يبه استاد هاشم يحت... رسه  ينم ييعقلم به جا گهيمن د... شهاب  نيبب -

 ...شه  يم ميوخ ميرياگه جلوشو نگ يهست ول يعيطب...  هيكينزد نيبعد از اول يافسردگ... نه گفتم كه بهت  -

 !ره شهاب يبار نم ريز... پدرم در اومده ! يا نكارهينگو تو كه خودت ا نقدريا... كار كنم  يچ يگ يم! بابا يا -

 ...بوده  يدونم مشكل چ يمن نم -

 نيشه دوست ندارم ا يدونم خوب م يبا مشاوره م يوقت... خوام بهش دارو بدم  ينم يول رميرو بگ يماريروند ب يتونم جلو يبا دارو م -

 ...بدنش  يكه هر كدوم هزار تا عوارض دارن رو بكنم تو ييداروها

 ...شم به زور ببرمش  يآخرم مجبور م -
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 ماريگفت ب... ره  يخوان درمان بشن نم يو نم مارنيكه خودشون قبول ندارن ب ييمارايبار ب ريگفت ز يول نجايا اديشب ب هياز استاد خواستم  -

 ...اجعه كنه خودش مر ديبا

 ...شه  يروز به روزم داره بدتر م...  ستيجا بند ن چيدستم هم به ه...  دونيم نيفعال كه موندم وسط ا -

 :رفته گفت ليتحل ييو با صدا ديكش يآه

 ...منه  ريهمه اش تقص... نگرانشم شهاب  يليخ -

 ... هياونجا مهد روانشناس يعني... سوال كن  اون خراب شده در مورد مشكلش يكنم از دكترا و پرفسورا يازت خواهش م -

 ... يخند يخورم تو م يمن دارم حرص م! نخند -

 ...خداحافظ ... منتظر خبرت هستم  -

كرد و مثل خودش  يم يآلمان زندگ ياز دوستاش بود كه تو يكي... شناختم  يشهاب رو م... چقدر نگرانم شده بود ... در اتاق فاصله گرفتم  از

دختر  هي!!! گهيبود د يك نيا...  نهيآ يجلو ستادميا... كنكور داشتم  گهيدو روز د... اتاق  يشدم و برگشتم تو ريش اليخيب... بود  يقابل روانشناس

 :و گفتم دميكش يآه... روشن تر  شهياز هم يو چشما دهيصورت رنگ پر... پر شده  يابروها... گود افتاده  يبا چشما...  دهيژول

 !!!ا؟ترس يخودت -

اگه من و ... بود  دهيكه به آخر نرس ايدن... باختم  يخودمو م دينبا!!! بود؟ يچه وضع نيا... نشستم لب تخت ... عقب جلو رفتم  نهيآ يكم جلو هي

انگار ... م گرفت خدا انگار دلم آرو اديبا ... باشن  دهيما نقشه چ هياگه همه بنده ها خدا بر عل يحت...  ميرس يبه هم م ميآرتان قسمت هم باش

تند تند دفتر و كتاب ها رو جمع ... گفتم و بلند شدم  يعل اي... آورد  يبهم فشار نم ييتنها گهيد...  ستميحس كردم خدا هوامو داره و من تنها ن

كتابا رو كه جمع ... داشتم  حيبه استراحت و تفر ازيدو روز آخر ن نيا... درس بخونم  گهيخواستم د ينم... خونده بودم بس بود  يهر چ... كردم 

طاقت دوش آب  يگرم بود ول يليهوا خ نكهيبا ا... دوش آب گرم حالمو جا آورد ... اتاقش بود  يآرتان هنوز هم تو... كردم رفتم سمت حموم 

انگار ... شد  رهيخ بهمتعجب  من با دنيبا د... بود  يو يت يكاناپه نشسته بود و مشغول تماشا يكه اومدم آرتان رو رونيب.... سرد رو نداشتم 

 يروزا نيا ديبا يچ يرفتم برا يمن كه داشتم م... كردم لبخند بزنم  يكاله حوله و سع يكردم تو سمويخ يموها... شد خودم باشم  يباورش نم

 يا گهيد زيچ شعمل يلاون منو دوست نداشت و ديشا... دادم منم مثل خودش باشم  يم حيكردم و هم آرتان؟ ترج يآخرو زهرمار هم خودم م

 :گفتم... عمل بهش نشون بدم كه باهاشم  يخواستم تو يمنم م... گفت  يم

 ؟يخور يم ييچا -

 :گشاد شده نگام كرد و گفت يچشما با

 و پرسش؟ يكين -

 دينبا!!! كرده بودم؟ ياهمن چه گن... كرده بود  يآرتان چه گناه... گاز  يرو گذاشتم رو يحالتش خنده ام گرفت رفتم سمت آشپزخونه و كتر از

 نتيرو از داخل كاب ييچا يبرگشتم قوط...  مياز هم داشته باش يخاطره خوب شهيكردم دوست داشتم هم يرو به كام هر دو نفرمون زهر م يزندگ

 :آهسته گفتم يبا خنده ا... داده و زل زده به من  هيتك زيپشت سرم به م قايدق دميكه د ردارمب

 ؟يديچته؟ آدم ند -
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 ...قدم اومد به سمتم  هي

 ...ترسا  -

 جانم؟ -

 :گفت... و نگاش كردم  زيم يرو گذاشتم رو ييچا يقوط... دوست داشتم بغلش كنم ... شد  كيبهم نزد گهيقدم د هي

 ؟يبهتر -

 ...شم  يت مكنكورو كه بدم پس فردا راح...  ديببخش... بود  نيدرسام سنگ...  يول...  يشد تياذ يليدونم خ يم... آرتان  -

در گوشم ...  دميكش قيخودمو چسبوندم بهش و نفس عم... كردم  يعطرش هنوز هم مستم م يبو... بغلش  يتو ديگرفت و منو كش دستمو

 :گفت

 ...خونه انگار روح نداشت ... مدت  نيا...  نمتيگرفته و پكر بب نقدريدوست ندارم ا....  يزلزله باش شهيدوست دارم هم -

 :دادم عقب و گفتم خنده هلش با

 ...حاال روح خونه برگشته  -

 :رو برداشت و گفت ييچا يقوط...  ديخند اونم

 ...با من  ييچا... موهاتم خشك كن ... تنت كن  يزيچ هيبرو  -

رژ لب  هي دست و صورتمو كرم زدم و. تنم كردم حوله سرمو هم سرم كردم ييمويتاپ و شلوارك ل هي. اتاقم  يبهش زدم و رفتم تو يلبخند

 :اعتراض كردم...  رونياز آشپزخونه اومد ب ييچا ينيآرتان هم با س...  رونيلبم و رفتم ب يرو دميهم مال يصورت

 د؟ياصال دم كش -

 :سمت خودش و گفت ديمنو كش زيم يرو گذاشت رو ينيس

 ...مگه جرات داشت دم نكشه  -

 :و گفت ديوسموهامو ب يرو...  دميخند زيگذاشتم سر شونه اش و ر سرمو

 چت شده بود خانوم من؟ -

 ...شم  يم ينجوريوقتا ا يبعض -

 ... ستيبكنه بد ن تتيزيو هيدوستم؟  شيپ ميبر ياي يم -

 ...شناسم  يخودم خودمو بهتر م... نه  -

 :آرتان گفت.. .. ميخورد ييو بعدم چا مينگاه كرد يو يكم ت هيبا هم  ييدوتا... نگفت  يزيچ گهيانداخت دور شونه ام د دستشو

 رون؟يب ميشام بر -

 :و گفتم دميجا پر از

 ... امي يم...  ميبر يپاتوق اگه م -

 :زد و گفت يلبخند
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 ... طونيبرو حاضر شو ش -

 ...منتظرم بود  پيآرتان هم خوش ت... حاضر شدم  عيسر... دوست داشتم  يليرفتن با آرتان رو خ رونيب

مسخره ...  دميخند يم...  ميكرد يم يشوخ...  ميبار هر دو دست از غرور برداشته بود نياول يبرا...  شد ميزندگ يشبا نياز بهتر يكيشب  اون

خواستم به رفتنم  ينم گهيد... لذت بردم  يو من كل نميخوشگلش بش يآرتان اجازه داد دوباره پشت فرمون فرار يحت...  ميآورد يدر م يباز

 يبه بودن اسمش تو... به داشتنش ... به بودن اون ... خواستم به حاال فكر كنم  يفقط م... فكر كنم  خواستم به نبودن آرتان ينم... كنم  رفك

 ... شناسنامه ام 

 ...شد  ريترسااااااا بدو د -

 دميمقنعه كش ريكمشو كج از ز هيبستم و موهامو  ريدسته هاشو از ز... بودم  دهيخر ديبود جد ايمدل كروات نياز ا... سرم  يرو دميمو كش مقنعه

 ممدادو پاكنمو هم چپوندم داخلش و رفت... دوشم  يكوله امو انداختم رو... برام  ادين شيپ ينكردم كه مشكل شيآرا... قشنگ شد ...  رونيب

 :زد و گفت يمن لبخند دنيآرتان با د....  رونيب

 ...جون زنگ زد گفت برات نماز خونده  يلين -

 ...دستش درد نكنه  -

 ...شد  ريد ميبر -

 :با لبخند گفت...  ميشدم و آرتان راه افتاد سمت حوزه امتحان نيسوار ماش... استرس نداشتم  اصال

 ؟يراحت -

 ...از سال قبل بلدم  شتريگم دوبرابر ب يم نانيبا اطم... من همه اشو خوندم ... آرههه  -

 ؟يمداد برداشت -

 ...آره  -

 !پاكن؟ -

 ...آره  -

 ...سه كارت ورود به جل -

 ...آره  -

 ... يموفق بش دوارميام... خب  -

 يليو خ ديبوس يشب به شب گونه منو م... آرتان هم مثل من بود انگار ... قسم خورده بودم ضد حال نزنم ... نگفتم  يچيه يول! ده؟يچه فا آخه

... بود من دوباره حالم خراب بشه  دهيترس چارهيهم ب ديشا... بشه  كيخواست بهم نزد يانگار نم...  ديخواب ياتاقش م يرفت تو يراحت م

 :از فكر خارج شدم نيبا توقف ماش... بود  يبهتر ينجوريخواستم برم ا يحداقل حاال كه م... بهتر بود  ينجوريا

 :دستمو گرفت و گفت آرتان

 ؟ياسترس كه ندار -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٢٢ 

 ...نه  -

 ... يبرو كه مطمئنم قبول -

 :و گفتم دميشو بوسخم شدم گونه ا... زدم  يتلخ لبخند

 ...ممنونم ازت ... شم  يمعلومه كه قبول م يديكه تو كش يهمه زحمت نيبا ا -

 :و گفت ديلبامو بوس ينرم رو يليخ... سرشو آورد جلو ... دستاش  نيگرفت ب صورتمو

 ...من  طونيبرو ش -

 ...دام كرد كه ص نييپا دميپر نياز ماش... بود  دهيبعد از مدت ها لبهامو بوس...  دميخند

 ... يتر -

 :به طرفش  دميچرخ

 ...جانم  -

 ...دور و برا هستم  نيهم... بهم زنگ بزن  رونيب ياومد... گردم  يبر م گهيرم سه ساعت د يمن م -

 ...باشه  -

زبانا رو ... زباناش به خصوص ... كردم راحت تر بود  يكه فكر م يزياز اون چ... براش تكون دادم كه برام بوق زد و رفتم سر جلسه  دست

 رونيجواب دادم و زودتر از همه زدم ب يگرياز پس از د يكي شتريها رو هم با دقت ب ياختصاص... شد  يراحت زدم كه خودمم باورم نم نقدريا

را بهش دوخته شده كه چشم همه دخت دميد يم... تابلوش نشسته بود  نيماش يدر حوزه تو يآرتان جلو... به زنگ زدن نبود  يازين...  هاز جلس

 :با لبخند گفت...  دميباز كردم سوار شدم و اول از همه گونه اشو بوس نويبا افتخار رفتم در ماش... 

 ؟يچطور بود خانوم -

 !يعال -

 ... يپس قبول -

 ...فكر كنم  -

 ...خانوم كوچولو  ميريواجب شد به افتخارت جشن بگ -

 ديخودش با تيموقع يتو... زود بود ... نه ! گفتم؟ يرفتنمو بهش م ديبا...  ميريبگ مويپارت يود گودبابهتر ب ديشا!! جشن؟... دماغمو فشار داد  و

آروم  منوداشت  يآرتان سع... زدم  يحرف م يو از هر در دميخند يبلند م يبا صدا... ناهار  يمنو برد رستوران برا ميآرتان مستق... گفتم  يم

 ...بود  يقشنگ يچه روزا...  ديخند يم شد و پا به پام يموفق نم يكنه ول

لباسامو كه عوض كردم چشمم به عكسا ... آرتان امروز به خاطر من سر كار نرفته بود ... اتاقم كه لباسامو عوض كنم  يرفتم تو... خونه  ميبرگشت

 يخودم م ديبا... نه ! گرفتم؟ يسراغشو م ديبا! ؟برداشت رو كجا گذاشت يعسل يكه آرتان از رو يعكس... انگار تازه ذهنم باز شده بود ... افتاد 

كنار  يعسل يعكس رو... به گشتن نبود  يازين... اتاقش  يتو دميپر عيسر... خدا رو شكر ... حموم بود  يتو....  رونيرفتم از اتاق ب...  دميفهم

از كاراش  تمداش گهيد...  رونيدم و اومدم از اتاق بلبخند ز! د؟يخواب يعكس م نيا دنيبا د يشب به شب چه جور... بابا  يا... تختش بود 



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٢٣ 

رفتارا  نيعادت نسبت به هم خونه اش ا يفقط از رو يممكن بود كس ريغ... كردم كه اونم منو دوست داره  يحس م... كردم  يم يخوب يبرداشتا

 :جلوش و گفتم دميپر.. .در حموم بلند شد  يصدا... بمونم  تونستميگفت نم يكه نم يتا وقت يول... رو نشون بده 

 پخخخخخخخخخخ -

 :قبلشو و گفت يگذاشت رو دستو

 چه وضعشه؟ نيا! وروجك يسكته ام داد -

 :و گفتم دميمنم خند... بودم  دهيوقت بود لبخندشو ند يليخ... كرد  ياخم نم گهيخوب بود كه د چقدر

 !؟يديترس ششششيآخ -

 :داد و گفت يطرفم دماغمو فشار محكم اومد

 ...طلبت  يكي -

 :صداش از پشت سرم بلند شد... شام خودم غذا درست كنم  يدوست داشتم برا... آشپزخونه  ياتاقش تا لباس بپوشه منم رفتم تو يتو رفت

 !م؟يريرو كجا بگ يمهمون...  يتر -

 ... ستين يبه مهمون يازين... آرتان  اليخيب -

 !چرا؟ -

 ... ميريگ يم يبذار تا قبول شدم مهمون -

 ؟يمطمئن -

 ...آره  -

 ... يبزن رشيز يمتونين...  يايب ديبا...  ميدعوت يمهمون هي يول... خب  يليخ -

 :گفتم يبا شاد! بهتر؟ نياز ا يچ... باهامون شركت كنه  يمهمون هي يما رو قابل دونست تا تو! عجب چه

 !هست؟ يك... آخ جون  -

 ...دم به رفتن از االن بهم گفته  يم تيادونه من سخت رض يدوستم چون م يول...  ستياالن ن -

 ؟يك -

 ...آخر ماه  -

 ...حتما  مير يباشه م -

 ... ميلباس بخر ميبار بر هيپس  -

 ...تا حاال  دمشونيجا نپوش چيهمه لباس دارم من كه ه نياوووه ا -

 ... يچه خانوم كم خرج -

 :دميخند

 ... گهيد ميچه كن -
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 ميهم خورد ييچا نكهيبعد از ا... داشت  يچه دل خجسته ا... در مورد انتخاب رشته برام حرف زد  يليان خو آرت ميشب شامو با هم خورد اون

 ياقدام چيه يول... بغلش بخوابم  يفقط تو... حداقل امشب دوست داشتم باهاش باشم ...  اديمنتظر بودم اونم باهام ب... بلند شدم برم بخوابم 

 :و گفت ديپاش صورتم يتو يفقط لبخند... نكرد 

 ... زميعز يخوب بخواب -

بار  هيخواست قبل از رفتن فقط  يدلم م يليخ... رفتن  يچشمم رژه م يخاطرات اون شب جلو... تخت  يرو دميدراز كش... اتاقم  يتو رفتم

 ... كاش برام حسرت نشه ...  گهيبار د هيفقط ... با آرتان باشم  گهيد

 

... لخت لخت شده بود ... بودم و تا كمرم رسونده بودم  دهيموهامو اتو كش... فوق العاده شده بودم ... انداختم به خودم  نهيآ ينگاهو تو نيآخر

 يليخخط چشمامو هم  دايجد... كامل و بدون نقص بود  شمميآرا... بهم اومده بود  يليخ... سرم  يگنبد كرده بودم رو فليجلوشو هم مثل برج ا

 يو رژ گونه آجر هيو سا ملير... هم راحته  يليخ دميد دميدوبار كه كش يكي يتونم بكشم ول يكردم نم يفكر م شهيهم... اوردم  يقشنگ در م

 اونجاتا  فميكتشو چپوندم داخل ك... آرتان رو تنم كرده بودم  يلباس دكلته سوغات... كه وسطشو قرمز در آورده بودم  يهمراه با رژ لب مس... 

خواستم آرتان  يم...  فيمانتومو برداشتم جورابامو هم كردم داخل ك... حرف نداشت ... بود و طبقه معمول پاشنه بلند  يكفشمم مشك... تنم كنم 

... خورد  يمداشت آب  خچاليآرتان سر ...  رونيتلق تولوق كنان رفتم از اتاق ب...  نميدوست داشتم عكس العملش رو بب...  نهيبب يجور نيمنو ا

كنار ! تو حلقم پتيت.... و تنگ بود  يشلوارشم مشك... شل قرمز رنگ هم دور گردنش بود  كيكروات بار هي... تنش بود  يتنگ مشك رهنيپ هي

از  دميشا.... عطرم  يفكر كنم از بو... مدت كوتاه آرتانو داشتم  هي يبود برام كه برا يچه افتخار... شدم  رهيو با لذت بهش خ ستادمياپن ا

زدم و  يچرخ... اش خنده ام گرفت  افهيق دنياز د... خشك شد سر جاش  دميبا د... به طرفم  ديرمو حس كرد و چرخحضو... كفشام  يصدا

 :گفتم

 !؟يپسند يم -

 :دادش بلند شد يصدا يول... به به و چه چه كنه  يداشتم االن كل انتظار

 ... كه يتر نيسنگ يايلخت ب!!! ه؟يچ يبرا شيآرا نهمهيا!!! ؟يديپوش هيچ نيا -

رو به اون  نايا... چرخم  ينم يمدل نيهرزه ات ا يدوستا يوگرنه مطمئن باش جلو... اومدم  ينجوريتو ا يمن برا... احساس  يب... كور شد  ذوقم

 :در عوض داد زدم... نگفتم 

 ...ندارم  يمن كه مشكل... ترن  نيسنگ انيدوستات لخت ب يخانوما... هم دلت بخواد  يليخ!!!! چشه؟ -

 ...برو عوضش كن  -

 ...خوام  ينم -

 ... مير ينم ييپس جا -

 :گفتم... باهاشو دوست داشتم  يلجباز... كاناپه  يرو نشستم

 ... مير يباشه نم -
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 :اومد جلو و گفت نكهيشد تا ا يلحظه در سكوت سپر چند

 ... ميبر ايب... كتشم بپوش روش ... برو جورابتو بپوش ... نكن  يترسا جون لجباز -

 ... اميب ينجوريدوست دارم ا...  امي ينم -

 :شد يعصب دوباره

 ... ادي يچرا از جلب توجه خوشتون م ن؟يشما دخترا دار هيچه اخالق نيهرزه لذتت رو ببرن؟ ا يتا مردا يايب ينجوريا يخوا يم -

 :نگاش كردم و گفتم ضيكرد؟ با غ يخودش م شيپ ياون چه فكر... زد  شميشد كه حرفاش آت يناراحت نم نقدريزد ا يبهم م يليسه تا س اگه

 ... يهرزه خودت -

 :دستش و گفت يراه افتادم برم سمت اتاق كه بازومو گرفت تو و

 !؟يگفت يچ -

 :از رو نرفتم و گفتم يول دميصداش ترس از

 ... يديكه شن نيهم -

 ... هيتا نشونت بدم هرزه ك ميبر فتيراه ب! خب يليخ -

 :به زور دستمو از دستش خارج كردم و گفتم... ستمو كبود كنه خواستم دوباره د ينم

 مگه زوره؟...  امي ينم -

 ...گم  يبهت م فتيراه ب... آره زوره  -

شالمو هم ... پوشوند  يبلند بود و تا مچ پامو م...  دميمانتومو پوش... كنم  يادمت م يول امي يباشه م... شده بود  يباز وحش... داد سمت در  هلم

از  شتريخواستم ب ينم يول... مخم  يرفت رو يزد و م يآسانسور ضربه م واريبه د چشيآسانسور با سوئ يتو...  رونيسرم و رفتم ب ينداختم روا

...  ميش يبه باغ هر دو جوونمرگ م دهيداد كه گفتم نرس يچنان گاز م... وراه افتاد  ميشد نيسوار ماش ييدوتا... درست كنم  ياوقات تلخ نيا

 يحت گهيد نارتا...  ميديساعت بعد به باغ رس كي...  ميزد يم خيخوبه هوا گرم بود وگرنه ... از دوستاش گرفته شده بود  يكيباغ  يتو يمهمون

.. . ميشد ادهيپ ييپارك كرد و دوتا گهيد ينايرو پشت ماش نشيوارد باغ شد و ماش...  دميكش يعذاب م شيتوجه يداشتم از ب... كرد  ينگامم نم

...  دنرقص كرده بو ستيو محوطه وسط رو هم پ ستادهينشده بود همه دور تا دور ا دهيچ يو صندل زيم.... دوستاش به سمتمون هجوم آوردن 

... كردن نداشتم  يدل و دماغ شاد...  نيدادم به ماش هياولم و تك يشناختم دوباره برگشتم سر جا يها كه نم يبعد از سالم و معارفه به بعض

به  هبود ك نجايكار ا يجالب... توجه به من مشغول بگو و بخند بود  ياون ب يمنو با خودش ببره تو جمع دوستاش ول اديست داشتم آرتان بدو

به  ينگاه يهر از گاه... خواست دق كنم  يكرد كه دلم م يم كيداد و چنان خودش بهشون نزد يتوجه نشون م ونياز آقا شتريب يليخانوما خ

 :بعد از دو بوق جواب داد... رو گرفتم  انيشماره شا... در آوردم  مويگوش... روح  ينگاه سرد و ب هي يول... نداخت ا يسمتم م

 ...سالم  -

 ..با زحمتا  يچطور ؟يخوب انيسالم شا -

 ...چه خبرا  ؟يتو خوب... كنم  يخواهش م... خانوم  نيشما رحمت -
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 ...برات دارم  يزحمت هي انيشا -

 شده؟ يباز چ -

 ... ريبرام بگ طيبل گهيدو هفته د يكنم برا يخواهش م يول... ببخش كه مزاحم تو شدم  -

 شد؟ يكنكورت چ...  يكه بر يگرفت متويپس تصم -

 ... ستيمهم ن -

 ...بدم  يتياهم ميدرون يحرفا بودم كه به ندا نيلجباز تر از ا يول... نكن  نكارويزد ا يم اديداشت از درونم فر يكي

 قا؟يدق يخوا يم يخيچه تار يبرا -

 ...پونزده مرداد  -

 ...كنم  يخبرت م... باشه  -

 ...ازت ممنونم  يليخ -

 .كنم يخواهش م -

 ...فعال  يندار يكار -

 ... رهيبگ زاشويو اديبه آرتانم بگو ب... نه سالم برسون  -

 :كردم و گفتم يقروچه ا دندون

 فعال يندار يكار... گم  يباشه م -

 ...سالم برسون  -

 ... يبا...  نطوريتوام هم يسالمت باش -

 .خداحافظ -

 :آرتان بلند شد يصدا. فميقطع كردم و پرتش كردم داخل ك ويگوش

 ؟يزد يحرف م يبا ك -

 :اخم كردم و گفتم... افتاد زن داره  ادشيگل كرد  شيفوضول

 ...نداره  يبه تو ربط -

 ربط داره؟ يبه من ربط نداره پس به ك -

 ...به خودم  -

 !!!؟يزد يحرف م يبا ك دميترسا پرس -

 :بزنم گفتم ششيآت نكهيا يبرا! شده بود يشيريس عجب

 ... انيبا شا -

 :اخمش صد برابر شد غلظت
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 شده بود؟ يديخبر جد -

 :م و گفتمتكون داد يسر... گم  يشب اخر بهش م... اب نمك  يكم بخوابه تو هيبذار ... زود بود ... گفتم؟ نه  يم ديبا

 ...هنوز نه  -

 :گفت... گرفت  يخودم خنده ام م ياز فكرا گهيد! ... بود ينفس از سر آسودگ نيا... بازم فكر دخترونه كردم ...  ديكش يقيعم نفس

 ...زشته  هيبق شيپ ايب -

 ... ستيبه من ن يازين... هستن خدمتتون  هيبق -

 :زد و گفت يپوزخند

 ...رو بهت نشون بدم  يخوام هرزگ يام؟ مهرزه  يمگه نگفت... حسود  -

 :و گفتم ستادمياش ا نهيبه س نهيس... جلو  رفتم

 ...نكن كه منم به تو نشون بدم  يكار... هرزه  يتوام به من گفت -

 :در گوشم گفت... شه  يم وونهيآرتان د ارميدونستم اگه درش ب يم... هنوز مانتوم تنم بود ... مشتش  يگرفت تو بازوهامو

 ...دهنت  يتو زمشونيبر فهيح... خوشگلت باش  يمواظب دندونا -

 ... فقط بلده زور بگه ! يلعنت... بازومو رها كرد و رفت ... گفت  نويا

از داخل  رويو كت حر دميتند تند جورابامو پوش... نبودم  هيبق درسيدر د اديز... در آوردم  فميجورابامو از داخل ك نيماش يلب صندل نشستم

شدم  ادهيپ نيو از ماش دميمانتو رو هم در اوردم وكتو پوش... رو باال تر بردم  فلميشالم رو برداشتم موهامو صاف كردم و برج ا... در آوردم  فيك

 يكيم به داشت نيكاش دورب... قرمز  يداده به فرار هيتك... دختر با لباس قرمز  هي... شده بود  يچه صحنه قشنگ... دادم  هيو دوباره همونجا تك

بود كه  مشخص... كارا نبود  نياهل ا... كنه  يتونست نقش باز يخوب نم يول... آرتان هنوزم مشغول بگو بخند بود ...  رهيگفتم عكسمو بگ يم

كه نه  وانيل البته... شربت دستش بود  وانيدو تا ل... با دقت نگاش كردم ... از جمع جدا شد و اومد به سمت من  يپسر هي...  هيرفتاراش مصنوع

 :گفت لبخندبا ... فكر كنم فرهاد بود ... اسمش ... تولدم با خانومش آشنا شده بودم  يتو... آرتان بود  ياز دوستا يكي... جام ... 

 ...ما  نيب ايب!!! ؟ييچرا تنها... سالم ترسا  -

از جام ها رو گرفتم و الجرعه  يكيسرخ شربت ها شك كنم به رنگ  نكهيبدون ا... تشنه بودم  يليخ... از شربت ها رو گرفت به طرفم  يكي و

گرفتم  شيآت هويگرما كه  نيزنش باشه تو ا يبه فكر تشنگ ديبا گهيد يكي... كردم كه خاك بر سر آرتان  يفكر م نيداشتم به ا...  دميسر كش

 :ريد يول... آرتان هم در اومد  داد... 

 ...نه ترساااااااااااا -

 :خودشو رسونده بود گفت عيو رو به آرتان كه سر ديفرهاد خند... زهرو خورده بودم من اون  گهيد يول

 ...كم روشن فكر باش  هي! آرتان؟ يكارش دار يچ -

 :دست منو گرفت و رو به فرهاد گفت آرتان

 ... يد يغلطا كردم كه حاال به زنم م نياز ا يمن ك.... گمشو تا لهت نكردم  -
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 !ن؟يترسا خانوم خوب... ترسا ... خوره  يداره م ينه چدو يبابا من فكركردم م -

 يزهرمار نيا يچه جور هيموندم بق...  ديكش شيبود المصب همه وجودمو به آت يزيبد چ... معده ام  يشده بودم و دستمو گذاشته بودم رو خم

 :آرتان فرهادو هل داد و گفت... كنن  يراحت كوفت م نقدريرو ا

 بهت گفتم برووووو -

 :از رفتن فرهاد دست منو فشرد و گفت بعد

 ... هيفكر كنم من شوهرتم نه بق... اگه خوب بود خودم برات آورده بودم !!! ؟يبخور ديبهت تعارف كردن با يهر چ -

 :حرص نگاش كردم و گفتم با

 !دونستم؟ يم دياز كجا با -

 :موهاش كرد و گفت يتو يدست يكالفگ با

 ...پره  ياثرش م يكم تحمل كن هي... كنم  يخواهش م... حواستو جمع كن ترسا ... شه  يتنت داغ م االن... تكون نخور  نجاياز ا -

 ديشا... شده  دهيكه لباسم چه خوب و پوش اوردياصال به روم ن... خواد تنهام بذاره بره  يداد كه بازم م يحرفاش نشون م... سرمو تكون دادم  فقط

...  درفت كم كم احساس گرما بهم دست دا يوقت... جمع نامحرم  هي يذارم و محاله با اون لباس برم تو يمدونست دارم سر به سرش  ياز اولم م

 يكاش آرتان م... شد  يگرمم م شتريداشت ب يه... گذاشتن  يميآهنگ مال... من گرمم بود  يكرد ول يم يو با موهام باز ديوز يم يميمال مينس

باز ...  مدوست داشت تمشوير يگه ول يم يخواننده داره چ دميفهم ينم... هم بود  يچه اهنگ...  ميبا هم برقصتا  كرديكاش بغلم م...  شميپ ومدي

 يبرگشت به طرف آرتان و نم اروي... بهم برسه آرتان از پشت زد سر شونه اش  نكهيقبل از ا ياز جمع جدا شد و اومد سمت من ول يكيدوباره 

...  نيذره ب ريگذاشتمش ز... خنده ام گرفت از كاراش ... شده بود گشت ارشاد من ... رد كرد و برگشت گفت كه عقب گ يدونم آرتان بهش چ

آرتان !!!! من چه مرگم شده؟... دوست دارم ببوسمش ... دوست دارم باهاش برقصم ...  ميبا هم برقص ميگرفت بر يدستمو م ومدي يكاش م

خواست باهاش برقصه؟ سرم داشت  ينكنه م... بود  دهيهم لباس پوش يعيلوند كه به طرز فجدختر ب هي... دختره  هيرفت به سمت  يداشت م

...  دنيرقص يهمه داشتن با هم م... رقص  ستيراه افتادم سمت پ... داغ شده بودم  يليخ...  ارميدوست داشتم لباسامو در ب... رفت  يم جيگ

اخماش در ...  ديد ستيدفعه منو وسط پ هي... گشت  يداشت دنبالم م.... رتان برگشت آ... كردم  شتريسرعتمو ب... سمت آرتان  ديدختره چرخ

... محال بود اجازه بدم آرتان با اون دختره برقصه ... خواستم بره كنار  يم.... من و آرتان بود  نيكه ب يگذاشتم سر شونه پسر مودست... هم شد 

بغلش  يتو...  ميرو بغل كرد گهيهمد زيحركت خشونت آم هيبا  ييره رو هل داد كنار و دو تاآرتان اومد جلو پس هوي.... پسره برگشت به سمتم 

 :كمرم و در گوشم گفت يرو ديآرتان دستشو كش... خوند  ياهنگ هنوز داشت م... داشتم  يحس خوب

 ؟يپسره برقص نيبا ا يخواست يم -

 :گفتم... خنده ام گرفت ... خودش  شيكرده بود پ يفكر چه

 !؟يدختره برقص نيبا ا يخواستيم ؟يودت چخ -

 : ميبا هم گفت هوي...  كيفاصله نزد هياز ... هم  يتو چشما ميزد زل

 ...نه  -
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چه خوب كه دست  يول... رفتارام انگار دست خودم نبود ...  دميگردنش رو بوس ريپاشنه پا بلند شدم و ز ياراده رو يب...  ميهم لبخند زد با

فشار دست .... كردم  يدوست داشتم م يحاال راحت هر كار يكه دوست دارم بكنم ول يذاشت هر كار ياراده داشتم غرورم نم اگه... خودم نبود 

 :در گوشم زمزمه كرد...  ومدي يرفت و م يدستش نوازش گونه رو كمرم م... شد  شتريكمرم ب يرو تانآر

 ...و با وقار  كيخانومو ش...  يلباس فوق العاده شد نيبا ا -

 يدر گوشم با لحن خنده دار... اش  نهيس يرو دميدستم رو آروم كش رهنشيپ رياز ز... دست خودم نبود  گهيد طنتاميش... گشاد شد  شمين

 :گفت

 ...ره  يآبرومون م نهيب يم يكي... نكن دختر  -

 :و گفتم دميخند مستانه

 ...بره  -

چراغارو ...  دميدستمو در اوردم كرواتشو گرفتم و كش... شد مثل من  يداشت م ...كرد  ياش داشت حالشو خراب م نهيس يداغم رو يدستا

چشمامو بستم و ...  ميديرقص يم مينرم نرم هنوز داشت... صورت من بود  يجلو قايحاال صورتش دق....  دميكش شتريكرواتشو ب... خاموش كردن 

 گهيانگار د... دستشو گذاشت دو طرف صورتم ... چشماشو بسته بود ... كردم  چشمامو باز... لحظه متوقف شد  هي... لباش  يرو اشتملبامو گذ

دونم  ينم... كردم  يبدنش حس م يرو تو يفيلرزش خف... خودمو چسبوندم بهش  شتريب...  نهيما رو بب يكدوممون مهم نبود كس چيه يبرا

 نيمنو برد سمت ماش تيجمع يتو... چراغا هنوز خاموش بود ...  ديمچ دستمو گرفت و كش... خودشو از من جدا كرد  دفعه هيچقدر گذشت كه 

متوجه  يهمه تو حال خودشون بودن و كس... كردم  ياعتراض هم نم يول... دونستم چش شده  ينم نيماش يدر جلو رو باز كرد و هلم داد تو... 

بودم  دهيدو يليانگار خ يبودم ول دهيكم دو هي... زدم  ينفس نفس مهنوز داشتم ... از باغ خارج شد  عيگاز فشرد و سر الپد يپاشو رو... ما نبود 

 يتو... افته  ينم نجايبه ا يمطمئن بود سال تا ماه گذر كس... كه پشت باغ قرار داشت و بن بست بود  يكوچه متروكه ا يتو ديچيبا سرعت پ... 

در ...  ميديدوباره و هزار باره همو بوس... اومد جلو ... خوام  يم يمن چدونست  ياونم م... خواد  يم يدونستم چ يم... هم  به ميزل زد يكيتار

 :گوشم گفت

 ... ميراحت تر... عقب  ميبر -

نشسته بود و دستش هم دور شونه ام حلقه شده  يصندل يباز كنارم رو يآرتان با دكمه ها... زنگ خورد  ميكردم كه گوش يجورابمو پام م داشتم

 :لب گفتم ريز... بود  مايشماره ن... در آوردم  مويگوش... برداشت و داد دستم  فمويجلو ك يصندل يخم شد از رو... بود 

 !شدن دايپ دايكم پ يبه به آقا -

 

 :گفتم يلب ريو من ز هيك ديبا اشاره پرس آرتان

 ... ماستين -

 :رو گذاشتم دم گوشم و جواب دادم گوش

 ..الو  -
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 ...سالم ترسا  -

 ...عاطفه  يب... احساس  يرفت؟ ب ادتيما رو  يداماد شد يرفت.... اد به سالم ماه دام -

 ...بذار حرف بزنم ... ترسا ... ترسا ... ترسا  -

 طرالن خوبه؟ ؟يخوب يراست...  دييبفرما -

 ...زنگ زدم  يا گهيد زيچ ياالن برا... رسونه  ياونم خوبه سالم بهت م.... من خوبم  -

 ...شدم  نگران

 ؟شده يزيچ -

 ...اتفاقش خوبه  يول... آره  -

 !!شده؟ يچ -

 ...آتوسا  -

 :صاف نشستم و گفتم...  ساديوا قلبم

 !؟يآتوسا چ -

 ...گم ترسا  يم كيتبر... منم عمو  يتو خاله شد -

 :دميكش غيج

 !!!!؟يگ يراست م -

 ... يايگفتم خبرت كنم ب.. .االن فارغ شد ...  مارستانيب مشيآورد... دردش گرفت  شيساعت پ كي نيهم... آره  -

 :شد و گفتم رياشك از چشمام سراز يشاد از

 ؟ مارستانيكدوم ب... كدوم  -

تا قطع كردم آرتان ... رو گرفتم و قطع كردم  مارستانيآدرس ب... راحت بشه  الشيزدم تا خ يلبخند يشده بود ول رهيبه من خ يبا نگران آرتان

 :ديپرس عيسر

 شده؟ يچ -

 ...رتان آتوسا وضع حمل كرده خاله شدم آ -

 :گرد شده گفت يچشما با

 ؟يگ يراست م -

 :و گفتم دميغش خند غش

 ...آره  -

 :و گفت ديگونه امو بوس... بغلش  يتو ديمنو كش يبه نرم آرتان

 ...خاله كوچولو  -
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 :ناز گفتم با

 ...خاله رو  لينقيق نيا نمشيخوام بب يم...  ميبر... بسه  يطونيش... آرتان  -

خودشم از در ... رو برام باز كرد و كمك كرد تا سوار بشم  نيدر ماش... شدم  ادهيدستشو به سمت من دراز كرد و من هم پ... شد  ادهيپ آرتان

 :نگام كرد و گفت يچشم ريآرتان ز...  دميهمون حالت پوش يسرم و مانتومو هم تو يرو دميشالمو كش... اومد و سوار شد  گهيد

 ؟ زميعز يخوب -

 ...اوهوم خوبم  -

 ...كمر درد ...  جهيسرگ -

 :گفتم عيسر

 ...نه خوبم  -

 :دستمو گرفت و گفت شمياومد پ عيآرتان سر...  نييپا دميپر ميديكه رس مارستانيبه ب... پاش  يگرفت و گذاشت رو دستمو

 ...ندو  -

 ... ستيدلم ن يآرتان توام بدو من دل تو -

 :برد گفت يرفت و منو هم دنبال خودش م يراه م يكه با خونسرد يحال در

 ... ستيبرات خوب ن دنيدو... شه  ينم ريد...  ميرس يباالخره م -

به اون سمت  ييكه پرستار نشونمون داد و دو تا ميسراغ اتاق آتوسا رو گرفت ميوارد بخش كه شد... نكردم  ياعتراض گهيو د دميكش قيعم نفس

... اتاق خنده مون گرفت  يتو ميتا رفت... داخل  ميلحظه بر هيكنه كه بذارن  شونيآرتان تونست راض يبود ولوقت مالقات ن نكهيبا ا...  ميرفت

 ياشنا داشت تو يمان ايگو... و بابا هم اونجا بودن انگار نه انگار ساعت دوازده شب بود  زيجون و عز نهيو تهم يو طرالن و مان مايبر ما ن عالوه

 :و گفت ديآتوسا به زور خودشو كنار كش... بغل آتوسا كه رنگ به رو نداشت و ماچ بارونش كردم  دميهوار پر و غيبا ج...  مارستانيب

 

 ...من زودتر تو رو خاله كردم ... باشه ها  ادتي -

 !كوش؟... فداش بشم  ياله -

 :گرفت سمت من و گفت... رو از داخل تخت متحرك كنار آتوسا برداشت  يبچه ا يمان

 ... گهيد يترسا هي نميا... له كوچولو خا ايب -

 ماي، ن يمان يجا... شدم  رهيخ يزد بغلش كردم و با تعجب به مان يتنش بهش زار م يبودن و لباسا دهيچيعالمه پارچه و حوله پ هي يرو كه ال بچه

 :گفت

 !ميآوردنش ما همه مات مونده بود يوقت... خاله اشه  يدرسا كوچولو كپ... ترسا  -

با ذوق فشارش ... من بود  يرنگ چشماش و حالت لبهاش كپ يهنوز چهره اش مشخص نبود ول نكهيبا ا... گفتن  يراست م... اه كردم نگ بهش

 :دادم به خودم و گفتم
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 ...خاله قربونت برهههههه  ياله... دختره  يوااااااااااااا -

 :گفت زيعز... بغل آتوسا  يتو گرفتش و گذاشتش عيسر يمان... بلند شد  غشيكه ج دميمحكم بوس لپشو

 ...صورت بچه نوچ شد ! چه وضع ماچ كردنه؟ نينه نه ا -

 :و گفتم دميغش خند غش

 ... زززززززززززيآخه عاشقشم عز -

 !ومده؟يهنوز ن -

 :ازم دفاع كرد طرالن

 ...چه برسه به ترسا كه خاله اشه  گهيمن كه زن عموشم عاشقش شدم د... حق داره بابا  -

 :نگاش كردم و گفتم يدانقدر با

 ...بشه  يكه بچه شما چه لواشك يووو -

 :بابا گفت... نگام كرد  يچپ چپ بامزه ا مايطرالن گل انداخت و ن گونه

 ... مياي يفردا دوباره م...  ميبهتره بر... بچه ها  روقتهيد -

 :رفت سمت بچه و گفت آرتان

 ...دونه است  هيمن  يمن بشه؟ ترسا يترسا هيچطور جرات كرده شب نميخوام بب يم...  نميدرسا كوچولو رو بب نيمن ا نياجازه بد -

 نكهيا يبه جا... نگاش كرد و بعدم خم شد كه ببوستش  يبيغر بيبا محبت عج... آرتان بچه رو بغل كرد ...  دنيخند هيذوق مرگ شدم و بق من

آب دهنم رو قورت ... پاچه ام  يحس كردم قلبم افتاد تو...  ديو رو بوسدرسا كوچول يمن و چشما يچشما يلپشو ببوسه زل زد تو اي يشونيپ

طرالنم كنار ... زد  يآرتان داشت با بابا حرف م... سمت در  ميكرده و راه افتاد يو آتوسا خداحافظ يهمه از مان...  ميدادم و از جا بلند شدم تا بر

 :اومد كنار من ماين... بود  زيجون و عز نهيتهم

 ...را چه خب -

 ...گرفتم  طيپونزدهم بل يبرا -

 :جاش متوقف شد سر

 !؟يچ -

 ... ماين اريدر ن يتابلو باز -

 آره؟...  يپس كار خودتو كرد -

 :موهاش و گفت يتو ديكالفه دست كش... نگفتم  يزيچ

 ...بكنه  يركا هيبذار اون ...  ير يم يپس حداقل بهش بگو دار...  يكن يم تويكار زندگ نياحمقانه تر يدار -

 ...فهمه  ياگه براش مهم باشم خودش م -

 تو دختر ؟ يپر توقع نقدريچرا ا...  يبنده خدا بست نيا يهمه درارو به رو... بابا  يا -
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 ؟يكن يكار م يبا طرالن چ...  اليخيب -

 :و با عجله گفت يسرسر

 .... ايش يم مونيترسا پش... خانومه  يليطرالن خ -

آرتان ...  نيهمراه آرتان رفتم سمت ماش يبهش زدم و بعد از خداحافظ يفقط لبخند تلخ... بدم  مايبه ن ينشد جواب گهيد.. .به در  ميديرس همه

 :من باز كرد و گفت يدرو برا

 ...گردم  يمن االن بر م نيبش -

 يهمه و همه رو چطور م... دوستام ... درسا .... آتوسا . . زيعز... بابا ... آرتان  يدور... فكر  يدوباره رفته بودم تو... خواد بره  يكجا م دمينپرس

 :رو گرفت سمت من و گفت يكي... معجون نشست داخل  وانيباز شد و آرتان با دو ل نيدر ماش!!! تونستم تحمل كنم؟

 ...بخور  -

رو  وانايل... خودشم خورد ... تا تهشو خوردم  گرفتم و... دوباره حالم بد بشه  ديترس يم... چقدر با محبت بود واقعاً ... زدم و گرفتم  لبخند

 ...  ييجدا ايجز موندن با هم  ياز هر در...  ميحرف زد يتا خونه از هر در...  ميو راه افتاد ميانداخت

د كه با هم آرتان هم حاضر شده بو... خواستم از همه وقتم استفاده كنم  يم... درسا كوچولو  دنيروز بعد تند تند حاضر شدم كه برم د صبح

 :به ارتان كردم و گفتم ينگاه... بلند شد  فونيزنگ آ يدم در بودم كه صدا... و بعدش بره سر كار  ميبر

 تونه باشه؟ يم يك يعني -

 :نگاش كردم كه با لبخند درو باز كرد و رو به من گفت يبا كنجكاو...  فونيشونه و ابروشو همزمان باال انداخت و رفت سمت آ يآتان

 ...ون برات اومد مهم -

 ه؟يك -

 ...شبنم و بنفشه  -

 !!!؟يجد -

 ...آره  -

 ... امي يمن بعدش خودم م... خب تو برو  يليخ.... بابا  يا -

 صبر كنم؟ يخوا يم ؟يمطئن -

 ...بمونن  يتا ك ستيمعلوم ن نايا... نه برو  -

 ...كنه  يم هيبگو برات ته يبه نگهبان يهم خواست يزيچ... باشه مراقب خودت باش  -

 ...باشه چشم  -

سوار آسانسور شد و رفت و شبنم و  يپشت در با شبنم و بنفشه برخورد كرد و بعد از سالم و احوالپرس...  رونيو رفت از خونه ب ديامو بوس گونه

 :شبنم گفت... مبال  يرو ميولو شد ييرفتم و سه تا شوازشونيبا خنده به پ... بنفشه هجوم اوردن داخل 

 ...زنده ها  ايمن مردم  ينيبب يزنگ نزن هيشه گفت دوست ؟  يبه توام م... ك بر سرت كنم خا -
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 ... يتو كه با وجود اردالن زنده زنده ا -

 :و گفت ديخند

 ...انگار نه انگار  دميد يول يريبگ يخبر هيمنتظر بودم ...  يخواستگار اديخواد ب يگفت كه بهت گفته اردالن م انيشا -

 ... يو خودت بهم گفت يو با معرفت بوداز بس ت -

 ... يمنو درك كن ديتو كه با...  گهيگله نكن د -

 اردالن خر شد ؟...  دينه نه ببخش...  يحاال چه خبرا ؟ خر شد... خب بابا  يليخ -

 :مبل رو پرت كرد طرفم و گفت كوسن

 ...فعال كه رو ابراست ... دلشم بخواد  -

 ...ماه عسل  نير يم يك...  يخب به سالمت -

 ...ماه عسل  مير يبعد م....  ميكن يعروس...  ميبذار عقد كن شعوريب -

 ؟يخب ك -

 :و گفتم دميكش يآه... آخر مرداد بود  يمراسمش برا... در اورد و گرفت به سمتم  فشياز داخل ك يكارت

 ... فيح -

 :وسط و گفت ديبنفشه پر نباريا

 !تو كجاشه؟ گهيد فشيح -

 ... اميب تونم ينم -

 !چرا؟ -

 يهنوزم از هر كس يول... دونستن  يمورد نم نيدر ا يزينكرده بودن و چ يريگيرفتن منو پ هيوقت بود كه قض يليخ... گلومو گرفت  بغض

 :و گفتم دميكش ياه... باهاشون راحت تر بودم 

 ...دارم  طيپونزده مرداد من بل -

 :دو باهم گفتن هر

 هاااااااااااانننننن؟ -

 ...آره  -

 :آب دهنشو قورت داد و گفت بنفشه

 كانادا؟ ير يم -

 ...آره  -

 درست شد كارات؟ -

 ...آره  -
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 :با بغض گفت شبنم

 به من نزد؟ يكاه چرا حرف ريآب ز انيشا نيا -

 ...صالح ندونسته  ديشا -

 ؟يپس آرتان چ -

 ...نخواست كه بمونم ...  يهچ -

 ... ابويحفظ كن  تويزندگ.. تو بمون ... اه تو بخو... اون نخواد ... غلط كرده  -

 :پس كله بنفشه و گفتم زدم

 ...شه  يتموم م يروز هي ميدونست ينه واسه ما كه هر دو م... نباشه  يكه ازدواج قرارداد هيمال وقت يحفظ كردن زندگ -

 :شد و گفت يشبنم جار اشك

 ؟يذاره بر يم...  ؟يبهش گفت -

 ...هم بهش نزدم  يب حرفخ يتونه نذاره؟ ول يمگه م -

 ...به خدا آرتان دوستت داره ... جان من بگو ... بهش بگو  -

 يچيه يوجود داشت كه حرف بزنه ول ياديز يها تيموقع... تونست بهم بگه  يم... خواد  ينم شهيمنو واسه هم يدوستم داشته باشه ول ديشا -

 ...نگفت 

 اصال؟ يتو بهش فرصت داد -

 ...معلومه كه دادم  -

اونم درست شده  يزايو يگ يمگه نم...  ادياونم بخواد باهات ب دياصال شا..  ير يم يبهش بگو دار يگ ياگه راست م...  يگ يدونم دروغ م يم -

... 

 ...مال اون سه ماهه است  -

به كاناد داشته  يتونه سفر ينم گهيدام العمر داستفاده كنه وگرنه ما زايو نياز ا ديكه با يدون يم... حق اونه كه بدونه ... سه ماه هم سه ماهه  -

 ...ظلمه  نيا... باشه 

 ...كه خوستم برم  يوقت يگم ول يبهش م -

 ... ماين يبه پا ينيبش يتون ينم.. هم كه زن گرفت  ماين....  گهيد ستيبه خدا بهتر از اون برات ن... آرتان رو از دست نده ... احمق نشو  -

 :وگفتم دميكش يآه

خودشو به ارتان ... به خاطر آرتانه  شتريب لشيدونم دل يم يول... زنه كه من نرم اواره غربت بشم  يداره تو سرش م يليخ...  ماين چارهيب -

 ...از هم بپاشه  شيخواد اجازه نده زندگ يدونه و حاال م يم ونيمد

 بهش؟ ونهيمد يواسه چ -

 ... رهيرو بپذ مايد نش يآرتان راض يطرالن با حرفا... به خاطر طرالن  -
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 :و رو به بنفشه گفت ديآه كش شبنم

 ... ميپاشو بر -

 !كجا؟ -

 ...عالمه كار دارم  هيمن  ميپاشو بر -

 :گفتم يناراحت با

 ... اميب تيدوست داشتم واسه عروس يليبه خدا خ! ؟يشبنم ناراحت شد -

 ... يبر يراحت نيذارم به هم يبدون من نم نويا يول... من به جهنم  يعروس -

 ... يرم شبنم يراحت تر م نمياز ا -

 ...وتماشا كن  نيبش -

 :دميعوض كردن بحث رو به بنفشه پرس يبرا

 با بهراد ؟ يكن يكار م يتو چ -

 :زد و گفت يپوزخند

 ... يماهه من با بهراد تموم كردم خبر ندار كيكه االن  يكار يكجا نيبب -

 ؟؟؟؟يجد -

 ...اره  -

 !!!!چرا؟ -

 ... ميكات كن ميگرفت ميهم تصم نيهم يبرا... انجامشون بدم  ومدي يازم داشت كه از عهده ام بر نم يپسرا انتظارات هياونم مثل بق چون -

 ...چه بد ! يوا -

 ... ادي يمنم م ديباالخره شاهزاده سوار بر سانتافه سف.... من كه عاشقش نبودم ... هم خوبه  يليخ -

 :گفت يشانيبا پر شبنم

 ...اشو بنفشه كم چرت و پرت بگو پ -

 يزياتوسا چ مانيفرصت ندادن من از زا يحت... كه اومدن رفتن  يبه همون سرعت...  اوردميخودم ن يبه رو ينبود ول يعينظرم حالت شبنم طب به

 ... مارستانيبا رفتنشون منم از خونه خارج شدم و رفتم سمت ب... بهشون بگم 

شب برم از خونه  هيگه  يم طونهيش... بشر  نيخدا از دست ا يا... داد  يهم جواب نم شويكجا مونده بود؟ گوش يعني... شب بود  ازدهي ساعت

زنگ و زد  انيشا... نداشتم  يتياهم چيانگار من براش ه... كنم  هيدوست داشتم گر.... داره ها  يخونه تابفهمه چه طعم اميساعت دو ب رونيب

... من اگه شانس داشتم  يول گهيدو ماه د يكيتا  ادين رميگ طيداشتم كه بل ديدونم چرا ام ينم... گرفته شد  ترشيحالم ب... گرفته  طويبل تگف

 شتمدوست دا... قرار بود برم  گهيدو هفته د...  كردميم هيخودمو تخل يجور هي ديخواست همه قابا رو بزنم بشكنم با يدلم م... اتاق  يرفتم تو

ساعت از دوازده گذشته بود ... در بلند شد  يصدا... گرفت  يفرصت رو از هر دومون م نكاراشيآرتان با ا يباشم ول آرتان شيمدتو پ نيهمه ا
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 يو م دراحت شده بو الميحاال كه اومد خ... تخت  يرو دميدراز كش! ... فكر يب... دو تا داد سرش بكشم  رونياز اتاق برم ب يخواستم حت ينم... 

به خون  يچشما...  دهيژول يبا موها... بود  ستادهيچارچوب در ا يارتان تو... ناخودآگاه نشستم ... در اتاق باز شد  هوي... تونستم راحت بخوابم 

 :با ترس گفتم... رفت  ادمياز  زيهمه چ... قد و قامت فرو افتاده ... نشسته 

 ...آرتان  -

دستشو گرفتم ... چش بود؟ رفتم طرفش  نيا ايخدا ؟يعنيشده بود  يچ...  داد به چارچوب در و چشماشو بست هيتك... دهنشو قورت داد  آب

 :دستم و گفتم يتو

 ؟ ياومد ريد نقدريچرا ا ؟يكجا بود ؟يشد ينجوريشده؟ چرا ا يچ... آرتان  -

 ...ترسا  -

 جانم؟ -

 :نگام و گفت ينگاشو دوخت تو... دستش  يدستمم گرفت تو اون

 !!گن؟ يراست م نايا -

 :گفتم دهيگفته بود؟ نفس بر يبهش چ يك.. . دميترس

 ا؟يك -

 !؟ير يم يدار ؟يگرفت طيدرست شده؟ بل زاتيو -

برگشتم سمت ...  ريسرمو انداختم ز... دو هفته اخر خراب بشه  نيخواستم ا ينم... حاال زود بود !!! بهش گفته بود؟ يك...  ديباالخره فهم پس

 :گفتم... تخت و نشستم لبش 

 ت؟بهت گف يك -

 :سرخ بود ؟ گفت نقدريچرا چشماش ا... چشمام  يزل زد تو... بلندم كرد ... دستامو گرفت ...  ستاديجلوم ا... طرفم  اومد

 ...گن  يپس راست م -

 نكهيا بدون... حرف بزنه  يكلمه ا نكهيبدون ا....  رونيرفت از اتاق ب.... و عقب گرد كرد  ديپشت سر هم كش قيچند نفس عم... نگفتم  يزيچ

 لوموخوام برم ج يكردم تا بفهمه م يفكر م چارهيمن ب...  نيمنو خراب كن ياهايرو نيخواست يفقط م! لعنت به شماها يا... بگه بمون ... بگه نرو 

زار  نقدريم و ابالش پنهان كرد يسرمو تو... تخت  يخودمو پرت كردم رو...  نيفقط منو داغون تر كرد نكاريشما با ا... ذاره  ينم...  رهيگ يم

 ...اتاقش قدم رو رفته  يآرتان تا خود صبح تو دميزدم تا خوابم برد و اصال نفهم

رو باز كنم كه چشمم  ييبردم تا در دستشو شيدستمو پ...  ييتلو تلو خوران رفتم سمت دستشو... بود  نيشدم سرم مثل كوه سنگ داريكه ب صبح

 :خط آرتان بود...  ادداشتي هيخورد به 

... آرومم كنه  ايدر يصدا ديشا... گردم  يبر م يدونم ك يرم و نم يدونم كجا م ينم... گردم  يبر م... مدت نباشم  هيرم كه  يم... رم  يم -

 ...آرتان 

 :هق هق كردم... اشك صورتمو شست ...  نيزم ينشستم رو ييدر دستشو يجلو همونجا



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٣٨ 

آرتان به خدا من ... نرم  يخوا يچرا ازم نم ؟يد يخودتو زجر م يچرا دار...  يكن يم غيدر از من يآخرو دار يروزا نيچرا ا! ؟يآخه كجا رفت -

 ...آرتاااااااااااان ... اشاره ام از تو  هيمنتظر 

 ...شد  يم ياز روز قبل داشت زخم شتريمهم قلبم بود كه هر روز ب...  ستيمهم ن... كردم وچقدر ضجه زدم بماند  هيچقدر گر نكهيا

وگرنه ! خدا رو شكر... زنگ بهمون نزده بود  هيمدت  نيا يجون تو يلين يحت... كرد  يازمون نم يادي يكس... روز از نبودش گذشته بود  چهار

و مثل  خوردمينم يدرست و حساب يغذا... كردن  هيمدت كارم شده بود غصه خوردن و گر نيا يتو... بهش بدم  يچه جواب ديدونستم با يمن نم

... قابل شناخت  ريشده بودم غ ييترسا.... لبها ترك خورده ...  دهيژول يموها...  ياستخون يگونه ها... چشمام گود افتاده  ريز... ودم ب شده تيم

 ضعف روقتا از زو يبعض... برد  يكردم تا خوابم م يشبا لباساشو بغل م... دلتنگش باشم  نقدريشد ا يباورم نم... رو به مرگ بودم  ياز دل تنگ

آشپزخونه به اتاقم رو  ريروز داشتم مس نيپنجم يتو... دادم  يم حيمرگ رو ترج... نه  يشدم ول يم يبستر ديبا ديشا... گرفتم  يحالت تهوع م

... شفته آ يها شيبا موها و ر....  دهيمرد ژول نيا!!! آرتان بود؟ نيا... همونجا سر جام خشك شدم ... كردم كه در خونه باز شد و اومد تو  يم يط

اشك صورتمو ... و زل زد به من  واريداد به د هيتك...  نيزم يساكشو انداخت رو!!!! ؟يعنيخود آرتان بود ... آب رفته  كليكدر و ه يچشما

با من  خواستيانگار م... داد  يمنو به خودش فشار م يبيجور عج... بغلش گم شدم  يدستاشو باز كرد و من تو... به طرفش  دميدو... كرد  سيخ

 :گفتم...  ميهم دلتنگ بود يهر دو برا... كه شاخ و دم نداشت  يدلتنگ...  دميبوس يمنم اونو م...  ديسر و صورتمو بوس... بشه  يكي

 خوش گذشت ؟ -

 :داد و گفت فشارم

 ... يجهنم واقع هي... جهنم بود  -

 :شناختمش؟ مثل بچه ها نق زدم و گفتم يكه من نم بهيغر مرد هي ايآرتان من بود  نيا! خدا اي!!! گرفته بود؟ نقدريچرا ا صداش

 !؟يچرا رفت -

 :و گفت ديكش قيموهام فرو كرد چند نفس عم يتو سرشو

 ...رفتم  يم ديبا -

 !!!تو چت شده آرتان؟ -

 ...نپرس ترسا  يزيچ...  يچيه -

هم منو  يد يهم خودتو زجر م يچرا دار.. من سوال دارم ...  بپرسم؟ من حرف دارم دينبا يچيچرا ه...  رميخفه خون بگ يالل بشم؟ تا ك يك تا

 ردهنك يوقت ازت خواستگار چيكاش ه... بودمت آرتان  دهيمن و تو؟ كاش از اول ند نيب هيچ يقرار لعنت نيا...  ميبش هيتنب ديبا يبه چه جرم... 

 :گرفت و گفتاتاقم كه دستمو  يو خواستم برم تو رونيب دميخودمو از آغوشش كش... بودم 

 ... شميپ نيبش ايب... نرو  -

داشت كه من همه جوره دوسش داشتم و  يلياون اقتدار ثابت رو نداشت و چه دل گهيلحن حرف زدنش د يحت... آرتان عوض شده بود  چقدر

 :گفت يآهسته ا يبا صدا.. .دستشو انداخت دور شونه ام و منو چسبوند به خودش ... از خدا خواسته نشستم كنارش  دمش؟يپرست يعاشقانه م

 ... يك -



 

 

 كتابخانه نودهشتيا    كاربر انجمن نودهشتيا هانيهما پور اصف – نبود قرار                          

w W w . 9 8 i A . C o m  ٤٣٩ 

 :دميسوالمو بلند پرس! ؟يك يچ

 !؟يك يچ -

 :و گفت ديكش ييپر صدا نفس

 !؟ير يم يك -

 ...من سخت تر  يو جواب دادنش برا... سوال براش سخت بود  نيا دنيپرس انگار

 ...پونزدهم  -

 ... گهيده روز د -

 ...اوهوم  -

 دميترس يداشتم م گهيد!!! شده بود؟ ينجوريچرا ا... هنگ كرده بودم ...  ديپام و دراز كش يشو گذاشت روسر... خشم شد ... نزد  يحرف گهيد

بگم  تمدوست داش... اعتراف بده  ييتوانا اي... به هردومون صبر بده ... خدا  يا... بگم  يزيتونستم چ يزد و نه من م ياز طالق م ينه اون حرف... 

گفت؟ حتما  ينم يزيپس چرا اون چ....  خواديحالش مشخص بود كه منو م نيآرتان با ا يول...  يول... بهش بگم  زويدوست داشتم همه چ... 

 ديابپام خو يآرتان رو.... ندارم  دنوينه من طاقت نه شن... گه متاسفم  يده و م ياگه منم بگم سرشو تكون م ديشا... خودش موجه  يبرا لشيدل

آرتانو  يكه موها يدادم و در حال هيمنم سرمو به پشت كاناپه تك...  دهيمامانش خواب يپا يكه رو يپسر بچه ا نيدرست ع... خوابش برد ... 

 ... خسته ام كرده بود  يزار هياون همه گر... شد كه خوابم برد  يچ دمياصال نفهم... كردم چشمامو بستم  ينوازش م

سرم بازم درد ... مهم هم نبود ... عصره ... شبه ... دونستم صبحه  ينم... م در رفته بود زمان از دست... تخت خواب بودم  يكه باز كردم رو چشم

...  ومدي يآهنگ م ياتاقش صدا يچون از تو... اتاقش بود  يآرتان تو... درست كنم بخورم تا سرم بهتر بشه  ييچا هيبلند شدم برم ... كرد  يم

 ...طبق معمول 

 ... بشه سيمن خ يقرار نبود چشما -

 ...بشه  ستيقرار ن ينبود هر چ قرار

آرتان  يصدا... پر كردم و گذاشتم جلوم  وانيل هي... دم كردن نداشتم  ييحوصله چا... رو زدم به برق و همونجا نشستم  سازيچا...  دميكش يآه

 :از پشت سرم بلند شد

 ... زيمنم بر يبرا -

به ... هم  يروبرو مينشست...  ختمياون ر يبرا وانميل هي... د قصد اصالح كردن نداره بو دايصورتش بود و پ يهنوز رو ششير... كردم  نگاش

 يچرا نگاهمون رو از هم م...  ميديكش يبار آه م كي هيچرا هر دو هر چند ثان م؟يگفتن نداشت يبرا يچرا حرف... شده بودم  رهيخ ييبخار چا

بلند شدم ... چشماش  يآرتان و زل بزنم تو يجلو نميبود كه بخوام بش نيبهتر از ا... خوردم رو داغ و داغ  ييچا!!!! چه دردمون بود؟...  ميديددز

 :برم كه گفت

 !زنگ بزنم سفارش بدم؟ يخور يم يشام چ -

 ... يچيه -
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 ... ميبخور يزيچ هي ديبا...  يول...  يچيمنم ه -

 يكه آوردن آورد گذاشت رو تزارويپ... كاناپه  يرو دميمنم دراز كش ...بلند شد رفت سمت تلفن ... مخصوص  تزايبرگردم گفتم پ نكهيا بدون

 داشتبر تزايقاچ پ هي... منو نشوند و خودش نشست كنارم ... اومد دستمو گرفت و بلندم كرد ... اونم صدام نكرد ... حال نداشتم بلند بشم ...  زيم

قاچ برداشتم و  هيتموم كه شد من ... بهش زدم و مشغول خوردن شدم  يندلبخ... تونستم نخورم  ياز دست آرتان نم... دهنم  يو گرفت جلو

ر يس يوقت...  ميبه زور خورد ييرو دوتا تزاينصف پ... و بعد آروم آروم شورع به خوردن كرد  ديدستمو بوس... خم شد ... دهن اون  يگرفتم جلو

 :شدم بلند شدم و گفتم

 ...رم بخوابم  يم -

 :له نگرفته بودم كه صدام كردازش فاص شتريقدم ب چند

 ... يتر -

 :گفتم... گفتنت بشم  يمن قربون اون تر يآ

 ....جانم  -

 ...كه نداره  ياشكال... بخوابم  شتيپ اميخوام ب ياز امشب م -

 :زدم و گفتم يلبخند... داشته باشه  يشه اشكال يمگه م... من بود  يآرزو نيا

 ؟ يچه اشكال... نه  -

....  دميگوشه تخت منم لحافو كنار زدم و كنارش خواب ديخواب... اتاق  يتو ميرفت ييو دو تا خچالي يرو گذاشت تو تزايمانده پ يپاشد باق عيسر

 گهيد يبود كه از شبا اديآرامش برام ز نيا نقدريا... داشت آغوش گرمش  يچه آرامش... بغلش  يتو ديدور كمرم و منو كش ديچيدستاشو پ

 ...وابم برد و راحت تر خ ترزود

به كارم  يكار گهيد يول... همه اش خونه بود ... رفت سر كار  يم ونيآرتان دو روز در م... نمونده بود  يبه رفتنم باق شتريب گهيروزه د دو

هر ... شدم  ديخر لايخيب... حوصله اشو نداشتم  يداشتم كه انجام بدم ول ديخر يليخ... بود  يخونه بود براش كاف يكه تو نيانگار هم... نداشت 

 يم دايپ ازياونجا به پول ن... تا برام بفروشتش و پولشو حواله كنه  انيدادم به شا يم المويسند و ديبا...  دميخر يخواستم از همونجا م يم يچ

...  دمتخت گذاشته بو ريكرد كه اونم بسته بودم و ز يم تيكفا كيكوچ يساك دست هي... خواستم بردارم  يساك و چمدون هم نم يحت... كردم 

 يبا همه خداحافظ ديبا... نداشتم  يازين زايچ هيبه بق گهيد... بود  كشيكوچ ياز قاب عكسا يكيخواستم از خونه ارتان ببرم  يكه م يزيتنها چ

انجام  من يبرا نكاروياخواست  يدونم چرا م ينم... گه  يآرتان گفته بود كه خودش به همه م... كارو هم نداشتم  نيتوان ا يحت يكردم ول يم

اومدم ... چند وقته حوصله حمام رفتن هم نداشتم  نيا...  رميخواستم دوش بگ يم... رفته بودم حمام ... شدم  يم ونشيدر هر صورت مد يبده ول

 يگاريس ريز هيمبل و  يه بود روآرتان نشست!!!! دم؟يد يم يچ...  ييرايپذ يتو دميپر... بود  گاريس يبو! من يخدا...  ومدي يم ييبو هي...  رونيب

زد ... شدم  وونهيدفعه د هي... شد  ينصفه قرار داشت كه ازش دود بلند م گارينخ س هيدستش هم  يانگشتا يال...  گاريپر از ته س... جلوش بود 

داشت ترك  برامكه  يتموم لذتبا  گارويس دنيبود كه من به خاطرش كش يمتنفر بود؟ همون گاريبود كه از س يهمون آرتان نيا... به سرم 

مثل ... گفت  ينم يچيه يول... شم  يم كيبهش نزد ضيدارم با غ يچ يدونست برا يم ديشا... شده بود  رهيآرتان بهم خ... رفتم جلو !!!! كردم؟
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توان خوابوندم  مباال و با تمودستمو بردم ...  يگاريجاس يو انداختم تو رونيب دمياز دستش كش گارويس.... شده بود  رهيمرده متحرك به من خ

روز  نيمن آرتانو به ا... زدم  ياز ته دل زار م... و به هق هق افتادم  نيدو زانو نشستم رو زم... درد گرفت  شتريدست خودم ب.... صورتش  يتو

تم خودمو بكشم كنار كه دستمو محكم خواس... بغلش  يتو ديزانو زد كنارم و منو كش... صورتش برداشت  يآرتان دستشو از رو!!! انداخته بودم؟

 :در گوشم زمزمه كرد... گرفت 

 ...دلش به حالش بسوزه  ديزنه كه بعدش خودش نبا ينفرو م هي يآدم وقت -

 ... دووونههههههيد -

 ؟يچ گهيد...  يمرس -

 ... گاريس يچ يبرا ؟يچ يبرا -

 :و گفت ديكش يآه

 ...ذره آرامش  هي يبرا -

 ؟يكرد دايپ -

 ... غيدر -

 :و گفتم دميكه سرخ شده بود بوس مويليس يخودم جا... صورتش  يگذاشتم رو دستمو

 ...من كه رفتم ... تو رو خدا نكش ... ضرر داره  تيسالمت يبرا -

ازم  يوالنبوسه ط هي... حنجره ام خفه كرد  يعملش صدا رو تو نياز رفتن بزنم و حقا كه ا يخواست حرف يانگار نم... لبم  يچسبوند رو لبشو

 :و گفت نيزم يدر اتاق گذاشت رو يبعد بلند شد منو بغل كرد و برد جلو... گرفت 

 ...باشه ... گردم  يزود بر م... دارم  يكار هي رونيرم ب يمن م...  يبرو لباس تنت كن كه سرما نخور -

 :بغض گفتم با

 ...آرتان  -

 جانم؟ -

 ... اينكش گاريس -

 :تو گف ديبه گونه اش كش يدست

 ...شدم  هيتنب...  يخانوم گهينه د -

 ... ديببخش -

 ...پس االن مستحقش بودم ... نزدم  يليعمل به تو س نيمگه من به خاطر ا...  ستين يبه عذرخواه ازين -

 ...كاش زود برگرده ... گفت و رفت  نويا

درسته كه خودم خواستم ... بود  يچرا سهم من غربت و آوارگ.. . ايخدا.... رم  يم رانياز ا شهيهم يكردم كه پس فردا صبح برا يفكر م نيا به

 ...پس صبرشو هم بهم بده  اديبال قراره سرم ب نياگه ا ايخدا... شدم  مونيخودمم كه پش يول
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اتاق  يوخودم درست كردم و رفتم ت يقهوه برا وانيل هي... تنفس كردن ببلعم  يخونه رو به جا يدوست داشتم هوا... عوض كردم  لباسمو

 :داد زدم ... صورتم پخش شد  ياشك دوباره رو... تختش  يولو شدم رو... داد  يعطرشو م يهمه اتاقش بو... آرتان 

 ياونجا عزا يبر يخوا يم...  رهيگ يداره عشقتو ازت م يخوره وقت يغرور به چه دردت م نيا... مغرور  يعوض! ؟يلعنت يبر يخوا يكجا م -

 ....شعووووووررررررر  ياحمق ب ي؟ ترسا يريعشقتو بگ

... شدم  يآروم م يهر از گاه... دونم چند ساعت گذشته بود  ينم... سخت بود  يليبرام خ... بالش پنهان كردم و از ته دل زار زدم  يتو صورتمو

 منشست سر شونه ا يته بود كه دستگذش يدونم چند ساعت ينم... گرفتم  يرو از سر م هيزدم و بعد دوباره گر يزل م واريبه در و د يساعت مين

منو ... بغلش  ينشستم و خودمو انداختم تو... پكر كنارم نشسته بود  يا افهيآرتان با ق...  دميچرخ عيسر... بالش بود و هق هقم هوا  يسرم ال... 

 :در گوشم زمزمه كرد... موهام  يدستشو كرد تو... فشار داد به خودش 

 !!!دختر خوب؟ هيچ يبرا هيگر -

زل زد ... باال  ديدفعه منو كش هي... برهنه اش  نهيس يرو ختير ياشكام م... اش طبق معمول باز باز بود  قهي... اش  نهيس يفرو كردم تو سرمو

اش محتاج بوسه ه... نتونستم بگم  يچيام حبس شد و ه نهيلبام كه نفس تو س يچنان محكم لباشو چسبوند رو... چشمام و سرشو آورد جلو  يتو

...  ميديلرز يبغل هم م يتو ييدو تا... كنارم و محكم بغلم كرد  ديخودشم دراز كش... منو خوابوند گوشه تخت ... محتاج آغوش گرمش ...  بودم

...  رفتم يمن م... خودمو گرفتم  يبازم جلو يخوام برم ول يخواستم دهن باز كنم بگم نم يم يه.... كرد  يام م وونهيازش داشت د ييفكر جدا

 :زمزمه وار گفتم... دنبالم  ومدي يم ديآرتان با

 ...آرتان  -

 جانم؟ -

 ...خوام برم  يكه من م يگفت نايبه بابا ا -

 ...آره  -

 ؟ ستيازشون ن يخبر چيپس چرا ه -

 :داد و گفت فشارم

 ...به كارت نداشته باشن  يكار يدم آخر نيمن ازشون خواستم ا -

 ...من باشن  شيخوان روز آخر رو پ ينم يحت...  شهيهم يرم برا يمدونن من دارم  ياونا كه م -

 ...از همونجا هم برو فرودگاه ... اونجا  اني يهم م هيآتوسا و بق... برو خونه بابات ...  يرانيكه تو ا هيفردا روز آخر -

 :گفتم...  مير يگفت م ينم! گفت برو يم... زد  يراحت حرف م چه

 ... ياي يمگه تو نم -

 :نشست سر جاش و گفت...  ديكش يآه

 ... ميبساز يموندن اديشب به  هيخوام امشب  يبلند شو كه م -
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 ... يچه جور -

 ...پاشو تا بهت بگم  -

 :مبل و گفت يمنو نشوند رو...  منيبه سمت نش ديدستمو كش...  ستادميشدم ا بلند

 ...كنه  يآرتانت چه م نيبب نيحاال بش -

 ... ين من بودكاش آرتا!!! آرتانم؟

 :و گفتم دميسرك كش.. شد  يبه خودش بست و مشغول آشپز شبنديپ... آشپزخونه  يتو رفت

 !؟يكن يكار م يچ -

 ...نه من  ينه تو نهار خورد داستيكه پ نطوريا...  زميپزم عز يغذا م -

 ...كمك  اميب -

 ...م كن يمن خودم همه كارارو م... نگاه كن  ونيزيشما فقط تلو...  رينخ -

 ياز كجا م... خواد بادمجون درست كنه  يم دميبادمجون سرخ شده فهم ياز بو... بزنه  شميآت شتريخواست ب يم اشيمهربون نيبا ا... زدم  لبخند

 .... ييسمت دستشو دميپاشدم دو... چقدر هم هوس كرده بودم !!!! مورد عالقه من بادمجونه؟ يدونست غذا

 زيكنار م... بود  دهيدست لباس خوشگل پوش هيخودشم ... كنار هم  يدو تا صندل... چند تا شمع ...  يعيدسته گل طب هي با... بود  دهيچ زويم آرتان

 :كرد و گفت يميتعظ

 ...من  يبانو دييبفرما -

 :با خنده گفتم!!!! يچه بادمجون...  ديخودشم نشست كنارم و برام برنج كش... رو هل داد جلو  يو آرتان صندل يصندل يخنده نشستم رو با

 !ه؟يمورد عالقه من چ يغذا يدونست ياز كجا م -

 ...بهم تقلب رسوند  زيعز -

چند قاشق كه خوردم تازه ... روم بذار  شيپ يراه هي... شم  يم وونهيدارم د ايسوال كرده بود؟ خدا زيبراش مهم بودم كه از عز نقدريا يعني

 ينگاه ها ريتا تهشو ز... فوق العاده خوشمزه بگذرم  يتونستم از اون غذا ينم يشتهام كم بود ولا نكهيبا ا... محشره  شيچقدر آشپز دميفهم

دلش به  ايبا خودش كنار اومده بود؟ !!! زده بود؟ شاشويچرا ر... داغون نبود  گهيچرا د... مهربون شده بود  نقدريچرا ا... آرتان خوردم  مشتاق

 :داد زدم... اتاقم  يآرتان رفت تو...  ميجمع كرد زويغذا كه تموم شد با كمك هم م... خوب بود كه بود  يهر چ... حال من سوخته بود 

 

 !آقا ؟ ير يكجا م -

 نييپشتش تا پا... تونستم بپوشمش  يجا نم چيبودنش ه يبود كه به خاطر لخت يياز لباسا يكي... دستش بود  يلباس كوتاه مشك هي...  برگشت

 :تلباسو گرفت به طرفم و گف! بلـــــه.... شدم  يرونم بود و اگه خم م يقدشم تا باال... ناف باز بود  يو تا رو يش هفتا قهي... كمر لخت بود 

 !؟يپوش يم نويا -

م خود دميلباسو كه پوش... اتاق تا بپوشمش  يلباس رو گرفتم و رفتم تو... امشب شب آرتان بود  يول! داشت؟ يليچه دل... تعجب نگاش كردم  با
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 دبلند ش يقيموس يصدا رونيتا رفتم ب... خوب بود  نجوريهم... دورم  ختميصورتم بردم و موهامو هم ر يهم تو يدست هي... از خودم خوشم اومد 

ود آهنگ آرامش ب... شد  كيقدم قدم بهم نزد... بود و كروات زده بود  دهيآرتان هم كت شلوار پوش...  يقشنگ يچه نور پرداز!!! من يخدا... 

 شتو بغل ديحركت منو كش هيبا ... دستمو گرفت !! آهنگ؟ نيچرا ا...  ميديبار باهاش رقص نياول يبرا يهمون كه شب عروس...  يبهنام صفو... 

 :در گوشم زمزمه كرد... 

 ادته؟ي... آهنگ بود  نيبا ا...  دميبار كه باهات رقص نياول -

 :خوند يداشت م يصفو بهنام

 ستين يشكيه يكه تو چشما...  داره يچشات آرامش -

 ... ستين يشكيه يقلبت به جز من جا يدونم كه تو يم

 :گفت... سرمو تكون دادم ... آرام بخشش  يچشما... آرومش  يچشما... چشماش  يزدم تو زل

 ...عاشق رنگ چشماتم  -

 :خوند يبهنام هنوز داشت م!!!! من؟ يعاشق چشما!!! عاشق؟!!!! چش شده بود امشب؟ نيا

 كنه از غم يداره كه دورم م يچشات آرامش -

 شم كم كم يگه دارم عاشق م يبهم م ياحساس هي

 يديبخش يآرومت بهم خوشبخت يبا چشما تو

 يد يمنم م ادي يرو دار يو خوب يخوب خودت

 يبهم عشقو نشون داد نتيريبا لبخند ش تو

 ... يتو بودم كه واسه من دست تكون داد يايرو تو

 :آب دهنمو قورت دادم و گفتم... بگم  يزيچ هين بود كه نوبت م نباريا

 ...آرتان  يخوب يليتو خ -

 ...نه بهتر از تو  -

 اهاميتو كل رو يخوام باش يم ياز بس تو خوب -

 فرداهام ديام يبا تو باش رميگ يجون م تا

 اهاميتو كل رو يخوام باش يم يبس تو خوب از

 هامفردا ديام يبا تو باش ميريگ يجون م تا

 شم يداره كه پا بند نگانت م يآرامش چشات

 شم يو مات م شيچشمات دوباره ك يتو باز نيبب

 كن يبا نگاهت آسمان مويو زندگ بمون

 كن يو عاشق من باش بمون و مهربون بمون
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در كار نبود  يمشروب گهيد ...بردم  يداشتم باهاش لذت م يبيغر بيجور عج هي... داد  يآهنگ بهم دست م نيداشت با ا يبيحس عج هي نباريا

كردم كه  يانگار با تموم وجودم داشتم حس م... كرد  يانگار همه وجودم داشت عشق آرتانو حس م... شدم  يمن دوباره داشتم داغ م يول... 

 ....خواد من بمونم  ياونم م... منه  اشقاونم ع

 يديبخش يآرومت بهم خوشبخت يتو با چشما -

 يديمنم م ادي يررو دا يو خوب يخوب خودت

 يبهم عشقو نشون داد نتيريبا لبخند ش تو

 يتو بودم كه واسه من دست تكون داد يايرو تو

 اهاميتو كل رو يخوام باش يم يبس تو خوب از

 فرداهام ديام يبا تو باش رميگ يجون م تا

و من ... با همه احساسش ... ذره ذره ...  نييآورد پا سرشو... داغ آرتان  يچشما يزل زدم تو... سرمو گرفتم باال ... شد  يداشت تموم م آهنگ

پر  يدستها يشدم رو يدوباره من پر كاه... دوباره عطش داغ خواستن شعله ور شد ... هم  يشد رو دهيدوباره لبها چسب... كردم  يحس م نويا

 ...آرتان  يو بسته شدن در با پا... دوباره اتاق ... قدرت آرتان 

از اتاق  دميدو...  دمياز جا پر... كنارم نبود !!! آرتان كو؟... تخت  ينشستم رو.. صبح بود و همه تنم كوفته شده بود انگار . .باز كردم  چشمامو

 يم. ..سمت تلفن  دميدو...  مير ينگفت م.... گفت برو ... نه  يول...  نايخونه بابا ا ميقرار بود بر... روز آخر  نيا!!! نكنه رفته سر كار؟...  رونيب

به وجود  ييجدا گهيد... شه  يتموم م زيگفت همه چ يبهم م ياحساس هي شبيد... گشت  يبر م ديبا... كجاست  نميبب رميخواستم شمارشو بگ

 رو كه برداشتم لفنت... داشتم  يياهايچه رو...  يذارم بر يگه نم يجر داده و م طمويشم آرتان بل يم داريكردم صبح كه ب يحس م...  ادي ينم

 :كاغذ رو برداشتم ... از دستم افتاد  يگوش...  ديدستم لرز... كنار تلفن  ادداشتيچشمم خورد به 

 نيهم يبرا... واسه بدرقه كردنت  اميتونستم ب ينم... خاموشه  ميگوش... بهم زنگ هم نزن ... دنبالم نگرد ...  ريصبحت بخ... من  يسالم ترسا -

هم در انتظار ... در انتظارت باشه  ينيريش ندهيآ دوارميام... برو خونه بابات ...  اني يبدرقه ات م يها برا يليخ... مواظب خودت باش ... نموندم 

 يفيدونم چندان تعر يكه خودم خوب م يبا اخالق...  يمدت منو تحمل كرد نيممنون كه ا...  يرس يبه آرزوت م يدار گهيد... تو و هم من 

آرتان ... شوهر تو ... وقت از من نخواه كه بدرقه ات كنم  چيه... بدرقه تو برام سخت بود ...  يتحملم كن ستيالزم ن گهيبه بعد د نجاياز ا... نداره 

... 

 :داد زدم... دوست داشتم همه موهامو دونه به دونه بكنم ... بزنم  غيخواست ج يدلم م... كنسول  يپا نشستم

 ؟يثابت كن ويكارت چ نيبا ا يخواست يم... بزدل ... ترسو ...  يداشت يمنو هم نگه م ديبا...  يموند يم ديبا!!!!! ؟يچرا رفت!!!! ؟يرفت يبه چه حق -

 ...بخشمت  يهچ وقت نم... دلم  يرو يگذاشت يبد داغ... بخشمت آرتان  ينم!!! هم نبودم؟ يخداحافظ هي قيمن ال تو؟يمردونگ

... به دست و صورتم زدم  يآب...  ييدستشو يكشان كشان خودمو رسوندم تو... جا بلند شدم از  يبه سخت.... حال شدم  يكردم كه ب هيگر نقدريا

 ونماز در ييندا... چشمامو بستم ... خواستم  يرو بدون آرتان نم يزندگ... رگ دستم  يگذاشتم رو... برش داشتم ... قفسه بود  يآرتان تو لتيژ

 :ديكش اديفر
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رو  ايبكش خودتو كه اون دن... و بدبخته  فيضع يكار آدما يخودكش چارهيب...  يندار دنيكه قدرت جنگ ييتو...  ييترسو وبزدل تو... احمق  -

 ...االن وقت اثباته نه مرگ ...  يتون يكه م يو نشون بد يسيخودت وا يپا ياالن وقتشه كه رو...  يهم نداشته باش

آتوسا بود  يول...  فونيسمت آ دميفكر كه ممكنه آرتان باشه پر نيبا ا... ند شد بل فونيآ يصدا...  ييدستشو يرو پرت كردم تو لتيژ هيگر با

 :لبخند زدم و جواب دادم ارياخت يدرسا ب دنيبا د... بغلش بود  يدرسا كوچولو هم تو... 

 ...بله  -

 ... ييخونه بابا ميبر ميخوا يم نييپا ايبدو ب... خاله ترسا  -

 هيتوج يآرتان نبودن خودشو چه طور يعني... چه مرگمه  دنيفهم يشدم و همه م يهمه م يندارم رسوا گفتم حوصله يگفتم؟ اگه م يم يچ

 :زمزمه وار گفتم... شدم چون كار منو راحت كرده بود  يازش ممنون م ديكرده بود با نكارويهم كه ا يكرده بود؟ هر طور

 ... امي ياالن م -

 ...كمكت  اديب يتا مان نهياگه بارت سنگ -

 .. ستين ياديز زيچ... نه  -

 ...پس بدو  -

... رم  يخونه م نياز ا شهيهم يشد دارم برا يباورم نم... هم برداشتم  مويدست فيك...  رونيب دميتخت كش ريساكمو ازز... داخل اتاق  رفتم

... عطرشو هم برداشتم ... ست خطشو داشته باشم دوست داشتم د... نامه ارتانو هم برداشتم ...  طمويبل نطوريهم...  فميمداركمو چپوندم داخل ك

...  كمونيبه آشپزخونه ش...  واريد يآرتان رو يبه عكسا... انداختم  لشينگاهو به خونه و وسا نيدر خونه اخر يجلو... بد نبود  يرفع دلتنگ يبرا

گفتم  يبهش م ابعد... گلدون پشت در  يگذاشتم تو دويكل... تموم شد  يهمه چ... به هم  دميدرو كوب...  رونياومدم ب....  ونيزيبه كاناپه و تلو

 هيقشنگش بهم گفت الب يخانومه با اون صدا نيبود كه ا يبار نياخر...  يالب....... هفده ... هجده ... نوزده ... رفتم داخل آسانسور ... برش داره 

از جا  دنميبا د هباننگ... خونه خوشگل  نيشد صاحب ا يم ياز من كبعد ... خوشگل ساختمون با حسرت نگاه كردم  يبه الب....  نييگمشو پا

 :ديپر

 ...خانوم دكتر  ريزور بخ -

شد  ياونم دلم تنگ م يبرا يحت...  رونيبراش تكون دادم و رفتم ب يفقط سر يول...  ستميخانوم دكتر ن گهيخواستم بگم د يم... زدم  يپوزخند

 ... يكاش بود... آخ ارتان ... امشب تولد آرتان بود ... برام مهم نبود  يول...  ومدي يكنكور م يامروز جوابا... 

درسا رو از بغل اتوسا ... حوصله اونو هم نداشتم  يحت يول... ساكمو گرفت و شروع كرد به سر به سر گذاشتنم ... جلو اومد  عيسر دنميبا د يمان

 ...تونست آرومم كنه  يفقط اون بود كه م ديشا... زده بود بهم گردش زل  يچشما شويغنچه ا يبا اون لبا...  رونيب دميكش

 يكرده و بار خود را به قمست باربر افتيپرواز خود را در يتر كارت ها عيهر چه سر... به مقصد ونكوور كانادا  764پرواز شماره  نيمسافر

 ...بدهند  ليتحو

بودن و  ستادهياز رفتنم خوشحال بودن؟ شبنم و بنفشه كنارم ا نقدريهمه شاد بودن ؟ ا چرا... كارارو انجام بده  هيگرفت و رفت كه بق طمويبل يمان

پس چرا من ... زدن  يهمه لبخند م... همه بودن ... طرالن ...  ماين...  يمان... آتوسا ...  زيعز... بابا ... پدرجون ... جون  يلين...  دنيخند يداشتن م
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وقت  چيه گهيدل كنم و بگم اون كه رفته د هيتونستم دلمو  يچرا نم! از آرتان بود؟ يا هيه اش دنبال ساچرا چشمام هم... تونستم بخندم  ينم

... حوصله نداشتم .. برم  رخواستم زودت يم... برگشت و داد دست من  طيبا كارت پرواز و بل يمان... شماره پرواز دوباره اعالم شد !! اد؟ي ينم

كردم بهش  يحس م... موندم  شتريكم ب هيآغوش بابا  يفقط تو...  دميهمه رو بوس... كردم  يند با همه خداحافظتند ت... نداشتم  ويشكيحوصله ه

نفر هم پشت سرم  هي يحت دن؟خن ياالن هم دارن م ايآ نميبرنگشتم بب يحت... بعد از اون با سرعت از جمعشون فاصله گرفتم ... كردم  انتيخ

كردم چون منتظر بودم  يحس م نطوريمن ا دميشا... همه كارا با سرعت انجام شد ... شد  يمهر م دياسپورتم باپ... صف  ينكرده؟ رفتم تو هيگر

 ...هر لحظه آرتان برسه و نذاره برم 

... من خداحافظ كشور ... خداحافظ شهر من ... گرفت  يداشت اوج م مايبودم و هواپ مايهواپ يتا به خودم اومدم تو...  فتادياتفاق ن نيا يول

 ...خداحافظ عشق من 

به  نطرفيباز و بدون حجاب از ا يهمه آزادانه با لباسا... نداشتم  شتريب كميساك كوچ هيحاال خوبه ... بودم  ستادهيچمدون ا ليصف تحو يتو

نبودم؟ خب  يدنبال آزاد؟ مگه من  ستيچرا برام مهم ن اوردم؟يسرم بود؟ چرا مانتومو در ن يپس چرا شال من هنوز رو... رفتن  ياونطرف م

 يخودمو م يفرودگاه درندشت لعنت نياز ا ديبا... شدم  يداد و داشتم خفه م يبغض گلمو فشار م!!! كنم؟ يچرا ازش استفاده نم...  يآزاد نميا

 لير يباالخره ساكم رو. ..انجامشون نداشتم  يبرا يحوصله ا چيه يچه قدر كار داشتم ول... رفتم دنبال خونه  يبعد م... هتل  هيرسوندم به 

كه آرتان توش نفس نكشه خفقان آور  ييهوا... داشت  يخفقان آور يچه هوا...  يراه افتام سمت خروج... سمت خودم  دمشيكش... شد  انينما

 ... گهيشه د يم

 ....ترسا  -

هم  وونهيد بينكنه تو شهر غر... داره  يبر نمكه صداتم دست از سرم  يآرتان چه به روزم آورد نيبب... شدم  ياالتيحتما خ... خالق  جلل

 :دميبلندتر شن نباريدوباره و ا!!! بشم؟

 ... يتر -

دعام چه زود مستجاب ...  گهيبار د هيفقط ... نوكرتم  ايخدا...  گهيبار د هي.... جرئت نداشتم برگردم پشت سرمو نگاه كنم ... جا خشك شدم  سر

 :شد 

 ....من  يتر -

 :گوشم گفت ريمنو چسبوند به خودش و ز... دستاش از پشت دورم حلقه شد ... هم قدرت بده بچرخم نوكرتم ب ايخدا

 ؟ينيعاشقتو بب يبرگرد يخوا ينم -

بازم ... آغوشش  يزدم تو جهيبرگشتم و شر عيسر.. نتونستم تحمل كنم  گهيد... اشك هجوم اورد به چشمام ... ام حبس شده بود  نهيتو س نفس

هوا  يرو يچند دور با شادمان... كند  نيحركت از زم كيآرتان مرا با ... فوق العاده اش  يبازم صدا... گرمش  يبازم نفسا. ..عطرش  يبو

 بودم؟  دهيآرزوم رس نيواقعا به بزرگتر اي؟ آ داريب ايخواب بودم .. كنم  هيگر ايدونستم بخندم  ينم...  دچرخان

 :داشت و گفتساكمو بر...  نيزم يمنو گذاشت رو آرتان

 ... ميبر -
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 :دميخوآگاه پرس نا

 !!!كجا؟ -

 :و گفت ديغش خند غش

ماه عسلمون رو برگزار  ميبر يايكردم تا تو ب يرو نگاه م وارايهتل داشتم در و د يتا حاال تو روزيمن د ؟يبرگرد ومدهين يخوا ينكنه م هيچ -

 ... ميكن

 !!!ماه عسل؟ -

 :د به خودش و گفتانداخت دور كمرم منو فشار دا دستشو

منتظرتم تا با  نجايكنم و ا زتيخوام سورپرا يدونستن من م يچون م!!! ؟يراحت نيبه ا...  يايهمه اجازه دادن تو ب يچه طور يپس فكر كرد -

 ... ميريهم ماه عسل عقب افتاده مون رو جشن بگ

 :و گفت ديآغوش كشمنو در  عيسر!!! محاله يهمه خوشبخت نيمنو ا.... افتادم  هيبه گر دوباره

 ...بسه خانوم من  هيگر -

 ... يبد حيرو برام توض زايچ يليخ ديآرتان با -

 ... يزن يچرا م... چشم خانوم  -

داخل  ميرفت... به هتل  ميديرس... آرتانه كنارم نشسته  نيشد كه ا يهنوزم باورم نم... دادم به شونه اش  هيسرمو تك...  ميشد يسوار تاكس ييدوتا

... لب تخت  منشست... بود  يكيچه اتاق بزرگ و ش... به سمت اتاقمون  ميرفت ييرو گرفت و دوتا ديكل... آرتان گل كاشته بود !!! بود يچه هتل... 

 :گفتم عيسر... دستش  يدستمو گرفت تو... اومد نشست كنارم 

 ...كن  فيبرام تعر ويهمه چ... بگو  -

 :تصورتمو نوازش كرد و گف... زد  يلبخند

 يليباعث شده بود كه خ نيهم...  انميو خالصه همه اطراف...دوستام ... مادرم ...پدرم ... كردن  يم فيكه خودمو شناختم همه ازم تعر ياز وقت -

 دخترااز  يليدانشگاه خ يتو.... نداشتم  يجنس مخالف چيرابطه با ه يبه برقرار يليتما... دونستم  يكس رو در حد خودم نم چيه... مغرور بشم 

 ميبودم و تصم زارياز ازدواج هم به شدت ب... نبودم  يدختر چيبا ه يمن حاضر به دوست يدادن ول يخوش نشون م يو رو ومدني يطرفم م

ها برنامه پنج شنبه شب  نكهيتا ا..  ينداشت تر تيبرام اهم يا گهيد زيچ چيجز پول در آوردن ه ييجورا هي.... داشتم تا آخر عمر تنها بمونم 

دوستام  يها يوقتها هم رفتن به مهمون يمن در كل هفته رفتن به اون رستوران بود و بعض حيتفر...  مياومد و با بچه ها پاتوق رو كشف كرد شيپ

لم خواستم به د ينم يمتوجهت بودم ول...  يچشم بود يتو يليبه خصوص تو خ... شما  يبچه ها زوم شدن رو مياز همون اول كه اونجا اومد... 

اطرافت  يبه پسرا يتوجه چيه نكهيكرد غرورت بود و ا يصورتت منو جذبت م ييباياز ز شتريكه ب يزيچ... بشه  يدختر چيبدم متوجه ه اجازه

 يتوبد با هم اومدن  يزايلحظه همه چ هي يرو به من داد شنهاديتو اون پ نكهيتا ا... دخترا  هيمثل بق يشد يكم كم هم برام عاد...  نيهم ينداشت

 يرو م قتيحق يدرك كردم كه دار...  ستيحرفات دروغ ن دميفهم...  دمينگاهت عجز رو د يتو نميبش يدوباره ازم خواست يوقت...  يذهنم ول

تو بود  يجا يوگرنه اگه كس.. كه از قبل بهت داشتم دوباره نشستم  يديبه خاطر د ديشا...  يبهت فرصت بدم تا حرفاتو كامل بگ ديو با يگ
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.. نبود  يبد فكر... فكر كردم  شنهادتيپ يرو... كرد  يمنو جذبت م نيپروا و هم يو ب يتو جسور بود... به ادامه حرفاش گوش كنم  ودل بمحا

من كه ... نكرده بودم  نكارويكاش ا يول... داد كه ازدواج كنم  ينم ريداشت و گ يدست از سرم بر م گهيشدم حداقل د يهم راحت م يلياز شر ن

نكردم و با  يكردم ول يم ياز تو دور ديبشم؟ من با رتيهم ممكنه اس يروز هيتو خوشم اومده بود چطور نتونستم تصورشو بكنم كه  رغرواز 

 ...دامت  يسر افتادم تو

 :و گفتم دميغش غش خند... قلقلكم داد  طنتيو با ش ديخند ديكه رس نجايا به

 ...اشو بگو  هيبق... نكننننن  -

 ...و ادامه داد  ديكش ينفس... نشست صاف  دوباره

تو  يجا يا گهيد يهر كس...  يكه با همه فرق دار دميفهم يبازم م يول... هنوز يبود يدختر عاد هيو بله برون برام  يمراسم خواستگار يتو -

 يتو يزد يگفتم و تو زل م يهت زور مب يوقت يتر... تو  يداد ول يرو زود م يجواب خواستگار نكهيا اي... كرد  يباال رو قبول م هيبود مهر

لباس  يتو يشب عروس...  يحرفا بود نيسرتق تر از ا... كردم فشارش بدم  يكه من هوس م يشد يبچه گربه م هي نيدرست ع شمامچ

كار دست خودم و موندم  ياتاقت م يتو شتريباور كن اگه چند لحظه ب...  يملوس باش نقدريكردم كه ا ياصال فكرشم نم! من يخدا...  يعروس

... بهت نداشتم  ياديبرام مهم نبود چون عالقه ز يول يديپوش يم يباز يلباسا... شدم  يم كيتحر دنتيكمتر با د لياون اوا... دادم  يخودت م

شد و  يم شتريمن ب يتو رو ريگذشت تاث يم شتريهر چه ب... كم كم  يول... هم مهم نبود  يليبود و نبودت خ...  يهم خونه ساده بود هيبرام مثل 

حق نداره نگات كنه باهات حرف بزنه  يكس يكردم تو مال خودم يشد حس م يم شتريتو ب يمن رو رتيشد غ يم شتريب ريتاث نيا يهر چ

با خودم و دلم هم روراست نبودم فقط  يخوام؟ حت يم يدونستم هم ازت چ ينم يخواستم ول يخودم م يتو رو فقط برا... باهات برقصه 

 يتو زنگ زد يوقت... بودم كه بهت زنگ بزنم  يمغرورتر از اون يول... نبود كه دلم هواتو نكنه  يروزآلمان كه رفتم ... دوست داشتم  نتاتوطيش

 يم يوقتا از دست خودم عصب يخودم بعض...  رميبگ لتيتحو قتهيكه ال ياز دستت دلخور بودم كه نتونم اونجور نقدريا يخوشحال شدم ول يليخ

 يهمه تصوراتم به هم م ياورد يرو كه م ماياسم ن... حرفام نداشتم  يبرا يجواب چيه يول!!! ه؟توئ ريزدم كه مگه اس يسر خودم داد م شدم

 يحس م يزد يبا باهاش حرف م يزد يحرف م ماياز ن يوقت يول يكردم دوستم دار يو من حس م يومدي يكوتاه م يليمن خ يتو جلو ختير

 اي..  گهينفر د هيبغل  يتو يتو بر نكهياز تصور ا يحت يعني...  يبش مايو زن ن يبش داكه از من ج يهست يردم و تو منتظر روزكردم اشتباه فكر ك

 يزيكردم كه چ يكنترل م يلياحساسم رو خ... داد  يحالت مرگ بهم دست م... شدم  يم وونهيدر گوشت زمزمه عاشقونه سر بده د گهينفر د هي

شد  يوقتا احساسم از دستم خارج م يخب بعض يول...  يمن بهت قول داده بودم كمكت كنم كه بر... كنم  يخواستم نامرد يمن....  يازش نفهم

 ...مثل همون روز كه پات در رفت ... 

 :و گفت ديكش يآه

 يبرا ديبا... م و برات كالس گذاشتم پس تو كنكور ثبت نامت كرد...  يمتيداشتم نگهت دارم حاال به هر ق ميتصم... اون لحظه ها گفتن نداره  -

 يبعض يگلوله نمك بود هيمن  يترسا تو برا... ترسامو برام پر كنه  يتونه جا يكس نم چيوقت ه چيه گهيكردم مطمئن بودم د يخودم حفظت م

بغلم نگهت  يچقدر دوست داشتم تو يدون ينم...  اتيگوشيباز... از لحن حرف زدنت ...  دميخند ياتاقم تا ساعت ها م ياز دست كارات تو قتاو

 يتطرفت قسم خورده بودم تا وق اميجرئت نداشتم ب يول...  يام و بخواب نهيس يرو ينوازشت كنم تا سرت رو بذار نقدريا...  ميدارم و با هم بخواب
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حاال  دمتيپرست يخلوت خودم م يمن تو...  يتو بت من بود... بهت تجاوز كردم  يخواستم فكر كن ينم... بهت دست نزدنم  يكه خودت نخوا

 يكه برام عرب ياون شب... گرفتم  يخودمو م يهم كه برام سخت بود جلو يهر چ... رو انجام بدم  يكار لتيتونستم برخالف م يچطور م

 ارمياخت... ار تختت كن يعسل يبدتر از همه رو... تو  يعكسا.. آخر شب لباس تو .. بگم كم گفتم رقص تو  ياز اون شب هر چ رسات...  يديرقص

 يبهت نگفتم در حال يچيه... اون شب الل شده بودم ... كردم  يو من تا صبح با نگام نوازشت م يبود دهيبغل من خواب يتو تو... از دستم رفت 

خواستم سر  يكردم م يارچه ك دميصبح تازه فهم... زبونم بند اومده بود  ياما دست خودم نبود از زور خوشحال... كارم اشتباهه  مدونست يكه م

 ... يوا...  يحرف از رفتن كه زد... تو  يسرد... اما ... داشتم  يصبحانه بهت بگم چه احساس زيم

... روزا  نيبود و فرداهاش بدتر ميشب زندگ نياون شب بهتر...  يمنو به باد داد نيمدت دل و د نيا يبگم كه تو دختر كوچولو تو يچ

دونه به هر  يخدا م... برات بكنم  يكه دوست داشتم همه كار يتونستم برات بكنم در حال ينم يكار چيبرد ه يم ليتو داشت منو تحل يافسردگ

 كيخواستم بهت نزد ينم گهيد يول يو منو به ارامش رسوند يخودت خدا رو شكر خوب شد نكهيكنم تاا دايدرمانت پ يبرا يزدم تا راه يدر

امان از ... منم اونقدر آزاد نبودم كه بتونم درمانت كنم ... باز حالت بد بشه  دميترس يم... لخ رو بچشم ت يخواستم دوباره اون روزا يبشم نم

 ... نيماش يتو... تو  يلبا... تو  يدستا... بغل تو  يتو...  يمهمون ياون شب تو...  يلعنتغرور  نيدست ا

 :كنار و با خنده گفتم دميخودمو كش عيسر ...شد  يم كيگفت و دوباره آروم آروم داشت بهم نزد يرو م نايا

 رم؟ يبه تو گفت من دارم م يك -

 :و گفت ديكش يآه

 ... مايشبنم و ن -

 !!!؟يچ -

دونستم  ينم... خبر بدو دادن منو داغون كردن و رفتن ... خواستن ما رو به هم برسونن  يدونستن م يم ونياونا خودشون رو به من و تو مد -

تا ... خدا رو صدا كردم تا خودش تو رو برام نگه داره ... كه حنجره ام زخم شد  دميكش ادياون شب رفتم بام تهارن انقدر فر.. .كار كنم  يچ ديبا

هنوزم كانادا برات  دميترس يم... نه  يبهم بگ دميترس يم...  دميترس ياز اعتراف م يراستشو بخوا...  ديرس يبه ذهنم نم يچيدو سه روز آخر ه

تو  دونب دميد... شه  ينم دميد يول...  دميترس يم ياز همه چ... احساست فقط عادت باشه به هم خونه ات  دميترس يم... من باشه  مهم تر از

اتسقابل رو ... هچ وقت دوست ندارم بدرقه ات كنم ...به استقبالت  امي يم...  نجايا امي يبود كه گفتم م نيا... لحظه  هي يحت...  ارمي يدووم نم

 ؟ شبيپر...  ادتهيرو  ميدياون شب كه باهم رقص... كردم  هيته طيبل عيگرفتم و با كمك خودش سر انياز شا زامويرفتم و... دوست دارم  شتريب

 بره؟ ادميشه  يمگه م -

اگه احساست به  يحت... خواستم فقط باهات خوش باشم  يم... آروم بودم  گهيد... همه كارامو كرده بودم  گهياومدم خونه د يوقت... اون شب  -

 ... ايزن دن نيعاشق تر... دارم تو رو عاشق كنم  ميمن عادت هم باشه من تصم

 :اش و با ناز گفتم نهيس يگذاشتم رو سرمو

 ...هستم  ايزن دن نيمن عاشق تر -

 :و گفت ديبوس دستمو
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 ...دلم  زيعز يقربونت برم اله -

 :با خنده گفتم... گرفتم اعتراف كنم  ميتصم

 ...آرتان  -

 جانم؟ -

 ... تيكه موش افتاد تو مهمون ادتهياون شب رو  -

 :و گفت ديخند زير

 ...بله  -

 ...كار من بود  -

 :و گفت ديبوس مويشونيپ

 ... زميدونم عز يم -

 :نشستم و با تعجب گفتم صاف

 !!!!هان؟ -

از  يكيكار تو و  دميهمونجا فهم... خونه  ياومد يدختر هيبل با گشتم بهم گفت كه شب ق يها دنبالت م وونهينگهبان فرداش كه داشتم مثل د -

 ...دوستات بوده 

 ؟ينشد يعصبان!!! يوا -

 ...دلم برات تنگ شد  شتريخنده ام گرفت و ب... نه  -

 ...سوال بپرسم  هي -

 ...صد تا سوال بپرس قشنگم  -

 ... يتو مرصع پلو با خورش كرفس دوست دار -

 :و گفت ديخند دوباره

 ...نه  -

 !!!!!؟يپس چرا اون شب خورد -

 ...خورم  يكوچولو و خوشگل تو برام حاضرش كرده با اشتها م يدستا نكهيمن با فكر به ا يجلو يتو سنگم بذار...  يچون تو پخته بود -

بغلش و  يتو ديمنو كش عيبود سرحركت  نياونم كه انگار منتظر ا... لباش  يصورتش و لبامو چسبوندم رو يزدم رو رجهيش اوردميطاقت ن گهيد

هلش دادم اونطرف ... معده ام هجوم آوردن به سمت دهنم  اتيمانتوم كه حس كردم همه محتو يدستش رفت سمت دكمه ها... كرد  ميهمراه

 ... ييدستشو يتو دميو پر

 :گفت يآرتان پشت سرم با نگران... چه خورده و نخورده بودم رو باال آوردم  هر

 !؟يخورد يزيچ مايتو هواپ ؟يت شد؟ مسموم شدچ...  يتر -
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 :لباش و گفتم يبرگشتم انگشتمو گذاشتم رو... زدم به صورتم  يآب...  دميخند

 ...افتاد  جانيبه ه ديتا باباشو د يتا االن آروم بود ول... آوردم كه  يم يادگاري هيخودم  ياز تو برا يواشكيداشتم ...  زمينه عز -

 :شكمم و گفتم يدستمو گذاشتم رو... و شكمم  من يمات شد رو آرتان

 ... يپسر از تو كه همه وجودم هي... خدا كنه پسر باشه  -

با . چرخوند يمنو بغل كرده بود و دور خودم م... آرتان گم شد  يشاد اديفر يزده من تو جانيه يها غيج يصدا... دفعه از جا كنده شدم  هي

 :خنده گفتم

 ...نمونده  يتو معده ام باق يچيه گهيباور كن د..  ارمي يشه بچه اتو باال م ياالن حالم بد م وونهيد -

 :دستمو گرفت و گفت... پام زانو زد  يجلو... نشوند لب تخت  منو

 ...م جفتتون بش يفدا ياله ؟ييكه مامانش تو يبچه ا يشم؟ بابا يترسا؟ من دارم بابا م دميمن به همه آرزوهام رس يعني... شه  يباورم نم -

 :چسبوندم بهش و گفتم خودمو

 ...شه  يبد م يليخ... به باباش نره كه  كلشيفقط كاش ه -

 :و در گوشم گفت ديلبامو بوس...  ديخند

 ...عاشق جفتتونم  -

 ...فقط من ...  رينخ -

 ...تو و اون كه از وجود توئه  -

 :دفعه خودشو از من جدا كرد و گفت به

 ... يكن ميچه منو ازم قاب يخواست يم يتو به چه حق -

 :ناراحت نشدم گفتم نيهم يشوخ بود و برا لحنش

 ... يخواستم خودمو بخوا يم...  يخواستم منو به خاطر بچه بخوا ينم -

 :بغلم كرد و گفت دوباره

 ...الس سر ك نهيبا شكم پر بره بش ديخانوم دكترو بگو كه با... به كنار  نايحاال همه ا...  ايخوامت قد همه دن يم -

 : دميكش غيج

 !!!!؟يچ -

 ...رتبه هفتاد شده  زميعز -

 :در اومد  اشكم

 نهههههههههههه -

 ...آره  -

 ...من  يخدا -
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 :نگاه كردم و با همه وجودم گفتم شيعسل يچشما يتو... داشتم از زحمات آرتان بود  يهر چ... مردم  ياز ذوق م داشتم

 ...دوستت دارم آرتان من  يليخ -

 :م زمزمه وار خوندگوش در

 بشه سيمن خ يچشما... قرار نبود  -

 بشه ستيقرار ن ينبود هر چ قرار

 آرزوم شه دنتينبود د قرار

 ...تموم شه  ينجورينبود كه ا قرار
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 ايانپ

  » كتابخانه ي مجازي نودهشتيا «
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