
 1 

 
 



 2 

  فالح.نوشتھ آ | عشقیرمان زندان
 

telegram.me/cafeetakroman 
  نام خدابھ
 

  تخت زوار در رفتھ،نشستھگوشھ
 رنگ و رو رفتھ سلول خبره واری کھ دمی و بھ روبھ رورمی گی ممی دستھاانیسرم را م 
 . کشدی نمری بھ تصومی را برایگری دزی چیاھی جز سمیروبھ رو.شوم یم

  از ھمھ آدمھا غرقشتری بیاھی سنی تار شده،و من در ا ورهی تای دنانگار
 .شده ام 

  چرا؟آخھ
 ؟ی چواسھ
 تھران ی بھشتدی دانشگاه شھی رشتھ تجربی دانشجوشی سال پھی کھ تا ی من؟منچرا
 بودم

 . افتاده امری زندان در بند و اسی ھالھی پشت منکیا
  چرا؟آخھ

 . واقعا ھستمدی شادونمی واقعا من مجرمم؟نمیعنی
 . کنمی نمدای واسھ آن پی جوابیول.  پرسمی است کھ ھر بار از خودم می سوالنیا

 میگوی وقتھا با خودم میبعض
 کنندی و در بند نمی زندانلی دلی کس را بچیچون ھ! نجامی حتما ھستم کھ اخوب

  مرتکب ری گناھم،و جرمی من باما
 . امنشده
ھر چند . کنمی ممی گونھ ھایرات اشک را راھ گذارم و قطی ممی زانوھای را روسرم

 . بخشدی نمنی را تسکنمی ھم دل غمگمی اشکھازشی رگرید
 کھ پدر و ی شود غمی غم تھنی کنم تا وجودم از اھی آنقدر گرخواھدی بازم دلم میول

آنھا بھ زور مرا . چال انداختناهی سنیمادرم با خواست خود در قلبم نھادن و من را در ا
   کردنی خانھ ایراھ

 
 بھ آخر ی سالگستی در سن بنکی نابود شد و امی را باختم زندگزمی در آنجا ھمھ چکھ

 . وداع کنمی با زندگشھی ھمی و ھر روز منتظرم حکمم داده شده وبرادمی رسیزندگ
 
 

 کھ از ستی حکم،اعدام واسم صادر شده وطناب دار گردنبندنی در انمی مطمچون
 .شودی مبمی نسی لعنتیزندگ

 . شده ندارمنی نفری زندگنی بھ ایدی امچی چون ھستی واسم مھم نگری دگرچھ
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  لحظم زنده بمانمھی بدونھ او خوامی نمو
کھ .کشمی مدکی جان را ی بی متحرک،تنھا جسمی مرده ھی رفت من ھم مردم و مثل او
 . نداردی بھ زندگی وابستگچیھ

 بھ دادی رو شانھ ام،کھ آنرا فشار می دستینی در افکارم غرق بودم کھ با سنگچنان
 .خودم آمدم

  سرم را بلند کردهو
  و پر از دردم را بھش دوختمانی گریچشمھا

 ماه کھ در زندان بودم مدام بھم ھی مدت،نی کھ در ای نبود جز ھمان دختری کساو
 من آنقدر داغون بودم کھ نھ او ی ولکردی متی حماانیگرزندانی و ازم در مقابل ددهیرس

   نھدمی دیا مر
 

  راشیھایخوب
  ی کردھیتو کھ بازم گر' را بھ طرفم گرفت و گفتی آبی نشست و بطرکنارم

   دختر جونیشی نابود می داری ادامھ بدیخوای می کتا
 نگاھم را ازش گرفتم. او دستش را پس زدهی توجھ بھ حرفھای وبدهی کشیآھ
 . توجھ بھش،ازش فاصلھ گرفتمی بو

 . موردش خستھ شده بودمی بیای حرفھا و دل سوزنی ااز
  حرفا بودنی او کھ سمج تر از ایول

 ؟ی بازم با ھم حرف بزنیخواینم'.  را پر کرد و گفتنمانی بفاصلھ
 . کمکت کنمخوامی و مادی ازت خوشم میلی من خیول
 ؟یذاری چرا راحتم نمیخوای از جونم می چگھیتو د'. غضب نگاش کرده گفتمبا
 . را ندارمی کسچی ھیھای خوباقتی من لی باھام خوب باشخوامینم
 . افتادمھی بھ ھق ھق گرو
 .  گونھ ام پاک کرد و گفتی را از رومی اشکھاشی او خواھرانھ با دستھایول

 ھی.ی و خودت خبر نداریری از دست می کن داری خالزم،خودتوی حرف بزنم عزباھام
 خودتو ی داریخھ چرا؟بھ خاطر ک آختنی و خوراکت شده اشک ر،خوابینجایماه ا

 ؟یکنینابود م
 '.  گفتمی خورده آروم شده بھ سردھی

 ھیم،ی زندانھی را بدون منم نی و از کجا اومدم فقط ھممی ککنھی می تو چھ فرقیبرا
 ھی بدبخت،یزندان

  عشقیزندان 
 

 ی بخاطر زندانشھی نملی دلنکھیم،ای زندانھیخوب منم '.  نگاھم کرد و گفتمتعجبانھ
 .بودنم خودم را نابود کنم
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 بودنم ی درد من فقط زندانیول'. میگوی و مزنمی پر از حسرت بھش زل می نگاھبا
 . یکن ی حرفھاست کھ تو فکرش را منی از اشتری درد من بستین

 .دیگوی شده مقی در صورتم دقکنچکاوانھ
فشار  ری زی نگاه بھ خودت بنداره دارھی ی برام بگو،حرف بزن بذار سبک شوخوب

 را تباه ،خودتی خوشگلنی  بھ استی تو نفی آخر حی شوی غم و درد نابود منیا
 .یکنیم

 در سلول ما ی زندان جلوی از زندان بانھایکی کھ می بگویزی در جوابش چخواستم
 بھ دی دارم و ھر چھ زودتر بایظاھرشد و با نام بردنھ اسم من اظھار کرد کھ مالقات

 .اتاق مالقات بروم
  انداختممی فقط من و او در اتاق بودم،کھی ھم سلولیعنی بھ اون دختر ینگاھ

اما من ھر بار . کھ آنجا بودم پدر و مادرم بارھا بھ مالقاتم آمده بودنی مدتنی ای طدر
 .نمی خواستم آنھا را ببینم.دهی آنھا امتناع ورزدنھیاز د

تم مواجھ شدم و بھ اصرار  را داشتم کھ با نگاه پر از التماس دوسمی تصمنی بارم ھمنیا
 . برومدنشانی شدم تا بھ دیاو راض

کھ آدم .  ساختھ شدهی ومحکمی فوالدیاز درھا.داستی ھمانطور کھ از اسمش پزندان
 .کندی خود مریرا اس

 رد شده و وارد کی تنگ و تاری گذشتھ و از راھروی درپی و پی فوالدی درھااز
  بودیمالقات حضور. شدمدنی کشی پدر و مادرم آنجا انتظارم را م،کھیاتاق
 برخاستھ. کھ نشستھ بودنی مات و مبھوت،از رو صندلدنمی دو با دھر
 .ناخواستھ در آغوششان گم شدم.رنی برداشتن تا مرا در آغوش بگزی طرفم خبھ
 

خود . مرا غرق بوسھ نمودنختنی ری مثل ابر بھار اشک مکھی حال،دری با دلتنگوآنھا
 و امی کھ رو قلبم نھادن کنار بی نتونستھ ام با درد،ھنوزمیولھم دلتنگشان شده بودم 

 .آنھا را ببخشم
 از اتاق،کھ آن ھم مانند ی ھردوتاشون را ازخودم جدا کرده پس زدم و بھ گوشھ اپس

   در،راهھی قفس،جز ھی
 . نداشتیگری دیخروج

 ی اومدیواسھ چ'.  بود گفتمدای کھ در صدام پی دادم و با خشمھی تکواری بردم و بھ دپناه
 بسم ی بدبختم کردی کرداهی را س؟روزگارمی داری دست از سرم بر نمنجا؟چرایا
 .ستین
 . سکوت اتاق با ھق ھقم شکستھ شددهی نتونستم ادامھ بدم بغضم ترکگھید

 زمیآرزو عز' بغض آلود گفتی شده وبا صداکی بھم نزدکردی مھی گرکھی در حالمادرم
 .ی گناھی دونن تو بی ھمھ می بموننجای تو امی ذاری نکن ما نمھیگر

 و با نفرت رو بھ مادر و پدرم کھ بدونھ دمی ھام خندھی گرانی ھا موانھی دمثل
 ی خوای گناه،شما میب' گفتمکردی ما را نگاه مستادهی ای ا،گوشھیحرف
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 تو و پدر.ی مرا ثابت کنی گناھیب 
 با چھ ی آزادم کنیخوایحاال م.ی زندان انداختنیھردوتون بھ خواست من را در ا 

 ؟یمدرک
 ،یدخترم مدرک خود،تو.  عاجزانھ نگاھم کرد و گفتبابام

 آنوقت ی کنفی تعردی در آن شب اتفاق افتاد را بای ھرچیی ماجرا را بگوقتی حقدی باتو
 تی آزادی از جانمان ھم برایمن و مادرت ھم،حت

 .می کنی نمغیدر 
 واز ی خوام بھتر مادرو برداری نمی از کسیزیل خودتون،من چ شما مای زندگبابا

 نی کھ من قاتلم،و ای باور کننوی چون اگر مدرک شما من ھستم بھتراست ای برنجایا
  را باز ھم مثل دفعھ

 
 . در دادگاه خواھم گفتشی پیھا
 گذاشتم کردنی گذرا بھ پدر و مادرم کھ ھر دو ناباورانھ نگاھم می را گفتھ با نگاھنھایا

 . بود خواستم کھ مرا بھ سلولم باز گرداندستادهی در ایو از آن نگھبان خانم کھ جلو
 
 

 ازش خوشم اومده بود ھنوزم در ی وارد سلول شدم ھمان دختره،کھ حاال بھ توعیوقت
 من،کتاب را رو تخت گذاشت و از دنھیبا د.سلول نشستھ در حال خواندنھ کتاب بود

   بلند شده بھشیجا
 

 حرف چی و من ھم تشکر کرده بدونھ ھدی آمد وپرسشگرانھ از پدر ومادرم پرسفمطر
 ھم بود گری کھ من بودم پنج نفر دیدرسلول. طرفھ تختم رفتھ رو  آن نشستم،بھیگرید

   ششمیشدیکھ بخودم م
 

 کدوم از ھم چی تخت مال من بود ھنی دو تختھ سھ طبقھ در آن بود کھ  اولنفر،و
 بھ کار من یاونام کار.تم و دوسم نداشتم با ھاشون آشنا بشم شناخی نمامویسلول

  یعنیفقط اون دختر .نداشتن
 

 . مواظبم بودشھی مھربونتر،و ھمیلی خھی نسبت بھ بقدوستم
 فرو شتری خود بی تنھالھی از بودنم در زندان گذشت و من ھمچنان در پگری ھفتھ دھی
 تا باھاش کردی دانستم ھرروز بھم اصرار میو آن دختر کھ اسمش را ھم نم.رفتمیم

  خودم ھم.حرف بزنم
 

   درد دل کنمیکی وقتش بود  با گری ددیشا. حرف بزنمی داشتم با کسدوست
 . غمھ طاقت فرسا را،کھ مثل خوره بھ جونم افتاده بد بکاھمنی اینی از سنگی کمو
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 ھستم؟و ی کنم کفی کھ براش تعردمی دی را در خودم نمی آمادگنی بازم ھنوز ایول
 . کنمدای گفتن را پطی خواستم بھم فرصت بدھد تا شرانی ھمینجام؟برایچرا ا

 ی در حد حد چند کلمھ ای گاھھامی و با ھم سلولگرفتمی آنجا خو مطی کم داشتم با محکم
 .شدمیھم کالم م

 در زندان افتاده و جامعھ و فقر را مقصر در سرنوشت خود یلی بنا بھ دالھمھ
 .دانستنیم

 کار ی بد خانواده اش،توطی کھ باھم دوست شده بود بخاطر شرای صبا ھمان دختراما
  بھ دو سال حبس شده بود،محکومیریخالف افتاده و بعد از دستگ

 ری گبانی کھ گری بد اقتصادطی،وشرایاز فقر،ندار. برام  گفتشی از تمامھ  زندگاو
 خود و خانواده اش شده

و برام گفت درد تو ھرچقدر ھم .دیحرف و زد و نال. کار کرده بودنیاو را وادار بھ ا 
 .سخت باشھ

 . رسدی او نمیای بدبختی پابھ
 عاشق شدن و بھ ینیری بھ شی زجردمی منم زجر کشی حق با او بود ولدی شادونمینم

 . تقاص پس دادنیتلخ
 .می بگوشی را برازی گرفتم ھمھ چمی تصمپس
 از ی با ھم گوشھ دنجمی رفتھ بوداطی تو حیواخور کھ ھمھ بھ ھی روز آفتابکی در
 ..  براش گفتمینجوری خودم را ایو من داستان زندگ.می نشستاطیح
 
راه . آمدهرونی دوستم از دانشگاه بای درس آنروز،ھمراه الی کالس ھاافتنھی انی پابا

 خواست ھر چھ زودتر بھ خونھ ی چرا دلم مدونمینم.می گرفتشیرفتن بھ خانھ را در پ
 .برسم

 یلی ندارم خی روادهی من حوصلھ پمی برگردی با تاکسستیبھتر ن. گفتمای رو بھ الپس
 .خستم

 شده کھ ی چمیگردی برمادهیحالت خوبھ،ما ھر روز پ'.  کنجکاو نگاھم کرده گفتایال
 ؟ی و حوصلھ نداریامروز خستھ ا

 خواھدی دلم مادیمشب قراره واسمون مھمون براستش ا.  و اون پا کردم و گفتمنی ایکم
 . کمکش کنمدیبا.زودتر برسم چون مادرم دست تنھاست

 از شھی چون تو ھمی دارنقدرعجلھی بخاطر کمک بھ مادرت اکنمی من باور نمآرزو
 .دونمی خوب منی ندونھ من کھ ای ھر کیری کار در مریز
 اموی خوب بگو نمیدی مری چرا گایآه ال. حرفھاش حرصم گرفتھ گفتماز

 .یخالص،اعصابمو خرد کرد
 ، شناسم شونی من مانیحاال مھموناتو ک. زد وگفتی با آرامش لبخندایال
قراره .کننی می با پسرش اروپا زندگی پدرم کھ چندسالی از دوستاھایکی یشناسی نمنھ

 انی واسھ موندن ندارن بابام با اصرار خواست بی چون جاران،ویامشب برگردن ا
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  ما،و اجازه ندادخونھ 
 

 . ھتلبرن
 آقا پسر،ھمون نینکنھ ا.ی عجلھ دارنقدریپس بگو واسھ ا.  و گفتدی بلند خندایال

خفھ شو من نھ .  و گفتمدمیبا مشت محکم رو شونش کوب. تو باشھیاھایشاھزاده رو
   نھدمیدوست پدرمو د

 
 جز درس و م،وی فراری عشق و عاشقی از ھرچیشناسی تو کھ منو مپسرشو،تازه

 . ستی واسم مھم نیزیدانشگاه چ
  حاالآرزوخانم

 ی مھمھ،و چی چشھی اونوقت معلوم مادی بھ سراغت بی بذار عشق و عاشقمینی بیم 
 .ستین

 زبون تو فی من کھ حرمی جون بگذرایباشھ ال. باال برده گفتممی را بھ نشانھ تسلمیدستھا
 ھ؟ی برنامھ فردات کھ جمعست چیراست.شمینم

 .  باال انداختھ گفتتی اھمی را بشیھا شانھ
   ندارمی فعال برنامھ ایچیھ
 . مھموناتون قراره چن وقت خونھ شما بموننیدونینم

 . ندارنیگری دی آشناچی جز بابام ھنجای بمونن چون ای دو ھفتھ ادی اما شاستی نمعلوم
 بھ خانھ ھمش در موردشون دنی ھم مثل من در مورد آنھا کنجکاو شده بود و تا رسایال

 دانستم جواب سر باال داده خواستم ی در موردشان نمیادی زیزیمنم کھ چ.کردیسوال م
 . آنھا شودالیخیب
 

 راھمان را از ھم جدا کرده و ھر کدام بھ طرف خونھ بھ راه میدی آنھا کھ رسسرکوچھ
 ی طی مسافت را تنھانی اشھی بود و من ھمایخونھ ما دو کوچھ باالتر از خونھ ال.میافتاد

  آنروز ھم.کردمیم
 

 یالیما خونھ و. انداختھ وارد شدمدی کلدمی در کھ رسی خانھ،جلوی معمول راھطبق
 واسمون شدی می کھ ھمراه پدر و مادرم،و اعظم خانم،کھ چن سالمی داشتینسبتا بزرگ

  تک فرزند.کردمیکار م
 

 ی طعم سختچوقتی در رفاه بودم و ھشھی ھمنیواسھ ھم. نداشتمی و خو اھر برادربودم
 . بودمدهی را نکشیو ندار

 با درس خواستمیو من ھم م. بودندهی واسم زحمت کشیلی و مادرم خپدر
 .اونم جراح قلب.دوست داشتم دکتر بشم.زحماتشان را جبران کنم.خواندن

 کردی را محو خود مشون،آدمی و سرسبزیبای پر از گل و درخت کھ زاطی حاز
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 دهی بوسطنتیپدر و مادرم را کھ تو سالن نشستھ بودن را با ش.وارد خونھ شدم و گذشتم
 شلوار تنگ ھی.لباسام را عوض کرده.ساعت حدودا سھ بعدازظھر بود.بھ اتاقم رفتم

  کی تنھی با اهیس
 

 شی رفتم پختھی بلندم را رو شونھ ھام راهی سی و موھادهی خشک رنگ پوشیصورت
 مھمونا در ی طبقھ باالرا برای شده و دوتا از اتاقھازی خونھ تمیبابا و مامانم،ھمھ جا

 . نظر گرفتھ بودن
 زیرفتم ھمھ چ. دوست پدرم آنجا بمونھنی ھمی رستمی کھ قرار بود پسر آقای اتاقبھ

 . بودکی وشبای زلشی کھ دکور و وسای از رنگ سرمھ ای با تلفی بود اتاقیعال
 نیمامان ا.دمیپرس.درم کھ او ھم در اتاق بود را رو تختش انداختھ و رو بھ ماخودم

 .ی در موردش نگفتھ بودیزی چرا تا حاال چھیدوست پدرک
 پدرت،اسمش آقا ی دوره جوانی از دوستایکی ی بدونیخوای میچ. کرد وگفتنگاھم

 .ی رستمونیھما
 نای ای بدحی توضشتری بشھیم. گفتمدهی بھ پھلو رو بھ مادرم خوابدهی را مناسب دفرصت

 .دونمیرا کھ خودم ھم م
 خارج شدن از اتاق نی نداشت در موردشان حرف بزنھ حلی تماادی کھ زی کسمثل
 چون آنھا قراره فقط چن روز ی بدونادیآرزو بابات دوست نداره در موردشان ز.گفت

   بمونن تو ھم الزمنجایا
 
   بجاش بروی بشنقدرکنجکاوی استین

 . درسات برسبھ
 
بارفتن مادرم نھ تنھا جواب سوالم را نگرفتم .رو پشت سرش بست اتاق خارج شده داز

 شد آخھ چرا مادرم دوست نداشت در مورد آنھا دای در ذھنم پگریبلکھ صدھا سوال د
  یو وقت.حرف بزند

 
 از شی من بدی شادونمینم.کردی تا چن روز با بابام جر و بحث منجای اانی قرار بدیشن

 وتا نیاصال بھ من چھ کھ بدونم ک.دادمی نشان متی موضوع حساسنیاندازه نسبت بھ ا
 .حاال کجا بودن

 . شده بھ خواب رفتمنی نشان داده کم کم چشمام  سنگالیخی را بخودم
 بابام و مامان از عالم خواب جدا شده با ی کھ با سر و صدادمی چن ساعت خوابدونمینم

 تو ھم برو میری ممی ساعت ده شب شدما داریخوابی میآرزو تا ک. مادرم کھ گفتیصدا
  ن،شامتوییپا
 

 .بخور
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 . فرودگاهیای با ما بیتونی میدخترم اگھ دوست دار. بھ دنبالھ او،بابام گفتو
 بھ ی وبعد نگاھامی من نمینھ بابا،شما بر.  و گفتمدمی شده چشامو مالزی خمی تخت نرو

 .امی کجا بھیافی و قختی رنیبا ا.  لب گفتمریخودم انداختھ ز
 توم بازم میباشھ ما رفت. دستش بود گفتنشی ماشچیی سوکھی در حالی بامھربانبابام

 . زمیباشھ عز.ی بخوابیرینگ
با رفتنھ آنھا،منم از جا برخواستھ رو تختو مرتب . کردمی گفتھ ازشون خداحافظیچشم

 .چون بدجور شکمم بھ قار و قور افتاده بود. بخورمیزی چھیکردم و رفتم 
 دستھاشو آب دی شست تا منو دی خانم تو آشپزخونھ داشت ظرفھا را ماعظم

 یلی خیول.خورمی کھ ازش خواستم زحمت نکشھ خودم مارهیخواست شام منو ب.دهیکش
  دهی را واسم چزی معیسر

 
 بودم ووست داشتم ھمشو خورده ی ظرفھاشو بشوره شام استانبولھی رفت تا بقخودش

 .بعد بھ اتاقم رفتم
 .در طبقھ دوم. بودونیمن درست کنار اتاق پسر آقا ھما اتاق

 .نمی وارد شدن آنھا را ببتونستمی می بھ خوبنجایاز ا. کنار پنجره رفتمبھ
 گفتی از درونم می حسھیانگار .نمی امشب ببنی چرا دوست داشتم آنھا را ھمدونمینم
 . من ربط دارهندهی بھ آی جوراھی خوادی کھ می پسرنیا
 ی شدونھید. دونھ زدم پس کلھ خودمو گفتمھی باشھ کھ من دنبالشم،ی ھمون کسدی شاو
 ، تو ذھنتادی می فکرا چنیا

 ی پژوھی بابام کھ نی بودم کھ ماشستادهی کھ ھمانجا پشت پنجره اشدی می ساعتھی مدت
 ی بودم کھ کسسادهی وای اتاق طوریکیمن در تار. واردشداطی بود از در حینقره ا
 .دی دیمنو نم

 ری چھره اش معلوم نبود و زادی کھ زونی متوقف شده بابا و مامان،وبعد آقا ھمانیماش
 . بودنی ادمی کھ دیزی تنھا چاطی حینور کم المپھا

کھ در . خورده چاق بودھی،ی معمولافشمی و ق،ی سرش جوگندمی ھم مثل بابا موھااو
 . ازش بدم اومدمیلی نسبت بھش نداشتھ و خی حس خاصچینگاه اول ھ

 شی ساعت پھیھمان احساس .دونستمی کھ ھنوزم اسمش را نمدمی پسرش را دی وقتیول
خوش .کردمی خود جستجوش میاھای من در روھ،کھیانگار او ھمان کس.بھم دست داد

   وخوشپیت
 
کھ آدم مجذوبش .باستی زیلی بنظرم اومد صورتش ھم خی ولدمی درست ندافھ،گرچھیق
وارد . گذشتھاطی از حھی شده ھمرا بقادهی پنی ادب وبا نزاکت از ماش بااری او بسشھیم

 .خانھ شدن
 یبیحس عج. دادمرونی دادم و نفس حبس شده ام را بھی بھ پنجره کرده بھش تکپشتمو

 . نداشتمی حسنی وقت چنچیتاحاال ھ. کردمدایپ
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بھ طرف . رفتن نداشتی سست شده نامیاما پاھا. برومرونی بار خواستم از اتاق بچند
 شدم و چھره او باز در ذھنم مجسم شد رهی وبھ سقف خدمی آن دراز کشیتختم رفتھ رو

  یوآنشب با فکرھا
 

 شلوار قھوه ھی دوش گرفتھ ھی.دارشدهیصبح زود از خواب ب. رفتمبی و غربی عجکھ
شال و. سرم جمع کردمی باالی تنم کرده موھامو خشک، دم اسبدی بلوز سفھی تنگ با یا

   ھم رو موھامینازک
 

 نشستھ در ونی بابا و آقا ھمایرایدر پذ. رفتمنیی آمده بھ طبقھ پارونی از اتاق بانداختھ
.  خوش آمد گفتمونی مودبانھ سالم کرده بھ آقا ھمایلیخ.حال خوردنھ صبحانھ بودن

   مندنھیبابام بھ محض د
 
 دستم را یاو ھم بھ گرم. کردی معرفونی جاش بلند شده و منو با افتخار بھ آقا ھمااز

 بھ نزد ،خواستمینیدستم را از دستش در آورده و ھمچن. کردیفشرده احساس خوشبخت
  مادرم بروم کھ

 
 شھرو یدنی دی جاھاشھی مدارشدی اگھ پسرم بستیآرزو جان اگھ واست زحمت ن.گفت

 ؟یبھش نشون بد
 چشم.  بھ بابام نگاه کردم و گفتممردد

 زی گفتھ پشت مریسالم وصبح بخ. م خانم در آشپزخونھ رفتم بھ نزد مادرم واعظو
زشتھ .یخوری صبحانھ منجایچرا ا.صبحونھ نشستم و متعجب رو بھ مادرم گفتم

   بابا وشی پدیمامان،شما حاال با
 

 ! ی باشدوستش
 نیگوش کن آرزو،تو بھ ا. و گفتدی کوبزی کھ دستش بود با حرص رو میری شوانیل

 من کھ حرف ؟مامانیدیفھم.اونا مھمون پدرت ھستن نھ من. نداشتھ باشی کارزایچ
   نزدم فقط تعجبیبد
 

 . یخوری صبحانھ منجای اکردم
 دور ورشان ادی نداره دوست ندارم تو ھم زیبھ تو ربط.  شده وبا حرص گفتنیخشمگ

 .افھی و قختی ر،بایبپلک
  بابا ھستن منیااونا مھمون. چشھافمیمگھ ق. بھ خودم انداختم گفتمینگاھ

 . کنمی احترامی تونم بھشون بینم 
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 آشپزخونھ را ترک تیبا عصبان.  ترس بھ مامانم نگاه کردم با خشم از جاش بلند شدهبا
اعظم خانم کھ تا آن لحظھ سکوت کرده و با کاراش خودش را سرگرم کرده .کرد
  زی رو مری شیوانیل.بود

 
 آمده شی پیم،بھ نزد مادرم رفتھ دلخور گذاشت و خواست بعد از خوردنھ صبحانواسم

 بھ ھر حال،حرف اعظم یول. نزده بودمی من کھ حرف بدیول.ارمیرا،از دلش در ب
  خانم را گوش کرده

 
 تو سالن نشستھ داشت کانالھا را ی وی تی و خوردم و بھ نزد مادرم،کھ جلوری شوانیل

 زد و می بھ رویلبخند. کردمیرفتم کنارش نشستھ عذرخواھ.کردی منییباال و پا
  ترسمیآخرش م.گفت

 
 .دمیدستامو دور گردنش حلقھ کرده گونشو بوس. کندوانھی تو،مرا دیایلجباز

 ی زنگ تلفن،بلند شده بھ آنسوی ھم با محبت مادرانش قربون صدقم رفتھ بعد با صدااو
 .سالن رفت تا جواب دھد

 . نبودی رفتھ وکسرونیخونھ ب از ونیبابا و آقا ھما. را رو مبل ولو کردمخودم
 ترانھ را ھی لب با خودم ریو ز. دراز کردم و کنترل را بھ دست گرفتمزی را رو ممیپاھا

 .کردمیزمزمھ م
  بھ عشق شک کنھای نزار دننرو
  گستی دیی دلش جای کھر

  بخواد رد بکنھعشقو
ف صدا با عجلھ سر پا شده بھ طر. از پشت سرم،مرا بھ خود آوردی دفعھ صداھی کھ

ھر دو مات شده چند لحظھ در نگاه ھم .ونی خدا آبروم رفت پسر آقا ھمایوا.برگشتم
  تا او.میغرق شد

 
  شمادیسالم ببخش. را شکستھ گفتسکوت

 .  گفتمدهی حرفشان پرانی مدستپاچھ
 .ی خوش آمدیلی خسالم
 . رو لب نشاند و مودبانھ گفتی کم رنگلبخند

 رفتن نکھی مثل ای ولگشتمیراستش دنبالھ بابام م. مزاحمتون شدمنکھی مثل اممنون
 .رونیب
   داشتی صداش کھ لھجھ غربدنھی شنبا
 . مکث کرده گفتمی کمھی
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 . با پدرم رفتن کارخانھ بابامونیفکر کنم آقا ھما.ی داراری اختنھ
  ممنون،باشھیجد
 یراست.دیلب داشت پرس کھ بھ ینیریکھ با لبخند ش. تشکرخواست آنجا را ترک کندنیح

  کردم؟دای را پی با چھ کسییمن افتخارآشنا
 .یزدی ایآرزو ھستم دختر خانم وآقا. شده گفتمقی صورت دقدر

 .یخوشبختم،منم آرمان ھستم آرمان رستم.  را بھ طرفم دراز کرده گفتدستش
 باشھ با لی کردم و بعد خواستم اگھ مای را در دستش قرار داده ابراز خشنوددستم
 ینھ ممنون،جا.کھ او تشکر کرده گفت. کنمی ھمراھرهی مامانم،او را ھر جا منیماش

   دورنی ھمرمی نمیخاص
 
 .امی مزنموی می ور قدمو
 .رونی نموده ازخونھ رفت بی خداحافظو
 ی اسمشو چدونمی کھ نمیدر بھت و حس. کھ خشکش زدهی من مثل مجسمھ او

 ماندم.بذارم
مامان ھم بعد از زنگ تلفن،رفت تا از اتاق خودش با .طراف نبود آن ای کسخوشبختانھ

 .خالھ حرف بزنھ
 . خوشگل و مودب بودچھ

 آدم را مجذوب خود دیخندی کھ می کوچک لبھاینی سبز،وبی باچشمای صورت شرقھی
 بودم و خودم خبر زیوا خدا من چقدر ھ. با خود گفتمدهیاز خودم خجالت کش.کردیم

  از رفتار بچگانھ.نداشتم
 

 .با عجلھ بھ اتاقم پناه بردم. خنده ام گرفتھخود
 او ی جلوی کھ بھ چھ شکلکردمی خودم را،ورنداز مکھی اتاقم نشستھ درحالنھیپشت آ 

 از می جورنی ھمیول. نداشتمشی چند آراک،ھری مرتب و شیلینھ بد نبود خ.ظاھر شدم
 . بودمیخودم راض

 دختشون گھیحتما م.کنھی می خود چھ فکرشیحال او پ. رفتارم بچگانھ بودیول
 بھ طرف امی برونی از فکر او بنکھی ای باال انداخت براتی اھمی را بمیخلھ،شانھ ھا

   راایتلفن رفتم و شماره خونھ ال
 

دفتر . را گذاشتھیگوش.یی رفتھ باشن جادیحدس زدم شا. را برنداشتی گوشیکس.گرفتم
 . نشستمیرو صندل. درآوردهرمی تحرزی،می را از تو کشوخاطراتم

 ،. نوشتمنی از صفحات آن چنیکی در و
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 واقعا ای آدونمینم. خاموش قلبم،شعلھ ور شدی نگاھش،آتشکده نی نام عشق،کھ با اولبھ
 ھست ی ھرچیول. حس زودگذرھی ای کھ وجود مرا در بر گرفتھ عشق است ی حسنیا

   احساس رانیمن ا
 

 کھ با آمدنت قلبم را ی ابھی غریا.ردی تمام وجودم را در بر بگخوامیو م. دارمدوست
 ی نبودبھی بودم و واسم غردهیکاش تو رو زودتر د.یخوش آمد.یدگرگون کرد

  دوست داشتن را زودتریتا معن 
 .دمی فھمیم

 بار زمزمھ عشق و دوست نی اولی قلبم بنامم و برای آشنابھی بگذار تو را غرپس
 . را در گنج قلبم بکارمداشتن
انگار .خندمی کردم مستانھ  مدای کھ پی بندم و سرخوش و مست،از احساسی را مدفترم

 دارم کنمیچون احساس م.قتی حقای استی رونی اای خدامیگوی شده ام با خود موانھید
    چوننمی بیخواب م

 
 .ستی نی حس تازه را،کھ ھرگز تجربھ نکردم برام باور کردننیا

 ی برام رنگ و بوزیھمھ چ. و رو شدری زامی دنم،انگاری با ورود آرمان بھ زندگآنروز
 .دمی کنجیآنقدر سرحال و شاد بودم کھ در پوست خود نم. کرددای پگزید

 زی برگشتن و من و او بازھم سر مونی آرمان موقع نھار،ھمراه پدر و آقا ھماآنروز
بعد .می با ھم نزدی حرفیک و خالوجز چن تعارف خش.مینھار،بازم با ھم رو بھ رو شد

  یاز نھار برا
 

 . ھرکس بھ اتاق خودش رفتاستراحت
 لحظھ خواب بھ  چشام ھیآنقدر شوق رفتن داشتم کھ .رونی ببمی شام بری بود براقرار

 بھ ی پیو چطور رفتار کنم کھ کس. بپوشمی چرفتمیو ھمش با خودم کلنجار م. ومدهین
 .حس درونم نبرد

 ی سرمھ ای لی مانتوھی ساعت سھ ظھر بود کھ سرگرم آماده کردنھ خودم شدم ھنوز
  دهی کتان پوشاهی شلوار سھی زانوھام بود با یکھ تا باال

 ، کردم و حاضر و آمادهیمی مالشیآرا
 خورده کھ نشستم ھیاما .فتنی سرم کردم تو اتاقم منتظر شدم تا راه بی شال سرمھ اھی

 . آب بدمی وگوشرون،سریرم بحوصلم سر رفتھ خواستم ب
  نبودیھمھ جا ساکت بود و کس.رونی اتاق اومدم باز

  بھ گوشم خوردیخواستم بھ اتاقم برگردم کھ صدا. بود ھمھ خوابنمعلوم
 گل میکنجکاو شده البتھ کنجکاو نھ فضول. کردم صدا از اتاق آرمان بودزی تگوشامو

 .کرد
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 صداشونو تونستمی می بھ خوبنجایاز ا.دم  صدا خودم را پشت در اتاقش رسانی و بآرام
  بشنوم

 ادی کھ ززدی آرام حرف میلی خونیآقا ھما.کردنی و پسر داشتن با ھم بحث مپدر
 ی بھ خوبھی عصبانیلی آرمان را،کھ معلوم بود خیاما صدا.حرفاش واسم واضح نبود

 . تونستم بشنومیم
چند سال غربتو بھ .ی دل خوش کنی منو الکیخوای می تا کی بس کنکنمی خواھش مبابا

 را تمی کردم اصلی سعشھی ھمیبا آنکھ در آنجا بزرگ شدم ول.با جان و دل قبول کردم
  حفظ کنم تا مبادا زبان

 
 صحبت ی بھ راحتزانمی کھ بھ کشورم برگشتم بتونم با عزیتا وقت. برهادمی یمادر
 . حاال برگشتمیول.کنم

 .دهی کشی انتظار منو نمی دروغ بوده وکسزی ھمھ چنمی بیم
 باش تو ھم بھ نی مطممی ماندگار شدنجای اگھ ای عجلھ دارنقدری چتھ چرا اآرمان

 . تحمل داشتھ باش پسرمادهی خورده استراحت کن وقت زھیحاال ھم  .رسانمیخواستت م
 .خود را در اتاقم انداختم. حرفھا،با عجلھ از آنجا دور شدهنی ادنھی شنبعداز

 
 داده در رونی ششم                                             نفس حبس شده ام را بفصل

حس .دمی کھ شنیاما با حرفھا.دمی نفھمیادی ززی آنھا چیبا آنکھ از حرفھا.اتاقم را بستم
  ھیآرمان .کردمیم
 

  کھ،آرمانی کسنی ایعنی. برگشتھنجای او،بھ ادنھی دارد کھ بھ عشق درانی اگمشده،در
 با آرمان داشت؟                    ساعت ی چھ نسبتست؟وی تابست کی بنقدری ادنشیبرا د
   ششیحوال

 
 ٢٠٦ پژوھی مامان،کھ نیمن ومامان و اعظم خانم توماش.می عازم رفتن شدی ھمگعصر

 ی وآرمان،کھ صندلونیباباو آقا ھما. داشتم من پشت رل نشستمنامھیچون گواھ.بود
  عقب نشستھ بود

 
 ی کمھی آبان ماه خنک ویھوا.           می شھر شدی سنتی از رستورانھایکی یراھ

دلم . آوردی مادمی را بھ زیی پای و گرفتھ آرمان،دلتنگنیو چھره غمگ.سوز داشت
   آنقدر باھاشخواستیم
 

 ی داری دلتنگ نباش اگھ گمشده ازمیعز! گفتمی بودم کھ در چشماش زل زده مراحت
 نی ای کھ توانافیاما ح. دلتنگ نباشی تا منو دار،پسیگریس داون من ھستم نھ ک
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  ا،منیخدا.کار را نداشتم
 

 مادرم افکارم پاره شده یباصدا. برام مھم شده بودنقدری ابھی غرھی شده بود چرا چم
 یجا.   شدمادهی پنی از ماشھیھمراه بق. پارک کردهی را گوشھ انیماش.میدی کھ رسدمیود

   بود ھمھیبا صفا
 

 ی بزرگترھا،رویالبتھ گذشتھ برا. بردی آدم را بھ گذشتھ ھا م،وی رستوران سنتیجا
 طرف و آنطرفش نی ایدو تا پشت. رو آن انداختھی کھ فرشچھ اای قرصنی از ایکی

  گذاشتھ
 

 بھ آدم ی خوب،حسیزیی رنگ ورنگ پای شاعرانھ و برگھایلی خطیمح.مینشست.بودن
  یادآوریارش داده وبحثشون درباره گذشتھ ھا،و  سفونی قلونیبابا وآقا ھما.دادیم

   کھ با ھم داشتنیخاطرات
 

من و آرمان . آنھا داده بودنی گوش بھ حرفھای مامان و اعظم خانم ھم بھ نوعبودن
 از نگاه بزرگترا دور نمانده بابام رو بھ نیکھ ا.حوصلمان سر رفتھ بود.ساکت نشستھ

  یھر دومون باشوخ
 

 .ی و حاال براش عزا گرفتی داشتیشما دو تا چند کشت.گفت
 

 گذرا یھر دو نگاھ. فصل ششم                            ھمھ نگاھھا بھ ما دوختھ شدادامھ
 واسھ دیبر.نمی ببدیپاش. بابام ادامھ حرفاشو گرفت و گفتمی نگفتیزیبھم انداختھ چ

   خورده قدمھیخودتون 
 

قربونھ دھنت . من از خدا خواستھ تو دلم بھ بابام گفتم. رفتھ حوصلتون سر دونمی مدیبزن
 موافق او را ی گذرا بھ پدرش انداختھ و وقتیآرمان نگاھ. ی کھ گل گفتیبرم بابا،آ

  از جاش بلند.دید
 

 در کنار بودنش لذت نقدری کھ ای با کسچوقتیتا آنروز ھ.میھمراه ھم بھ راه افتاد.شده
 را ای احساس دننیبھ،بھتری غری بود در کنار مردی بارنیول انیا.ھمقدم نشده بودم.ببرم

  ھردو در.داشتم
 

 و با فاصلھ می کرددای پاھوی گوشھ با صفا،بھ دور از ھھی. را رفتھی مسافتسکوت
 یلیآرزو خانم شما و خانواده ات خ. کھ گذشت سکوت و شکست وگفتیکم.مینشست
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   کھ با شمانی از ایخوب
 

 ی فضولیممنون آقا آرمان لطف دار. ازش تشکر کرده گفتم.        شدم خوشحالمآشنا
 ھی چھ حرفنی ای داراری سوال ازت بپرسم؟                          اختھی شھینباشھ م

      شما چند؟یبپرس
 

گاش پرسشگرانھ ن.                                      دونمی       نم؟ی رفترانی کھ از اسال
خوب . وگفتدی کشیآھ!                         یدونی نمی چیعنی یدونینم.کرده گفتم

  ی از وقتدونمینم
 

 ھر بار چن یران،ولی بار اومدم اھیھرچند سال . کردمی شناختم اروپا زندگخودمو
 ی را در مھی قضی تھ و تودیبا.                           کانادامی مونده بعد برگشتیھفتھ ا

   درنگیآوردم پس ب
 

 نگاھم کرده ؟متعجبی را دوست نداررانی تو ای مگھ زندگیخوب چرا برگشت.دمیپرس
 ی دلش براا،بازمی دننی از ای در بھشتی باشھ حتای دنی ھر جاھ،آدمی چھ حرفنیا. گفت

  وطنش،زادگاھش
 

خوبھ،اما دلمون  آنجا طمونیما ھم با آنکھ شرا. شودی بھ آن تعلق دارد تنگ مکھیوجا
 شی زندگزی ھمھ چی راحتنی بھ ادونستمیم.                        بود ھم من،ھم بابامنجایا

   من بازگویرا برا
 
  ؟ی اومدی دنبالھ کسران؟بھی ایپس چرا برگشت. پس مشتاقانھ نگاش کرده گفتمکنھینم

چرا             .                نشدمھ؟متوجھیمنظورتون چ.از سوالم جا خورده گفت
   منظورمیمتوجھ نشد

 
  بوده؟ی برگشتن تون چلھی دل؟اصالی ندارنجای ایشی،خوی،قومی شما کسنھیا

 
 کرده ریی حالت چھره اش تغی ھفتم                                         کمفصل

 داشتھ لی حتما دلدی برگشتن بھ کشورش بایبھ نظر شما،آدم برا:پرسشگرانھ گفت
                              باشھ؟

 
 اصال یچیھ. نبودنینھ منظورم ا'.حس کردم نارحت شد پس سوالم را پس گرفتھ گفتم  

و بھ .رمی برم از اون بوفھ بگی دارلی میزیچ'.بحث را عوض کرده گفتم.ولش کن
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   کھ بھیبوفھ ا
 

بھ .اما او انگار اصال حواسش بھ حرفام نبود. از مابود اشاره کردمی چن قدمفاصلھ
 ومنطق لی ھمھ کار را رو دلز،وی ھمھ چنروزی ایگیشما راس م'.  زل زده گفتنیزم

   منیول.دنیانجام م
 

 مال زشی چچی کھ ھمی جادمی دھی چی زندگدمی فھمیاز وقت. رفتھادمی اززی ھمھ چانگار
 اون دمی خودمو شناختم دیمن وقت.شانی نھ زبانشان،نھ فرھنگ و طرز زندگستیمن ن

  یو جز صدا.امیسر دن
 

.                                      ترمبھی اونجا غرنجام،ازیھرچند کھ ا. برام آشنا نبودچکسی ھیخودم،صدا
  ختم کھ بانگاھم را بھش دو. من درونم آتش گرفتیول. را گفتھ از جاش بلند شدنھایا

 
 انگار یول. بودی چقدر خواستنیخدا.بازم محوش شدم. بودستادهی از من ای کمفاصلھ

 سبز رنگش گم ی درچشمھای لحظھ ایبرگشت نگاھم کرد برا. داشتیغم بزرگ
 . از جا برخاستھ گفتم.شدم

 
 باشھ ای دنی آدم ھرجای خودت را نارحت کندیشما نبا. گذشتھ ھا،گذشتھالی خیبابا ب'

 دونمینم'. زد وگفتی لبخندیاز حرفام بھ تلخ.کھ دلش خوش باشھ.نھی مھم استی نمھم
   حق با شمادیشا
 

 دوتا با بودن نی نداره ای ھم،مفھومندهی نباشھ آی را بدون اگر گذشتھ انیاما ا.باشھ
 وکنجکاوانھ ستادهیدرمقابلش ا.          سازندیدرکنار ھم،سرنوشت آدما را م

  یآقا آرمان شما طور'.دمیپرس
 

 نھ من ی فکر مکننی                     چرا چن؟ی کھ انگار گذشتتونو باختیزنی محرف
 کنھ ی سختھ آدم فقط زندگیلیزارم،خی کردنم بی ھدف زندگیگذشتھ ام نباختھ اما از ب

  ی ندونھ واسھ چیول
 

 کھ آدم در مقابلش کم  شدی مانی و حساب شده ببای آنقدر زیحرفھا.      کنھی میزندگ
 واسھ دونھی نمی انسانیوقت. گفتن نداشتم چون واقعا حق با او بودی برایحرف. آوردیم
  ی داره زندگیچ
 
.            خواد بھ کجا برسھ ھمان بھتره نباشھی مست؟وی چندهی آی وھدفش براکنھیم

 ی شد برای دانست از آنروز ھدفی ھدف می کردنھ خودش را بیآرمان کھ زندگ
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   باکھیطور. منیزندگ
 

اوبا حرفھاش بھ من فھماند در . گرفتی در قلب من محبتش جان مشتری کالمش،بھر
 چی  ھکردمی باشم،کھ آن ھدف واسھ من،او بود چون حس میزی بھ دنبالھ چیزندگ
   ازباتری تواند زی،نمیھدف

 
 ی سرد گاه وبیاھھانگ. کس عالم شدنی تریافتنی من او دست نیو برا. او باشدداشتنھ

 توجھ او را بھ ی من نتونستم لحظھ ایکرد،ولی مریگاھش کم کم داشت قلبم را تسخ
  دیو شا'خود جلب کنم

 
و .می با ھم حرف زدیلی،آنروز من وآرمان خ' ھدفشی بی زندگی شوم برایھدف
مادرن واعظم خانم . از شبم گذشتھ بودیک،وپاسی ھوا کامال تارمی برگشتھی بقشیپیوقت

  قبل از آمدنھ ما رفتھ
 

 مجبور شدن کردیمامانم سرش درد م. گفت.دمی را از بابا پرسلشی دلیوقت.بودن
 یزی وسط از چنیا. بودمنیو مطم. باور بودرقابلی مامانم برام غیکارھا.برگردن

  ی مدیکھ با.کردیفرارم
 

آشب منوبابا .ارمی سر از کار ھمھ در بخواستمیمچون .انگار گارگاه شده بودم.دمیفھم
 لی بود میزی کھ ھمان دی سنتی دوستانھ،شامی در جمعونیوآرمان و آقا ھما

   خوشیلیخ.میکرد
 

 خورده حال و ھواش عوض شده ھمھ سرحالو شاد بھ خانھ ھیآرمانم .گذشت
 یلیآرزو خانم ممنون امشب خ. آرمان گفت. بھاتاقم برمخواستمی کھ میموقع.میبرگشت

   بھ روشیلبخند.خوش گذشت
 

 . وارد اتاقم شدمزده
 

 یبا چھره عصبان. پا در اتاقم گذاشتمنکھی فصل ھفتم                              اما ھمادامھ
بھ بھ '.ت باخشم بھ طرفم آمده در اتاقم را بست وگفدیکھ تا مرا د.مامانم روبھ رو شدم

  آرزو خانم چھ با
 

ازبرخوردش جا خورده متعجب نگاھش .                ھنوز کھ سر شبھی برگشتعجلھ
 من کھ کار ی شده؟چرا از دستم نارحتیمامان چ. کرده بھ طرفش برگشتم و گفتم
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 .!          نکردمیاشتباھ
 

 نشده دختر تو یزی،چیچیھ. از قبل گفتتریدستشو بھ کمر گرفت و عصب             
  یری شده مداشی پی از کدوم گورستی کھ معوم نی چرا ھمراه پسری کشیخجالت نم

 
 با او نمی رو ببگھ،توی بار دھی گھ،فقطی بار دھیاگھ .گمی بھت می آرزو چنی؟ببی بزنقدم

 ونھی تا منو دی کردیکیانگار تو و پدرت دست بھ . و تومونمی من میھم کالم شد
  برو بھ بابا جونت بگو.یکن
 

من .                        دوستاشای منھ ی جاای خونھ نیتو ا. اگر رفتارو ادامھ بده کھ
 چی ھختھی رخوامی نمگری چون من دیگینھ تو م.           یچرا بگم خودتون بھش بگ

   رانھایا.نمیکدومتونو بب
 

.                    دمیھ بر خود لرزو در را چنان باخشم بست ک. رفترونی از اتاق بگفتھ
 بابام از یھای طرف،و خوبھیرفتار سرد مامانم نسبت بھ آنھا،از . شده بودمجیکامال گ
  گرنسبتیطرفھ د

 
 نی کرد کھ پشت انمی از قبل مطمشتریو ب. دوستاش،منو سردر گم کرده بودبھ

 آرمان از دمی وشاو من.شدی کھ بھ گذشتھ آنھا مربوط مییماجرا. ھستییا،ماجرایقصا
 .              می خبر بودیآن ب

 
 یاما ب. را کھ با آرمان داشتم خراب کردی مادرم،شب قشنگیآنشب با آنکھ حرفھا   
فرداش چون کالس .                آرمان بھ خواب رفتمیای شده با روزی ھمھ چالیخ

  داشتم صبح زود
 
در طول راه . دانشگاه شدمی کھ سر کوچھ منتظرم بود راھای الرون،وبای خونھ زدم باز
 نھ؟و منم ھمش جواب سر باال ای شد مھمونا اومدن ی کھ چکردی ھمش سوال مایال
  کھ حرصش. دادمیم
 

 شد؟اومدن؟خوشگل ی با توام چونھید.  راھم را سد کرد وگفتگرفتھ
 ذاشتمیسرش م سربھ کھیومن ھم در حال.    گھی کن دفی تعرش؟خوبیدیبود؟پسند

   و واسشزیعاقبت مجبور شدم ھمھ چ
 

خاک تو .  دونھ زد پسھ کلمو گفتھیآخر حرفام .                                   بگم
          ازش ی دختره بردی ھرچیآبرو.سرت،چھ زود دلت واسش ضعف رفت 
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  یچتھ روان.  شده گفتمیشاک
 

 ی اون روز الکادتھی. خودتم بودری تقصتازه.رهی من دلم واسش ضعف مدونھی نماونکھ
 در درونم تونمی حسو نمنی ایول.می من گفتم از عشق فراریفکرشو تو ذھنم انداخت

  شھیباورت م.سرکوب کنم
 

.                              ذوب شدبھی غرھی سنگ عاقبت با نگاه نی ایول. قلبم از سنگھکردمی فکر مشھیھم
 شازده نیچون ا. دانشگاه بودی سنگ فقط واسھ پسرانیفکر کنم ا. وگفتدیبلند خند

  یلیخ
 

 یول. کاله موندی سر ھمشون بچارهیآره ب. و گفتمدمیمستانھ خند. ذوبش کردزود
 و یو آنروز ھر دو با شوخ.قول داده ' خودمون بمونھشی موضوع فعال پنیخواھشا ا

  خنده کالسھا را پاس کرده
 
 اصرار داشت ھر چھ زودتر او را با ای خونھ ما،چون المیر ھم برقرار شد بعدازظھ.

 .آرمان آشنا کنم
 
جز اعظم خانم کھ او ھم طبق معمول . نبودی انگار کسیول.می بھ خانھ برگشتای البا

و او با .می نھار خورده بھ اتاقم رفتایبا ال. بودنرونی خانھ بود،ھمھ بیمشغول کارھا
  تلفن بھ مادش خبر داد خونھ

 
 از تخت دونفر دراز ی حوصلھ گوشھ ایساعت سھ بعدازظھر و ھر کدام ب.ماست

 یھر دو دستپاچھ نگاھ.دیچی اتاق پی فضااط،دری زنگ در حی بودم کھ صدادهیکش
  گذرا بھ سر و وضعمان

 
 .می رفتنییبھ طبقھ پا.انداختھ

چتھ .  زده گفتمیلبخند.انداختھ. بودستادهی اخیودش س انگار برق گرفتھ با،کھی بھ الرو
چون خودش بود مرتب . حرف در دھنم ماندیول.تو؟اصال از کجا معلوم کھ او باشھ

   در سالن واردک،ازیوش
 

تروخداسرو وضعم . لب غرغرکنان گفتریز. خود را گم کردهی دست وپاای الشد
 .ادی تو اصال بھ پوستم نم بلوز وشلوارنی اکردمی تنم میگریخوبھ؟کاش بلوز د

 . تعجب داشتی واسم جاای الیحرفھا
اوھم با .میو بھش خوش آمد گفت.می شده ھردو ھمزمان سالم کردکی بھ ما نزدآرمان

فکر . آرزو خانم بد موقع مزاحم شدمدیببخش.  معذب گفتدهی حال مارا پرسییخوشرو
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   مھمون داشتھکردمینم
 

 ! یباش
 دوست نی تریمی ھستن صمای الشونی آقا آرمان،اھی چھ حرفنی اکنمی مخواھش

 .موننی مثل خواھرم مستنیمھمون ن.من
 دستش یی در کمال پرروای الیول. کردی ابراز خوشنودی معمولیلی خای رو بھ الآرمان

 . آرمان را بھ نشانھ ابراز محبت فشردیرا دراز کرد و دستھا
 . کردی اظھار خوشحالدنشی دواز

 آنجا ادیآرمان ز. حرصم گرفتی جوراھیو .ومدی کارش خوشم ننی چرا از ادونمینم
و من ھم کھ ھنوز درشک . کرده بھ اتاقش رفتی تفاوت،عذرخواھی بیلیخ.نموند

  ایرفتار سبک سرانھ ال
 

 . ماتم برده بودستادهیھمانجا مثل مجسمھ ا.بودم
  با پسرمردم راحت برخورد کندنقدریا.  ونشناختھدهی داشت ندی چھ لزومآخھ

و او .می بازم با ھم بھ اتاقم برگشتاوردهی بھ روش نیول. بودمی آنکھ از دستش عصبانبا
 آرزو محشره،تو یوا. از آرمان گشودو گفتفی وتعردیلب بھ تمج.بھ محض ورود

  توی انتخاب زندگنیبھتر
 

 .باستی وزپی خوش تیلیر،خی نظی او واقعا بیکرد
آخھ .ندی از خودم او را مشتاقانھ ببری غیتحمل نداشتم کس. نگفتمیزی چ تخت نشستھرو

 . زده شودبھ،زوقی غرھی دنھی از دنقدریاو ا. داشتیلیچھ دل
 
 

نھ من .باخودم گفتم. کھ مال من نبودیاونم بھ کس. کنمی می دارم حسودکردمی ماحساس
 .چون او دوستم بود مثل خواھرم. با آرمان حساس شومای نسبت بھ رفتار الدینبا

 . مانده بعد رفتشمی غروب پی تا حوالای الآنروز
 .ومدی نرونی از اتاقش بگری آرمان دیول. با آرمان آشنا شودشتریب. آنکھ دوست داشتبا

 وانھی مدت دنیومن در ا.گذشتی ماه از بودنھ آرمان وپدرش در خونھ ما مکی مدتھ
 امیبا بودنش دن.گنجدی نمانیآنقدر دوسش داشتم کھ در ب.لباختش شده بودموار عاشق ود

  و باعشقش. شده بودبایز
 

شبھا .ختمیری مش،اشکی و با دل تنگدمیخندیبا خنده اش م.زدمی موندی و شبم را پروز
 .کردمی را آغاز مدنش،روزمی ددی و روزا بھ امرفتمی بھ خواب متارشی ساز گیباصدا

 بھ نی ھمیبرا. ماندگار شده و فعال دوست نداشتن بھ کانادا باز گردننکھی مثل ااونا
 . بمانندرانی را ایقصد داشتن مدت. خونھ اجاره کردهھیکمک پدرم 
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 من یول.مینی را داخل خونھ بچلیبا کمک ھم وسا. قرار بود ھمراه آرمان رفتھآنروز
 بازم یول. خونھ عادت کرده بودمنی بھ بودنش در ایلیخ. بروندنجای از اخواستیدلم نم

  کھ. شکر داشتیجا
 

 . ماندگار شده قصد رفتن نداشتننجای افعال
 .گرفتیو دلم از نبودنش م. با رفتنش بازم من تنھا شدهھرچند

 ھی کرده وعشق را بھم ھدبای را زمیچون با آمدنش زندگ.زبودی واسم عزیلی خاو
 نیو او فارغ از ا. کرد و جوانھ زدشھی فقط در قلب من رکطرفھ،کھی یعشق.داد

  و در.دی دیعشق،انگار مرا نم
 

ونگاه عاشقم را بر خود حس . نبردی بارم شده بھ راز درونم پھی ی مدت برانی اطول
 .نکرد

آسمان را .پرده را کنار زده.رومی از رو تخت بلند شده بھ پشت پنجره می سختبھ
مثل دل من کھ با . ندارندنیا ھم قصد بار ابرھنی انگار ایول.ستیبازم ھوا ابر.نگرمیم

  الیش،خیتموم دل تنگ
 

 ھق ھقم یوصدا. بغض را شکستھ ینی سنگنیدوست داشتم ا. بغضم را نداردشکستن
 ی ولدی عشقم را ددمیو شا.ابدیو عشقم را در.ندیرا بھ گوش آرمان برسانم تا بلکھ مرا بب

   کھ آنرافیف،حیح
 

 .رفتینپذ
 
 
 چگونھ بھ دانمینم.گذردی خانھ منی کھ از حضور او در ایقی دقانیس واپنی حاال در او

 .وعاشقشم.کھ دوسش دارم.او بفھمانم
 .میگوی خوام ومیعاجزانھ از خدا م. راا رو بھ آسمان بلند کردهسرم

 مرا بشنو و وجود خستھ ام را کھ گرفتار عشق ی آفرقدگارم،صدای مھربان،ای خدایا
 . بھ راز درونم ببردیوپ.ندی کن او عشقم را ببیکار. بخشامیشده الت

 ھی.کندی مھربون خودش کمکم می کھ خدادی امنیبا ا. درونم کاستھ شدهی تابی از بیکم
 خوش ی مانتو صورتھی رفتھ می طرف کمد لباسھام،بھی مالشی آراھیبعد از .دوش گرفتھ

   شلوارھیرنگ با 
 

 دهیمرتب و اتو کش. را کامل کردهپمی،تی شال و کفش صورتھی بھ تن کرده با دی سفتنگ
 . رفتمرونی اتاق بشھ،ازیمثل ھم
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کنار مادرم .بھ ھمھ سالم داده.مشغول خوردنھ صبحانھ بودن. نشستھیرای درپذھمھ
 ھی و ی بلوز مردانھ سرمھ اھی بھ آرمان،کھ ی نگاھی چشمریو ز. نشستمزیپشت م

  کھ. بوددهی پوشاهیشلوار س
 
زل زده اصال . کھ جلوش بودیری شوانیبھ ل. شده بود انداختمشھی و جذابتر از ھمبایز

پدرش جلو .دی چن بار صداش زد نشنونی آقا ھماکھیطور.حواسش بھ اطرافش نبود
  صورتش دستشو تکان

 
 ؟یدی چرا جواب نمیکنی مریانگارتو آسمونا س. معلومھ حواست کجاستچیھ. وگفتداد

 ؟یخواستی میزیابا،چ بدیببخش. گذرا بھ ھمھ انداختو گفتینگاھ
 چتھ؟.ی داری ھست مشکلزتی چھی نھ تو آرمان

 .ی حواسم پرت شد خوب حاال چکارم داشتدمی نشندی ببخشگفتم
 و یبھتر زودتر صبحانتو بخور. بھ من وبعد مادرم انداخت وگفتی نگاھونی ھماآقا

 .البتھ اگھ پدر و مادرش اجازه بدن.یھمراه آرزو خانم بر
 .  محترمانھ در جوابش گفتیلی خبابام
بخدا اگھ ماھم .یموندی مشتری بمی اجازه ماھم دستھ شماست دوست داشتی داراریاخت

شما ھم .ی کمک،خودت کھ از وضع کارخونھ خبر دارمی اومدی مدای با لمیگرفتار نبود
   خودخونو خستھادیز
 

 نجایاز خدامونھ ا مثل خونھ خودتونھ،ما کھ نجامی؟ایچھ عجلھ ا. امروزم نشد فرداینکن
 دا؟ی مگھ نھ لیبمون

 دیی پدرم را تای کھ از خداش بود ھرچھ زودتر از شرشون خالص بشھ حرفھامادرم
 خوشحال ی بمونگرمی د؟چندروزی حاال چھ عجلھ اگھی راس مبرزیفر.کردو گفت

 .میشیم
 می مزاحمتون شدیلیممنون خ. گفتشی از چای ضمن خوردنھ جرعھ اونی ھماآقا
 . بتونم جبران کنمی روزدوارمیام

 مارا ی کھ تو روزنھی من تنھا آرزوم امی نکردی ما کارونیھما. گفتدوی کشی آھپدرم
 .یببخش

 . حرف پدرم،مامان از جاش بلند شده آنجا را ترک کردنی ابا
 ونیآقا ھما. ما را متعجب کردی حرف پدرم ھر دونیا.می بھم انداختی وآرمان نگاھمن

 درخواست بخشش نی چننیکھ او ا. در حق بابام کرده بودی چھ گذشتای،یچھ کار
   آقاکھیطور.کردیم
 

  نییوبابام شرمسار سرشو پا.مامانم آنجا را ترک.کنھی سکوت مونیھما
 . ھستی آنھا رازنی بنمیمطم. اندازهیم
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 .کننی ازآن فرار میو ھرکدام بھ نوع. گفتنش را ندارنی آنھا توانچکدامی کھ ھیراز
 فرار ونی مامان از روبھ رو شدن با آقا ھمانکھی بودم ادهی را فھمیزھای مدت چنیدرا

 ی ھم کالم نمن،وباھمییھمش سرش پا.شودی مجبور بھ بودن در جمع میو وقت.کندیم
 .شدن

اما .دادمی حساس شده ونسبت بھ رفتار آنھا واکش نشان میخودی من بدمی شادونمینم
 .من حق داشتم از آن آگاه شوم اساس،ی بی بود چھ راز،چھ حرفیھرچ
او ھم قبول .می فھمانم کھ بھتر است ما بری بھ او میجور. بھ آرمان انداختھینگاھ
 .می مامانم خارج شدنیبا ھم از خونھ با ماش. نمودهی خداحافظونیاز بابا وآقا ھما.کرده

 ادی کوچھ ھا را ابانھاوی مدت راه خنی دراگرید. اصرارمن آرمان پشت رل نشستبھ
 .گرفتھ بود

 یا.میو ھردو سکوت کرده بود. کالم فضا را پر کرده بودی بکی موزھی نی ماشداخل
 ای شود دهی عشق خشکشھی کھ ری تا زماندیشا. ادامھ داشتی سکوت تا کنیخدا ا

  برعکس او دل بھ دلم
 

 تحمل نداشتم گری د؟نھی چموندمی میفی طور تو بالتکلنیاگر نبست،ومن ھم.ببندد
 نی کھ ایآقا آرمان مطمئن.مناسب دانستھ رو بھش سرحرفوبازکردم وگفتمفرصت را 

  درستھ؟ریمس
 .بلدم. راه را رفتمنینترس من چندبار ا.ی گم بشی ترسی مگھ آرزوخانم مچطور
 .ی شما در کنارمستمی چون تنھا نترسمینم.  بھ روش زده گفتمیلبخند

 . شما نخواھم شدی برای پس ھمراه خوبستمی را بلد نی منکھ جااما
 ؟ینی بی را نمی خود کس؟وجزی چرا ھمش تو خودتیکنی فکر ومنی اچرا

 فقط ستمینھ تو خودم ن. بود بھ عقب راند و گفتختھی رشیشانی موھاشو کھ رو پکالفھ
بلکھ دوست . خود کنمری را در بند واسیدرضمن من دوست ندارم کس.رهیفکرم درگ

  می زندگکیدارم شر
 

 . شودرمیس در بند واخودش
 شدم وخبر رتی در بند واس،منی و در دلم گفتم شازده پسر کجادمی خندی تلخبھ

 خواستم با ابراز یو نم.چون منم بھ اندازه او غرور داشتم. نگفتمیزی چیول.یندار
   دارحھیاحساسم غرورم جر

 
 .پس گفتم.دادمی جوابش را مدی بایول.شود
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 . شودی نمرتی گرفتار و اسیکس.ی ندی تا دل بھ کسیدونی را منی آرمان شما اآقا
 ی و دوست ندارم کسستیاصال برام مھم ن.دیگوی متی اھمی تلخ برلب نشانده بیلبخند

 .پابندم شده ومرا بخواھد
 ؟ی ھستی داره کھ از آدما فراری خاصلیچرا؟دل

 فرار ی وفایاز ب.کنمی از آدما فرار نمینھ اشتباه فکر نکن. بھم انداختھ گفتی نگاھمین
 .کنمیم

 ی؟ولیدی دی وفای بی؟مگرازکسی وفای چرا ب،ی وفایب. نگاھش کرده گفتممتعجب
 . بد بوده ھمھ آدما بد باشنیکی شھ اگری نملی دلنیا

 یکیمنم از . خونسرد باشھ گفتکردی می سعکھی کاستھ در حالنی از سرعت ماشیکم
 .ھمھ آدما مثل ھم ھستن.دمی دی وفای از ھمھ بدمی ندی وفایب

 دی دکی و با دهیکھ ھمھ را بھ سالبھ کش. در حق تو کردنی چرا مگھ چھ بدآخھ
 ی زندگی خارجی باشد کھ در کشورھای منظور شما،آدمھادی شادمی فھم؟آھاینگریم
   عشق ویاونا معن. کنندیم
 

 . ھنوز نمردهرانھ،احساساتی انجای ایول. ودل شکستن را خوب بلدندفھمندی را نمعالقھ
ھمھ . ندارندی فرقی وخارجرانیاحساسات،ا. را بھ نشانھ تاسف تکان داد وگفتسرش

 .مثل ھم ھستند
 . گفتم. ماندهبی فکرش عجازطرز

 داره از ھمھ ی خاصلھی راستشو بھم بگو دلکنمیخواھش م. پرسمی ازت میزی چھی
 ؟یمتنفر
 .دیگویم آن شده ی ھم چاشنی مردانھ اش کھ بغضی دو رگھ یباصدا

  چرا؟یدونیم.زارمی متنفرم،از ھمھ بآره
 . بھش دوختم و گفتمسموی پر از اشک شده نگاه خچشام

 .  برام بگوکنمی خواھش مدونمی نمنھ
 .  بھ روبھ رو گفترهی را متوقف کرد وخنی ماشی ترمز دلخراشبا

 تشی ھوھ؟ی کھ خودش ندونھ کیآدم.نگرندی مبھی غرھی مرا بھ چشم رمی جا مھر
 . خودشی برایحت.بستی ھمھ غریھ؟برایچ
 دیشا. شدادهی پنی شده از ماشنیتحمل آن فضا براش سنگ.دی حرفاش کھ رسیجای ابھ

 خلوت کھ پرنده ھم پر ی کوچمی کوچھ بودھی یتو.نمیدوست نداشت من اشکاشو بب
 .زدینم

کھ دوسش . بھش بفھمانمتونستمی سوخت کاش می ھم نارحت بودم ودلم براش ممن
 . عشقش کنمیو حاضرم جانم را فدا.دارم

 
کنارش .  زل زده بودنی زمن،بھییسرش پا. آرام بھ کنارش رفتم. را باز کردهنی ماشدر

 من بود شرمنده نارحتت ریببخش تقص. پا و اون پا کردن گفتمنی و پس از استادمیا
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   کردمیفکر نم. کردم
 
 . ی حساس باشنقدریا

 . سبزش را در نگاھم دوخت وگفتی را بلند کرده چشمھاسرش
 .شمی باشھ کھ بتونم باھاش حرف بزنم خوشحالم می کسنکھیاتفاقا از ا.  نارحت نشدمنھ
 . گفتم. بھ روش زدهی اخم لبخدبا
  جزء آدما؟ای.ستمی ھمھ ننی من جزء ایعنی؟یزاری از ھمھ آدما بی گفتی کھ متو

 .  خنده ھاش گفتانی ومدی خندبلند
 یکھ آدم از ھم صحبت.ی فرشتھ اھی ،توی،مھربونیتو خوب.یستیکس ن چی تو جزء ھنھ

 .یکنیتو آدمو درک م.برهیباھات لذت م
 دوست دارم کھیطور. شدنی دلنشی خوشھی از زی حرفھاش،لبردنھی وجودم از شنتموم

 . کردم بد بودمیاگھ درکت نم.دمیپس پرس.بازم بشنوم
  بشھدای پیکی کھ نیا،ھمی دننیتو ا.آره

 .ھیلی بفھمھ خودش خحرفاتو
 .  گفتمدهی کشی بلندآه

 .می برگھید.ھی کافنیھم. حق با توستیگی راس مآره
 .می طرفھ خونشون رفتن،بھی ماشسوار

 .دیدی او اصال منو نمیول.سوختمیدر حرارت عشقش م.دی فھمی منو نمی حرفھااو
وچنان با . بودقھی خوش سلیلیآرمان خ.دمیدی را تو خونشون چلی کمک ھم،وساآنروزبا

 یلیآپارتمان خ. بھ آدم دست دادیکھ حس خوب. داده بودقی بھم تطبزرای ھمھ چقھیسل
  یدارا. شده بودیبایز
 

 .  و آشپزخانھی بھداشتسی سروھین،وی بزرگ و دلنشیرای خواب و سالن پذدواتاق
 . بودای قصر دننیباتریز.کردی می چون آرمان در آن زندگیول. بزرگ نبودادیز
 

 . روز پس از آماده شدنھ خونھ،آرمان و باباش بھ آنجا نقل مکان کردنچند
 کھ آنھا یشب اول. نشستنی ششم می آپارتمان ده طبقھ،کھ آنھا طبقھ کی واحد از ھی

و در . نرفتمرونیومن اصال از اتاقم ب. سوت وکور بودیلیخونھ ما خ.خونھ خود بودن
   و خلوت خودیتنھا

 
 . دل خنگم نوشتمیو در دفتر خاطراتم برا.الم بدجور گرفتھ شدکھ ح. کردمھی گرآنقدر

  عشق من کاش ھرگز تو روآرمان
 است کھ مثل یآخھ چھ احساس. افتادیو غم عشق تو بھ جانم نم. شناختمینم 

 .خورهیخوره،داره تار و پود وجودم را،م
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 نفرت و انزجار از آدما ،ازی و او فارغ از ھر احساسسوزمی در آتش عشق او ممن
 آخھ چرا؟.دیگویبرام م

 خبر کند ی و از عشق و نگاه عاشقانم کھ سنگ را ذوب مندی بی او من را نمیعنی
 .ندارد
 .و در ھمنجا رو تختش خوابم برد. آنقدر دل تنگش بودم کھ بھ اتاقش رفتھآنشب

 .میدی ند راگری مدت ھمدنیو ما در ا.  ھفتھ از رفتنھ او از خانھ ما گذشتھی
 . درحال خارج شدن از دانشگاه بودمای آنروزکھ ھمراه التا
 او را در آنجا دنھی دستپاچھ،چون انتظار دایھردو با ال. ما سبز شدی دفعھ جلوکی

 .میشوکھ شد.مینداشت
 ،.دمی مونده پرسبی عجدمشیدی آنجا منکھیو از ا. نمودهی سالم واحوال پرسباھاش

  افتاده؟ی؟اتفاقیکنی چکار منجای اشما
 .نمتونی بب،اومدمی دانشگاھدونستمی واستون تنگ شده بود چون م؟دلمی چھ اتفاقنھ

 .  بھ روش زده گفتمیلبخند. را بھم داده بودنای دنیای خوشانگارتموم
 خوبھ؟از زیخوب چھ خبرا؟ھمھ چ.  منم دلم واست تنگ شده بودی کردیکارخوب

 ؟ی ھستیخونتون راض
 ،.  در آورد وگفت را از چشاششی آفتابنکیع

 ،. گفتایوبعد رو بھ ال.ستی بدنممنون
  خوبن؟؟خانوادهی خانم شما چطورای الخوب

 . گفت.شدیوبا خنده کھ از رو لباش محو نم. بھ خود گرفتھی ژست خاصایال
 یشما کم لطف. پرسمی حالتونو از آرزو مشھیآقا آرمان باور کن ھم.  ممنونمیخوب

 .یریگی نملیومارا تحو.یکنیم
کھ اگر خدا . بودممی انتقالیدنبال کارھا. باورکن گرفتارمی لطف دارتشکر،شما

 .رمیدانشگاه شما دکترامو بگ.بخواد
 تونستمی ھر روز مگھیچون د. خوشحال شدمیلیخ. قند تو دلم آب شددمی زا شننی اتا
 یخداحافظ.پس بھ او خوش آمد گفتھ. ھم خوشحال شدایال. بودی واسم کافنیوھم.نمشیبب

  ده ازش جداکر
 

 .میشد
 .می بھ راھمون ادامھ دادای ھمراه الو
 
 
 ،. شده گفتمیعاص. اعصابمو داغون کردکھیطور.دیخندی میخودی ھمش بای راه التو
 ؟یخندی می واسھ چی بگی لطف کنشھیم
 خندم؟ی می واسھ چیدونی تو نمیعنی

 ،. گفتمیعصب. بھ جوش اومدهخونم
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 .دمی ندی خنده دارزی از کجا بدونم من کھ چنھ
 با ھم تعارف تکھ نقدریپس چرا ا.ی را دوست ندارگری مگھ تو وآقا آرمان ھمدآرزو

 ؟یکنیپاره م
 خودرا لو کطرفھی عشق یول. بھ رفتار من وآرمان متعجبم کردای ازحده الشی بتوجھ

 . ستی بد ننکھی امیگذاری، خوب مابھم احترام م.نداده گفتم
 ،. شدوگفتقیتم دقدر صور.ستادهی روم اروبھ

 یگری دیزی برخورد شما دوتا چمنی خوبھ،ولمیلی اتفاقا احترام گذشتن خستی بد ننھ
 .دمیفھم

 .ی نندازکھی و تی نخدنقدر،سربستھی من ھم بدونم وای بگشھی؟میدی فھمی چخوب
 .ی نارحت نشی ولگمی باشھ آرزو مخوب

 . بگوشمی نارحت نمنھ
 دای و از رفتار آرمانم پدمی من فھمکھی آرزو،طورنی، بب. چشام زل زدو گفتتو

 .ستی عاشق بھ معشوق نھینگاه آرمان بھ تو،نگاه .بود
 ،. و گفتمدمی خندی حرص بھ تلخاز

 کھ خاطر خواھت ستین.ی درکش کردھ؟توی نگاه معشوق بھ عاشق چجورمگھ
 .ھزارھزارند

ودر .ق با او بودھرچند ح. ازدھنم دراومد بارش کردمی در چشام جمع شده ھرچاشک
چون واقعا آرمان عاشق من . حس کرده بودی را بھ خوبزی لحظھ ھمھ چکی نیا

   رایکیکھ،یچون کس.نبود
 

 آرمان موقع یول. دارهداری داشتھ باشھ ھرچقدر تو چشاش بنگره بازم شوق ددوست
 چیکھ ھ. روح بودی نگاش آنقدر سرد وبای.کردی را نگاه منی زمایحرف زدن با من،

 . در آن نبودیحس
 . موضوع را بھ رخم بکشدنیو ا. حق داشت مرا مسخره کردهای الپس

 ،. کردوگفتیمان،عذرخواھی زود از حرفاش پشگرچھ
 . کرده باشمیخواستم باھات شوخ. نداشتمیباور کن منظور. ببخشآرزو

 ،. را پس زده گفتممی اشکھابادست
 ونھی من دیول.ھ من نداره بی حسچی او ھیدی نارحت نشدم اتفاقا تو درست فھمنھ

 .  دوسش دارمیلی عقل نادون دوسش دارم خیآره من ب.دوسش دارم
 .رهیمیبرات م. دوست دارهیگفتی اون حرفا مپس
 ،.گفتم. دادهھی تکمی بودستادهی کھ کنارش ای خونھ اواری دبھ

 یگری دیزی رفتارش چیول. دوسم دارهکردمی فکر مقتی در حقیعنی دروغ بود ھمش
 . نبستھای دننی اچینھ تنھا دل بھ من،بلکھ دل بھ ھ.عشق و عالقھ در او مرده.گھیرو م

 نباشھ نطوری واقعا ادیزم،شای، آرام باش عز. صورتم و پاک وگفتی دستھاش اشکھابا
 .یو تو اشتباه فکر کن
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 ،.گفتم. واسھ خود تکان دادهی تاسف سربا
 بھ یدی امچیوھ.ندی بی چشم مکیباو ھمھ را .ادی او از ھمھ آدما بدش مستی ننطوری انھ

 .ندازهی نمشی در زندگیدیومنو امثال منم ام. نداره یزندگ
 ،. سردرگم،واسم متاثر شده گفتایال

 . تو دلش نمونھی از کسی نفرتچی کن ھیکار. کندوارشی امی تو بھ زندگزمی عزخوب
 خودش یآخھ وقت.زندی در مورد خودش حرف نمادیاو ز. نشدای الیا،ولی کردم الیسع

 .نخواد من چطور کمکش کنم
 ،. بشکون زد وگفتھی با ذوق ایال

 .ی دوسش دارمیوبھش بفھمون.می بکشیبھتره باھم نقشھ ا. دارمی فکرھی من آرزو
 .گھی نکن دشی ھندلمی، ول کن بابا،ف. وگفتمدمی ھام خندھی گرانی مای الیونگی دبھ
 . کار کردنی بھ ای بود منم راضی بود وھرطوری او جدیول
 . او را با نقشھ،و دوز و کلک بھ طرف خود جلب کنمشدنظری نمی من دلم راضیول
 

 دنھیبا د.  شدی سرما،تداعنیوا.دی ماه زمستان از راه رسنی اولی سرد وبرفیروزھا
 . گشتھ بودمیھر روز آرمان،در محوطھ دانشگاه،کھ گرمابخش زندگ

 ھی ما،با ی گفتگودمشیدیوھربارم کھ م.شدمی دانشگاه می راھدنشی بھ عشق دھرروز
 .وخوشحال. بودمی راضگاھمی گاه بداریبھ ھم د.افتی ی خاتمھ میسالم واحوال پرس

 . گذراندمی میبھ سخت. کالس نداشت و در دانشگاه نبودی روزاگر
 ی زود در دانشگاه،تو دل دانشجوھا و استادھا جایلیو او خ. گذشتی معی سرزی چھمھ

 . اومدی از او خوششون میو ھمھ بھ نوع.خود را باز کرد
 .شدی عاشقش مشتری خوب بودنھ او بود کھ دلم روز بھ روز بنی ھمدیوشا

 . تالش کنمدی بھ دست آوردنھ قلبش بای باورم شده بود براوخودمم
 او سر کالس ما ی بھ جاکمون،آرمانیزی استاد فامدنھی نلیکھ بھ دل. بھمن ماه بوداواسط

 اومده،او شی واسش پی کھ مشکلی انگورانی آقاامدنھی نلھیآمد واطالع داد امروز بھ دل
  آن ساعت را با ما

 
 .کندی کار مکیزیف

 . گذشتھ،کھ چندتا از دانشجوھا مشکل داشتن کردی دادنھ درسھاحی بھ توضشروع
 .دمی بالی بھ خود مدمشی دی در کالس،وبھ عنوان استاد منکھی ااز

 .  گفتارش شده در خودم غرق شده بودموهیرس دادن،و ش دی نحویمحو
بھ خود .  ازم گرفتای کھ الیشگونی آرمان،و نیکھ با صدا. حواسم بھ کالس نبودواصال

 ، .آمده ازجام بلند شده گفتم
  شده؟یزی استاد چبلھ
 ،.دیازم پرس. بودستادهی ااهی کنار تخت سی مصمم و جدیلیخ
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 ی شما ودوستات درس قبلی کالس درس،وبرانکھی ا؟مثلیزدی کجاست خانم احواستون
 .کنمی محیرا تشر

 ،. بھش انداختھ گفتمی خونسرد نگاھیلیخ
 . تکرار نشھگھی دکنمی می حواسم نبود سعدیببخش

 .دینی بنشدیی خب،بفرمااریبس
 . رو بھ تختھ شروع کرد بھ نوشتنوباز

 ،.گفتم.  جدا نشستھ بودی کنارم درصندلا،کھیدر گوش ال. نشستھسرجام
 .  کالس نشستمنی فقط من،تو اانگار

 ! ی بازم نگرفتنکھی مثل اآرزوجان
  قول شاعر اگربھ

 یلی بود مگرانشی با داگر
 یلیگوزه مرا چرا بشکست ل            

 ،. تعجب چشامو گرد کردم و گفتمبا
 یب. کردهتی شعرش بھ تو سرانکھی مثل ایول. بھمون رحم کنھ من عاشق شدمخدا
 . شکستنی برایو نھ من گوزه ا. بھ من دارهیلیفعال نھ او م. دل منو خوش نکنیخود

 .  بھم زد وگفتی چشمکایال
بالخره دلش را . آقا خوشکلھ،ھرچقدرم مغرور باشھنیمن مطمئنم ا. تو صبر کنحاال

 .بازهیم
 .ی من اگھ دل نباختھ چکار کنم؟مجبورم بابامو بردارم و برم خواستگاربدبخت
و نگاه ھمھ .دی خندمون،مثل بمب تو کالس ترکی صداکھی خنده،طورری زمی زدھردو

بھ . صورتش سرخ شده بودتی کالس،والبتھ آقا آرمان،کھ از شدت عصبانیدانشجوھا
 .ما دوختھ شد

 .ایھم من ھم ال.میدی خجالت کشیلی خھردومون
 ،. گفتردی نگاھش را از ما بگنکھی بدونھ ای عصبآرمان

 
 

 کالس باعث خنده نی ای حضور من،توکردمیفکر نم.ی خوش خنده ھستیلی خخانمھا
چون من .کھ بھ شما درس بدھم.ستمی نیھرچند حق با شماست و من درحد. بشھایبعض

  نھ استاد دانشگاه
 

 ینی بیوحاالم کھ م. را اداره کنمیت کالس. کار را دارم نی ایونھ توانا. ھستم
 .کردمی نمی جسارتنی چنواال. دانشگاه بودسیبھ خواست ر.نجامیا

 . بود برداشت و بھ طرف در کالس رفتزی کتش را کھ رو موبعد
 . گفتم. بھ در برسد صداش زدهنکھی قبل از ادستپاچھ

 .دی آرمان لطفا صبر کنآقا
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 تی کھ در آنوقت واسم اھمیزیتنھا چ. واسم مھم نبودگرید. متعجب بھ من زل زدنھمھ
 . واسم مھم بودشتریدل آرمان بود کھ از ھمھ ب.داشت

 . بھ طرفم برگشتستادهی امستاصل
 کالس،او را بھ اسم کوچک صدا ی چھل دانشجوی انتظار نداشت من جلودیشا

 ن،وحرفی بود با قوانرانی انجایچون ا.زمیوسوءظن آنھا را،نسبت بھ خود برانگ.بزنم
  دیپس نبا. خودشیثایو حد

 
 .  داده گفتمیپس اشتباھم را ماسمال.تاد افی دانشگاه سرزبونھا مطی او با من درمحاسم

 مورد ی بی خنده دیباور کن. کالسو بھم زدمخوامی م،معذرتی رستمی اقادیببخش
در ضمن من کالس را بر ھم . نداشتنجای بھ حضور شما در ای ربطچیمن،ھ

  پس.کنمی راترک منجایخودمم ا.زدم
 

وتنھا من . دارناجیشما احت اتیچون دوستانم بھ تجرب.دی بموننجای شما اکنمی مخواھش
 . حضور در کالس شما را ندارماقتیھستم کھ ل

 . ھمھ از کالس خارج شدمی چشمھای را گفتھ از کنارش رد شدم وجلونایا
خود را . آمدهنییاز پلھ ھا وطبقھ سوم پا.شدمیداشتم خفھ م. را بستھ بودمی راه گلوبغض
 و من شدی مینجوری ادی تحمل نداشتم آخھ چرا باایخدا. آزاد رساندمی و ھوااطیبھ ح

   بھمیباعث وبان
 

 .شدمی کالس مخوردنھ
 .ستادمیا. پنجره کالس ما بودی درخت کھ درست جلوھی ریاط،زی حگوشھ

 .فی حیول. حاال اونجا بودمخواستیدلم م. نگاھم بھ پنجره دوختھ شدناخودآگاه
احساس سرما . نشستی منی برف رقص کنان،بر زمیو دونھ ھا. سرد بودیلی خھوا

 رفت کت ادمی آمدم کھ رونیآنقدر با عجلھ از کالس ب.دمی بر خود لرزدهیدر وجودم دم
   با خودلمویو وسا

 
 .ارمیب

 ریکھ بانگاھش غافلگ.بازم بھ پنجره کالس زل زدم. پا و اون پا کردهنی ایکم
 .کردی من را نگاه مستادهیپشت پنجره ا.شدم

 .می ھرچند کوتاه در نگاه ھم گم شدی بھم گره خوردوچند لحظھ انگاھمون
 ،. پنجره را باز کرده گفتسپس
 . باالیای ھوا سرده،لطفا بیزدی اخانم
 . درنگ روانھ کالس شدمیب. زدهشی بھ نشانھ تشکر بھ رویلبخند
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م  سرگریھمھ بھ نوع. نشستممی محض وارد شدنم بھ کالس،با کسب اجازه،سر جابھ
 آرمان جمع شده زیدور م. بودنشونی ھم در بای دختر،کھ الیوچندتا از دانشجوھا.بودن

  در حھل دفع
 

 . بودناشکاالتشون
 حاال منم اونجا کنارش دیکشیاگر او مرا بھ حرف نم. بدم اومدمای از الی لحظھ ایبرا

 . نشدنطوری افی حی ولزدمیوباھاش حرف م.بودم
و کالس آنروز ما با . شدی شکل سپرنی باشد بھ بدترنی من بھتر از ای کھ برای ساعتو

 .آرمان تمام شد
 سامسونگ فی توجھ بھ من کیآرمان ھم ب. کالس را ترک کردنیکی یکی دانشجوھا

 . رفترونی توجھ بھ من بیوکتش را برداشت و ب
 ،. وگفتستادی کنارم اای بودم کھ اللمی جمع کردن وسامشغول

 نارحت یلی آقا آرمان بعد از رفتن تو خی رفترونی کالس ب ازیخودی بچرا
 . با اصرار بچھ ھا موندنیول.رونیخواستن برن ب.شدن
 ،.گفتم. بوددای کھ از صدام پی آنکھ بھش نگاه کنم با خشمبدونھ

 لی کرده از دھنھ ف،فکریپسرک لجباز عوض. نمونھاهی درک،خواستم صدسال سبھ
 .افتاده
 ؟یشی می عصبانیخودیچرا ب. نزدهی کھ حرفچارهی او بیزنی مھی حرفھ چنی اآرزو

 . سر بھ تنش نباشھخوامیم.زارمی برو بھش بگو ازش بستمی نی عصبانچمی ھرینخ
  وبراشی چرا بگم تو عاشقشمن

 .خودت ھم برو بھش بگو.یری میم 
 ،. کولمو رو شونم انداختھ رو بھش گفتمدستھ
  ستمی نگری شد عاشقش بودم دتموم
 .یبری بد نشد خوب حاال حالشو میکی تو ی برای مرد ولبرام

 ،. بھش برخورد با خشم نگام کرد وگفتایال
 .یزنی بھ من تھمت می دارھ؟توی چمنظورت

 ،. وگفتمدمی را با تاسف تکان داده بلند خندسرم
 زنم؟ی دارم تھمت میگی میتھمت،جد

 را خودش واضح زی نھ جونم،ھمھ چستی نمی حالیزی من احمقم،وچی تو فکر کردایال
 .و معلومھ

  نمانده بودی کسای را بارش کرده از کالس،کھ جز النایا
 .رونی بزدم

و . داغون بودمیلیخ.رونی شده از دانشگاه اومدم بالی خی آنروز را بگری دی کالسھاو
 ھی بود با کی نزدکھیطور.دانستمیاصال حال خودم را نم. بودیمثل ابر بھار اشکام جار

 . تصادف کنمنیماش
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 . نشدمی بود چون طورای انگار ھنوز عمرم بھ دنیول
 . برمای خدا نخواست آرزو بھ دل از دندیشا
 .کھ ھرگز مال من نبود. بھ دلم بمونھی عشقی حسرتو
 

فکر نکنم .شناختمیچون او را سالھا بود کھ م. تند رفتمکردمی احساس مای مورد الدر
و من . کھ افتادهی اتفاقگھی دیول. کنھانتیودر حق دوستش بتونھ خ. باشھی آدمنیچن

   باشممانیھرچقدرم پش
 
 بھ من تعلق کھیزی بھ چدی ھم بود و نبارخودشیھرچند تقص.شھی عوض نمیزیچ

 .کردی میدست داراز.داشت
 . ندارمانمی بی بھ اعصاب و نحوی کنترلچیوھ. شدمونھی پاک ددونمینم

 بشھ زیو ھمھ چ.زدی بھم برمی زندگی اومد چون باعث شد کھ روال عادی بدم مازآرمانم
 .او

 .زدمی داشتنش پرپر نمیتا حاال برا.دمشی دی اصال نمکاش
 .نمی کس را ببچی ھخواستیدلم نم. باز کرده وارد شدمدمی را با کلاطی حدر
 ی شاھد دردوارشی در و دم،وی تنھا پناھگاه زندگیاتاق. اتاقم رفتھ در را محکم بستمبھ

 ھی خواستن،ودم نزدن از عشق ی بھ قشنگیدرد.دمی کشیبود کھ از عشق آرمان م
  نی آشناتربھ،کھیغر

 
 . قلبم شدیآشنا

 . خواب رفتمن،بھی چشام سنگدی نکشیو طول. دمی ھمان لباسھا رو تخت دراز کشبا
 .دمی ازخواب پربی عجیکھ با سروصدا.دمی چند ساعت خوابدونمینم

 یھنوز چشام خواب آلود وبھ سخت.گنی می چنمی کردم ببز،گوشیخ می تخت نرو
 .افتمیخودمو نگھ داشتھ بودم کھ پس ن

 . خونھ،خواب راحت داشتھ باشھنی ای آدم توذاشتنی مگر میول
 . شدهی چنمی بلند شده رفتم ببی سختبھ
 . صداشون کل خونھ را برداشتھکھ
 
 

 از اتاق یبھ ھرکدام کھ گوشھ ا. سکوت کردندنمیھر دو با د. زده وارد اتاق شدمسر
 ،.می گوی میسی اندازم و بدونھ رودروای می نگاھستادنیا

 مثل یول.ی باھم خوب شدگھیدلم خوش بود کھ د.یکنی شده؟چرا باھم دعوا می چباز
 تا آخر عمرم شاھد جنگ و دیوبا.ومدهی بھ من نیو دل خوش.کردمی اشتباه منکھیا

 . شما باشمیجدالھا
 ،.  آرومم کنھ گفتکردی می کھ سعی آرومی با صدابامبا



 34 

 دی اومده باشی پیمشکل.میزدی حرف ممیما فقط داشت. تو خودتو نارحت نکنزمیعز
 .میحلش کن

 ی زندگدمی اومدم و خودم را شناختم و فھمای کھ بھ دنی روز؟ازی مشکلمشکل،چھ
 مشکلتون حل شھ خودم را گول نکھی ادیو ھربارم بھ ام. شما بودمی دعواھاھ؟شاھدیچ

 یزی چیول.زدم
 ،.عوض نشد 

 ،.  من را گرفت و گفتی ادامھ حرفھاھی با گرمادرم
  کنی دخترم،تو بگو بھ پدرت حالآره

 نداره ما ھر روز بخاطرش،اوقات خود را تلخ ی ادهی فاچی ھگریو د.  ھا گذشتھگذشتھ
 .میکن

 ی نگرم و با صدای را مھردوشون
 ،.میگویبغض آلود م 

 شب و یو بعض.کننی ازش فرار مایکھ بعض! ھی گذشتھ ھا چنی ھا،آخھ اگذشتھ
تو گذشتھ .ی بھم بگکنمیخواھش م.گردنی از آن میودنبالھ نشانھ ا.ذارنیروزشون را م

   افتاده کھیھا چھ اتفاق
 

 !  را بھ کامتون تلخ کردهیزندگ. شما را بھ جون ھم انداختھ.سالھاست
 بزرگ شدم و آن گری من ددیبھم بگ.دمی ترکی پر بود داشتم از شدت بغض میلی خدلم

 .  شما را ندارمی دعواھادنھی طاقت شنگھیبخدا د.ستمی نشی چند سال پیدختر بچھ 
 ،.  موھامو نوازش مبکرد گفتکھی در آغوشم گرفت ودر حالبابام

 . میزدیرف م حمیآروم باش دخترم ما فقط داشت.یکنی مھی تو چرا گرزمی عزآرزو
 ،. ازش فاصلھ گرفتھ گفتم. آمدهرونی آغوشش باز

 کل خونھ ادتونی داد و فری کھ صداھی چھ حرف زدننی؟ایزدی دروغ،باھم حرف مبازم
 .خستھ شدم. بسھگری دی ولینمخوام بھم بگ.را برداشتھ

 دعواھا بودم و نیچون سالھابود شاھد ا. کنمی سرشون خالموی تمام دق دلخواستی مدلم
 . اضافھ شدننامیدرد خودم بسم نبود ا. رو قلبم تلمبار شده بودیادی زیغمھا.زدمیدم نم

صبحونم . نزد اعظم خانم در آشپزخونھ رفتم شکمم بدجور بھ قار وقور افتاده بودبھ
 ی دعواھانیاو ھم مثل من،سالھاست شاھد ا.نخورده حاال ساعت سھ ظھر بود

   خونھنی کھ در استیواتفاقات
 
 یلی بابت خنیامروزم ازا.دونھی خانواده می از اعضایکیوخودش را . افتھیم

منم مثل تو .گفتم. باال انداختھتی اھمیشانمو ب.  شدهی کھ چکردینارحت،مدام سوال م
  نھارمو کھ.  شدهی چدنمینم
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 مادرانھ شھی مھربون بود و ھمیلیخ. اعظم خانم خوردمنی نگاه سنگری بود زیماکارون
 سرم را رو زانوھاش گرفتیوھروقت دلم م. دوسش داشتمیلیمنم خ.دیرسیبھم م

   برام ازخواستمیگذاشتھ م
 

 . ھاش بگھگذشتھ
و متاسفانھ . سالھا بود شوھرش را از دست داده. نداشت ی ادهیچی پادی گذشتھ زھرچند
 .ی بچھ نداشتمی تو بھ جاگفتی مشھی ھمیول. ھم نداشت نازا بودیبچھ ا

 .دوسش داشتم. کھ تو آغوشش بززگ شده بودمھی داھی مثل منم
 
 

 درد عشق آرمان یول.می بگوشی باھاش حرف بزنم و از عشق آرمان براخواستی مدلم
 یتمام بعدازظھر و حت.  خوب نبودادیوآنروز ھم حالم ز.  گفتی نبود کھ بھ آسانیزیچ

  بھ. ازشبیپاس
 

 یھر چند درس.ادی کمتر بھ سراغم بالیر و ختا بلکھ فک. مشغول شدممی درسھاخوندن
و قرار بود ازطرف .چون آن ترم را پاس کرده.  خوندن نداشتمیبرا

   ممتاز را بھیدانشگاه،دانشجوھا
 

 .می گروه بودنی ھم آرمان جزء ادی وشاایکھ من وال. چن روز ببرنیاردو
فکر نکنم . وآرمان افتادای من والنی کھ بیچون با اتفاق.کردمی چکار مدی حاال بایعنی

 . خوش بگذرهادیز
 . کردن ھم نداشتمی آشتالی قھر بودم وخباھردوشون

 کلمھ ھم،در طول ھی ی ھفتھ،ھرسمون حتھی نیودمدت ا.  ھفتھ از اون ماجرا گذشتھی
 قدم شد تا با من شی پایالبتھ چن دفعھ ال.میبرخوردمون تو دانشگاه با ھم حرف نزد

   من بایول. کنھیآشت
 

 باھم سالم واحوال یاما آرمان انقدر مغرور بود کھ حت.  فاصلھ گرفتم،ازشیلجباز
غرور او و عشق .کردی عاشقم مشتری غرورش روز بھ روز بنیوھم.کردی ھم نمیپرس

  من،ھردو در مقابل
 

 عشقم را تونستمینھ من م. کننی را خالدونی کدام قصد نداشتن مچیو ھ. بودندستادهی اھم
  کندیبا من آشت. پا بگذاردرینھ او حاضر بود غرور خود را ز. کنممشی تقدیدو دست

وباھاش . آوردمی در مچارهی بیای سر الکردی می آرمان ازم دورشو،کھی دق دلومنم
 . بودمنیسرسنگ
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 از یکیالن،ی دانشگاه اعالم کرد روز سھ شنبھ بھ مدت سھ روز عازم شھر گسیر
 و لباس گرم ھمراه خود ازی مورد نلیوساپس .میشوی شمال کشور می شھرھانیباتریز
 .دیاوریب

 بود کھ از طرف ی بارنیچون اول.می داشتجانی شوق و ذوق ھیای با دنی بھ نوعھمھ
 .میرفتیدانشگاه بھ اردو م

 .کردی می از شوق سفر،ابراز خشنودی ھرکس بھ نوعو
 را رد ابونی ھنوزچند خی گرفتم ولشی خونھ را در پری آمده مسرونی دانشگاه باز

 . سر راھم سبز شدایال.نکرده
 را میجلو.اما او دست بردار نبود.دمشیانگار ند.  وانمود کردمی را کج کرده طورراھم

 ،. گرفت وگفت
 .یکن یبخدا تو در مورد من اشتباه م.  باھات حرف بزنمدی کن باصبر

 .  بھ خود گرفتھ گفتمی حق بھ جانبافھیق
  ز ندارم با تو بزنم لطفا ای حرفمن

 . برو کنارسرراھم
 ،. تو چشام زل زده گفتتی جدبا

 باھام ینجوریآخھ من چکارت کردم کھ ا. را بزنممی حرفھادی اول بای ولرمی مباشھ
 ؟یکنیرفتار م

کھ تو دلت واسش .ی با رفتار و حرکاتت بھ من فھموندیا،ولی الی نکردی کارتو
 ،.رهیضعف م

 ،.دی آغشتھ بھ خشم پرسی شده و با صداشوکھ
 ؟ی کواسھ
 .کنمینگو نھ کھ باور نم.یخوای آرمان،توھم او رو مواسھ

 تا او بھ می بھ ھمان حال ھردو سکوت کردی شد وچند لحظھ اخکوبی جاش مسر
 ،.حرف آمد وگفت

 
 
 

من اگر آرمان را . سالت رانی چنندقیرف.ی شناختنی برات متاسفم آرزو،تو منو چنواقعا
آخھ من کجا؟آقا آرمان . گفتمیبھت م. کنمیف داشت ازت مخی چھ لزومخواستمیم

   فکرنی بھ اچیکجا؟ھ
 

 ؟.یکرد
 و بچگانھ در موردش قضاوت کرده ی من احساسدیشا. بودی منطقای الیحرفھا

 .نمی را اطراف آرمان ببی خواست جز خودم کسیدلم نم. من نبود ری تقصیول.بودم
 .رونی بکشھ بمیپاشو از زندگ. ھم داره ی ھم گفتم وازش خواستم اگر حسای البھ
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 . بھش نداره و نخواھد داشتی حسچی او مظلومانھ قسم خورد ھکھ
 . بھ او بکنددنمی رسیبرا. از دستش ساختستمی قول ھر کارو

 ،. کرده گفتممی گونھ ھای اشک را راھقطرات
 ی حتی جنگم ولی بھش مدنی رسیبرا. کنمیی خوام من نمخوام عشقو ازش گدای نمنھ

توھم مثل سابق دوستم باش و . مانمیاگربھشم نرسم تا آخر عمر عاشق دل خستھ اش م
 .تنھام نذار

 . کردمیومن ازش عذرخواھ.  در آغوش گرفتھگررایھمد
 .می سفرمان را جمع کردازی موردنلی ووسامی باھم کمک کردآنروز

 قرآن ردم ریده از زاعظم خانم واسم اسپند دود کر. استرس داشتم ودل تو دلم نبودیلیخ
 بود ی بارنیاول.کھ مواظب خودم باشم.کردنیبابا ومامانم ھمش سفارش م.کردن

 .شدمیازشون دور م
 را تا محل حرکت اتوبوسھا،کھ از محوطھ دانشگاه حرکت ای باھم،من والھردو

 .بالخره دل کندن و رفتن. قربون صدقھ رفتنمیوبعد از کل.رساندن.کردنیم
دانشجوھا با بگو بخند در حال سوار شدن .ستادهی در دانشگاه ای تا اتوبوس جلوسھ

 با نظم و زی ھمھ چکردنی میسع. کننیو چن استاد ھم کھ قرار بود ما را ھمراھ.بودن
  سیر. انجام بشھبیترت

 
 . را کھ قبال ھم نام برد و خواست ھمھ سوار شوندی اسامدانشگاه

 
 
 .کھ آرمان سوار شده بود.می را سوار شدینیھمان ماش. گل کردهمونی بازوانھی دای البا
من ھم .گرم گفتگو بود.دمشونی دی باھم میلی خدای جد،کھی توجھ بھ ما با پسری باو

 ی عقب،جایھای تا در صندلمیرفت. از کنارشون گذشتھدمیانگار نھ انگار کھ او را د
 .می کندای نشستن پیبرا

 .می اتوبوس،ودر جھت مخالف آنھا نشستیدرباال
  ھمھ سوار شده راننده بھدی نپایریود

 . مقصد بھ راه افتادطرف
 پسر ی از دانشجوھایکی.دادی بروز مشوی خوشحالیو ھر کس بھ نوع. می بودخوشحال
 .زدنی ھم براش دست مھی و بقخواندیآواز م. داشتی خوبیکھ صدا

ن  من تمام حواسم بھ آرمایول.زدی پشت سر ھم حرف می ھم مخ منو خورده بود ھایال
 ی مای بھ من و الی گذرا نگاھیاو ھم گاھ. نظر داشتمری حرکتش را زنیبود و کوچکتر

   کھینگاھ.انداخت
 

 .دی بخشی منی را تسکمی انداخت و دل غمزده و تنھای مانی بھ جرمی را در رگھاخون
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 انی جرمیو در لحظھ لحظھ زندگ.گرفتی نگاه تا ابد ھمھ وجودم را در بر منی اکاش
 .کردی مدایپ

 نیوپس از چن ساعت تو ماش. مثل برق و باد در حال گذرستقی دقافی حاما
با آنکھ ھنوز زمستان .میدی شھر رسی مکانھانی از بھتریکی،دریبھ اردوگاھ.نشستن

  یو اکثر شھرھا.تموم نشده 
 
 . بودییای سرسبز و روی بھاریآنجا با ھوا. از برف و سرد استدهی پوشرانیا

 از کارکنان آنجا،کھ یکی خود،بھ کمک لیشده و با گرفتن وسا ادهی از اتوبوس پھمھ
 .می سھ روز شدنیوارد ھتل،محل اقامتمان در طول ا. ما شدهیراھنما

 بھ آدم دست ی کھ احساس خوبیرونی و شقف شبای نسبتا زی دو طبقھ،با بنایساختمان
 .دادیم
 

 . موندننییدخترھا طبقھ باال وپسر پا.  مستقر شدهی دو نفر دانشجو در اتاقھر
 مستقر ی در اتاقگھی با ھم، وآرمان و اون پسر کھ اسمش شھرام بود با ھمدای و المن
 یول. جلو چشمم باشھ نارحت کننده بودشھی من کھ دوست داشتم ھمی برانیو ا.میشد
   کرد ماشدی نمشیکار

 
 . استادان دانشگاه و نظرنی تابع قوانمی بوددانشجو
 تا موقع دمی آرمان را ندگرید. در اتاقل،وماندنمی جا بھ جا کردن وسالی بھ دلآنروز

 .صرف نھار
 از یکیکھ .میمشغول خوردنھ نھار شد.  رستوران ھتل نشستھی نفر،چھار نفر توچھار

 ،.استادا گفت
 .  خوب واستون دارمشنھادی پھی ی اگھ موافق باشی ھا زودتر نھارتون را بخوربچھ
 . استقبال کردندشنھادشی ھمھ ھمصدا باھم از پکھ

 بھ دل کوه میاستاد در ادامھ حرفاش آنھا را بھ سکوت دعوت کرد و اظھار داشت بزن 
 .ھمھ خوشحال شدن.وجنگل

 ، استراحتی را خورده وپس از ساعتنھار
 ھوا تو اتاق نی بود تو افیح. بودی ابرمی و نیھوا عال. بھ دل کوه و دشتمیزد

 . لذت نبردبای زعتی طبنیواز ا.ماند
 را کھ چند ایدست ال. تو خودش بودی جوراھی اومد وی پشت سر ھمھ راه مآرمان

 ،. گفتمدهیقدم،جلوتر از بود کش
 .گمی می چنی صبر کن ببیری تند منقدری چرا اتو

 ،.  را کھ محکم گرفتھ بودم از تو دستم درآورد وگفتدستش
 .ھ تو دستم شکست آرزو چتیوا
 . ببخش دردت گرفتیوا
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  شده؟یخوبم،بگو چ.ستی مھم ننھ
 ،.  دستش گفتمخالیب

 . حالش گرفتستیلی واسش افتاده خی انگار اتفاق بدادی پشت سر ھمھ منی ببآرمانو
 ،.  وگفتدی خندبلند
 . ندارهی حالش گرفتھ است تازگشھیاونکھ ھم. شدهی کن تو رو خدا،فکر کردم چول
 . شده باشھضی نکنھ مرزنھیدلم شور م.دمشی حد نارحت ندنی تا اچوقتی ھاما

 اوقات خودمونو بخاطرش تلخ یخودی چرا بزنھی کن آرزو،او کھ با ما حرف نمولش
 . میکن
و ازم .ذاشتیاو بھم محل نم.  نگرانش بودمیخودیمن احمق ب. گفتی راست مایال

 .زدمیآنوقت من واسش بال بال م. بودیفرار
 تونستمیکاش م.کردی مجازاتم مینجوری کرده بودم؟کھ اکارشی مگھ من چ چراآخھ

کھ شب و روز وگذر . و گرفتار شدمری اسنیودر غمش چن.زهی واسم عزیلیخ.بھش بگم
  می براگریزمان د

 
انگار ھمان . بزنم واز عشقم واسش بگمای دل بھ درتونستمی نمیول. نداردیمفھوم
 .داشتیمن را ھم از گفتنھ راز دلم باز م. او را گرفتھ بودی کھ سرتا پایغرور

 رفتار کنم کھ انگار اصال بودن و نبودنش واسم ی کردم طوری شده سعالشیخی بپس
 . ستیمھم ن
 .میدی خندی و ممی گفتیو ھمھ دخترھا باھم م. بچھ ھا،راھم را ادامھ دادمھی وبقای الھمراه

 . باستی زمی او ھم زندگیو ب. ستمی ن خواستم بھش بفھمانم اصال در فکرشیم
 .میو ھمانجا اطراق کرد. با صفا نظر استادھا را جلبی کھ جامی رفتیادی زمسافت

 می ما کھ ھمھ دختر بودمیت. گذشتی داشت خوش میلیخ.می شدبالی والی مشغول بازو
 ی پروند رواعصابمون رژه می کھ می ھاکھی با حرفھا و تی پسرا،کھ ھمگمیبا ت.

 .رفتن
 از ی اثرچیھ.کھ متوجھ شدم. ما در حال بردن بودمی شده و تادی زی بازجانیھ

 .ستیآرمان،در آن دور و اطراف ن
 
 

 بد یدلم گواھ.  داشتمیبیحس عج.رونی را ناتمام رھا کرده از جمعشون اومدم بیباز
 ،.  بود صدا زده روبھش گفتمی را کھ او ھم مشغول بازایال.دادیم
  کجا رفتھ؟یدونی؟نمی تو از آرمان خبر ندارایال

 ،.  گفتزدی ھنوز نفس نفس مکھی حالدر
  مگھ؟مگھ کجارفتھ؟چطور

 کجا یعنی زنھی بودم کھ متوجھ نبودنش نشدم دلم شور می آنقدر سرگرم بازدونمی نممنم
 رفتھ؟
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 . دور و وراستنی حتما ھمخوادی نمگھ،دلشورهی بس کن توم دآرزو
 فکر کردن ی خدا حتیوا. جنگلنی ایاونم تو. اگھ گم بشھ ستی را بلد نی او کھ جایول

 .ارهیبھش ھم،نفسمو بند م
 از شھرام می برای اصال بیچرا ھول کرد. نشدهیزی ھنوز کھ چکنمی خواھش مآرزو
 . او حتما ازش خبر دارهمیبپرس

 ،. نگاه نگرانم کاوشگرانھ اطراف را از نظر گذرانده گفتمبا
  بدونھ؟دی او از کجا باھ؟آخھی کگھی دشھرام
 .او حتما ازش خبر داره. مدت ھمش با ھمندنی آرمان،ھمونکھ تو ادوست

 یدستپاچھ بھ نزد شھرام کھ او ھم رو. انگار ھنگ کرده بودکردی اصال کار نممخم
 .می بچھ ھا نشستھ بود رفتیاھوی بھ دور از ھ،یتخت سنگ

کھ برخورد . باھاش برخورد داشتمی دانشگاه چن بارطی شناختمش فقط در محی نمادیز
 . نبودی جالبادیز

 ی آقایعنی شما از آرمان دیگفتم ببخش. کرده ی سالم و احوال پرسی بھ سردباھاش
 ؟ی خبر نداریرستم

 ،.  صورتم زل زد وگفتتو
 ھتل را ھم بھ دنبالش جستجو کردم ی تویحت. نکردمداشی پی منم دنبالش گشتم ولاتفاقم

 . نبودیلو.
 ،.  شده گفتمشتری بدلھرم

 ھ؟یو برنامش چ.  رهی بھ شما نگفت کجا میعنی
 . خورده حالش گرفتھ بودھی ی نزد ولی حرفنھ

 تو فکر یلی خبردی رنج میزی درست بود او مثل ھر روز نبود انگار از چحدسم
 ،. رو بھ آقا شھرام کردم و عاجزانھ گفتم.بود
 . بھ من ھم بگوی خبر داریزی اگھ از چکنمی م؟خواھشی موضوعچھ

 خانم دنبالش ایمنو تو و ال.میتونی می باشلی اگر مایول. دونمی نمیزی کھ منم چگفتم
 .می کنداشی و پمیبگرد

 می دنبالھ آرمان،شروع کرد،بھی استقبال کرده وھر سھ ھر کدوم از طرفشنھادشی پاز
 .بھ گشتن

 چی ھیول.می و بھ دنبالش جستجو کرد جنگلی از جاھایلی خی ساعت و اندھی مدت
 .نیانگار دور از جون آب شده بود رفتھ بود تو زم. ازش نبودیخبر
استادھا و دانشجوھا ھمھ بھ . آن دور واطراف نموندهیکس. شدنکی در حال تارھوا

 انیو اطالع دادن اگر آرمان بھ ھتل برگشتھ بود حتما ما را در جر.ھتل برگشتھ بودن
  ن آنھاچو.دھندیقرار م

 
 ھتل ی و شھرام را راھایبھ زور ال. نگران بودنداریبس.  از موضع خبردار شدهھم

 ی وقتیول. وحشت داشتمیکیگرچھ از تار. جستجو را ادامھ دادمیخودم بھ تنھا. کرده
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   موضوع فکرنیبھ ا
 
 .شدیترس و وحشتم کمتر م.کھ آرمان ھم ممکنھ آن دور و اطراف باشھ. کردمیم

انگار .رمی کجا مدونستمینم. رفتمیو جلو م.زدمی مادی بلند فری اسمش را با صدامرتب
 . را از دست داده بودممیکنترل پاھا

 خودم را ی پایو من جلو. فرو رفتھ بودیاھی از سی و آسمون در پرتوکی تارھوا
 نکھیتا ا.کنمی حرکت می کجا ھستم و بھ چھ سمتدونستمی نمیوحت.دمی دیاصال نم

  می پاھایسی و خبیج عیسرما
 
 . حس کردمرا
 

بر خود . زانوھام در آب فرو رفتھ بودرفتم؟تای کجا ما،منیخدا. شدمخکوبی مسرجام
 .با وحشت بھ عقب برگشتم.و بدونھ آنکھ بدونم کجا ھستم.مسلط شدم

 باد کھ یا،صدای امواج دری درنده،صداواناتی حیصدا. اومدی می وحشتناکیصداھا
 .ردیباعث شد کھ ترس ھمھ وجودم را در بر بگ.دهیچی شاخ و برگ درختان پانیدر م

 ادی فردنی دونیو ح.شدمی مونھیو ازشدت ترس و دلھره داشتم د. کردمی مھی شدت گربھ
 تو ی کمکم کن آخھ آرمان لعنتکنمی خواھش مایخدا.زدم و از خدا کمک خواستم

  کنم ی دق م؟دارمیکجا
 

 . جواب بدهتروخدا
پاھام سست . شدمی مدی داشتم نا امگرید.  اسمش را صدا زدمھیداد زدم و با گر بارھا

 . زاتو افتادمن،بھیشده رو زم
 .دمی رسی سست شده فکر کردم بھ آخر خط زندگمانمی ای لحظھ ایبرا

 یمثل کس.گوشم را نوازش کرد. اومدی انگار از تھ چاه م،کھیفی ضعی دفعھ صداھی
خوشحال شده بھ طرف صدا بلند . باشدافتھی شی زندگقی دقانی در آخریدیکھ روزنھ ام

 ،.  گفتمادیشد وبا فر
 . آرمان آرمان. من گم شدمی کمکم کنکنمی خواھش منجاستی ایکس

 .نجامیمن ا. زمی نترس عزی تو ھستآرزو
 ،.  شده گفتمی آشناش اشکام جاری صدادنھیباشن

  توست؟ی صدانی؟ای خودتدمی درست شنآرمان
 ؟یکنی چکار منجای وقت شب،انیتو ا.منم آرزو آره

 .ی گم شدکننی دنبالھ تو،ھمھ نگرانتن فکرماومدم
 یخوردن نفسھا. نبوددای پیزی شب چیکیبا آنکھ در آن تار.میدی آن بھم رسکی در

 میو دستھا. خودم را در آغوشش انداختمی معطلیب.دلمو از جا کند.گرمش تو صورتم
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  را دور گردنش حلقھ
 

 بھ ھمان حال ماند و بعد دستم را از یمدت. برخورد را نداشتنیانگار انتظار ا.کردم
 ،. گفتتیدور گردنش وا کرد با عصبان

 ی میمن جواب پدر و مادرت را چ. افتادی واست می گم بشم اگھ اتفاقستمی کھ بچھ نمن
 .دادم

 یا کخودخواه ت.خواستم داد بزنم و بھش بگم. گرفتشی حرفھاش تمام وجودم آتاز
 انگار الل شده یول.دوست دارم. بفھم من عاشقتمونھید.ی خودتو گول بزنیخوایم

  یصدام درنم.بودم
 

 درخت ھردو ھی و کنار می را راه رفتیدستھامو گرفت و بھ دنبال خود،مسافت.اومد
 تو ساحل  ای اومد کھ معلوم شد کنار دری امواج آب می بود وصداسی خنی زممینشست
  یکیاما در تار.میھست

 
  را ھمگریوما ھمد.شدی نمدهی دی جاشب

 .کردی عاشقترم مدنشی شنی کھ حتیصدا.میدی شنی ھم را می و فقط صدامیدی دینم 
 دای نجات پنکھیاو سکوت کرده بود و من ھم از ا.می را در سکوت کنار ھم گذراندیمدت

 را ازم یھر حرفاجازه . شدهی اشکھام جاریاز خوشحال.کرده وحاال کنارش بودم
 .گرفتھ بود

 ،.  او حس کرد وگفتتا
 
 

 ؟ی حرف من دلخور شد؟چرا؟ازیکنی مھی گری دارآرزو
بدونھ .کردمی نمداتیاگھ پ. اشک شوقھنیبلکھ خوشحالم،وا. نکردهرمی تو دلگی حرفھانھ

 . مردمیشک م
 دی خورشنکھیتا ا.  شدمای آنقدر محو درنجا،ویخودم اومدم ا.  منکھ گم نشده بودمیول

 . شب را سرش کرداهی شد مثل آسمون کھ چادر ساهی ھم سایو در.غروب کرد
 م؟ی برگردیخوایم؟نمی حاال چکار کنخوب

 .می برگردمیتا بخوا.ستی ندای پی کھ جایکی تارنیتو ا.می برگردیچطور
 ،.  و گفتمستمینگر. نبود دای پیزی چیاھی خورده دور و برم را کھ جز سجا

 .می را نگاه کناهی سیای درنی و ای بموننجای تا صبح ایخوای نکنھ ممی چکار کنپس
 درنده واناتی خوراک حایو .می جنگل گم بشنی تو ایخوای آرزو،تو کھ نممیمجبور

 .میبش
 .زنمی مخی ھم سردمھ،دارم یلیخ.ترسمی میکی آرمان من از تاریول
 .کنمی م ازت مراقبتیزیمن کنارتم،و در برابر ھر چ.یستی کھ تنھا نتو
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 ،.  من انداخت وگفتی شانھ ھای کتش را در آورد و روبعد
 .ی خورده گرم شھی کتم بپوش نی اایب

 .یخوریسرما م. سرده ؟ھوای پس خودت چخوامی نمنھ
 . ..! بگم واسھ اتفاق آنروزخوامیدر ضمن م. تو بپوشستی من سردم ننھ
 ،.  گفتمدهی حرفش پرانیم.کردمی کتش را تنم مکھی حالدر

 را کھ با تو ی شب قشنگنی اخوامینم. آرمان،در آن مورد حرف نزنکنمی مخواھش
چون واقعا آنروز ھم بر من سخت گذشت ھم بر .میھستم با گفتن از گذشتھ ھا خراب کن

 .تو
 ،... یول.می بھتره فراموش کنیگی راس مآره
 . آرمان؟بگو نزار حرف رو دلت بمونھی چیول
 . مھم نبود فراموش کنادیز
 ؟ی شدمونی و بعد پشی بگی مھم نبود چرا اول خواستھاگ

 .ی دوسش داشتھ باشکھی ھست کسی کستی بگم تو زندگخواستمی مراستش
 ،.  گفتمدهی کشیآھ
  نھ؟ای ھست ی من کسیبھ نظر تو،تو زندگ.یکنی فکر می چتو

 پنج ماه تو رو دی شاای من از کجا بدونم من ھمش چھار یدی با سوال جواب مسوال
 . از کجا بدونمشناسمیم
 
 

 از راز دلم دیتا شا. کردم،سکوتیزیاما چ.  من،تو را دوست دارمونھی بگم دخواستم
 ،.  کرو گفتی معنیگری دیزی برعکس سکوتم را بھ چیول.آگاه شود

 یو برا. نداشتمیمنم قصد فضول. سرک نکشمتی تو زندگنکھی ایعنی سکوت نیا
 . دارملی موضوع دلنیدانستن ا

 ای یکنی می فضولمیکھ بگم تو،تو زندگ.ومدی بھ فکرمم نی اصال حتھ؟منی چھ حرفنیا
اونم عاشق . اگر بھ عشقم اعتراف کنمترسمیم.ترسمی مقتیبلکھ در حق.یکشیسرک م

  نی کھ کوچکتریکس
 

 . ندارمی بھ زندگیدی امچی ھگرید.و او ھم ردم کنھ. بھ من ندارهی اعالقھ
ھر .ی انتخاب بشنکھی بھتره،تا این خودت انتخاب کن بھ نظر می بگم ولی چدونمینم

 .یچند قبال انتخاب شد
 ،.دمی را درک نکرده پرسمنظورش
 ؟ی واضحتر حرف بزنشھی نشدم مھ؟متوجھی چمنظورت

 ،. حرفو تو دھنش مز مزه کرد وگفتیکم
 انیاما جرات ب.ی عاشقشیبھ قول خودت ھمون کھ دوسش دار.یشناسی و کھ مشھرام

 کھ بھت ی من در مورد تو،واحساسشیپ.او ھم تو رو دوس داره.یاحساست را ندار
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  داره اعتراف کرد و
 

 .ونظر تو رو بدونم.  باھات حرف بزنمخواست
واسھ چند لحظھ ھنگ کردم و حس کردم قلبم از .نیی پرتم کردن پای بلندھی از انگار

 زدم ادی فرگفتی از شھرام مدستام رو گوشم گذاشتم و بھ او کھ ھمچنان.ستادیحرکت ا
 ،. وگفتم

 چوقتیجز امروزم ھ!ھی شھرام چھ خردونمیمن نم. بشنومخوامی نمگھی کن آرمان،دبس
 خوب یلیآرمان تو،خودت خ. دوسش دارمی چرا فکر کرددونمینم.باھاش ھم کالم نشدم

   رای من کیدونیم
 

 . ھستمی وبھ دنبال کگمی می دارم و چدوس
 ،.  ازم دور شد وگفتیکردم چند قدم جاش برخواستھ حس از
خودت .ی ھم دوسش ندارھ؟اگری کشیکھ دلت پ. خوامم بدونمینم.دونمی نمیزی من چنھ

 شی واست پیتی موقعنی چنگھی ددیھ،شایاو پسر خوب. بھتم گفتھ باشم یول.برو بھش بگو
   قبل از ردادین
 

 . بھش فکر کنکردنش
بلند کردم وقطرات . ستاره بودھی از وجود ی نزدم سرم را رو بھ آسمون کھ خالیحرف

پس .دی شکستن قلبم را شنی خدا صدادونمیم. شدی از گونھ ھام جاریلیاشک مثل س
   بود کھ دریتنھا کس

 
 .می پناھی باشھ واسھ بیلیو بودنش دل. بھش پناه ببرمتونستمی مقی دقانیا

 .و بسازم. بسوزمنرممکی غیتا در غم عشق. بوددهی خدا منو آفرای دننی در اانگار
 .زدی چرا؟چرا آرمان منو پس مآخھ

 ریوچنان اس. من دگرگون شدکنواختی ی بود کھ با آمدنش،زندگی ابھی غرآرمان
  ھمھ خواستننی ارتی در حنکیکھ ا.ودلباختھ اش شدم

 . دارم نھ راه پسشی کھ نھ راه پیطور.مانده ام 
 نی سراسر غبار،در انیو من را در ا.رفتی عشقم را نپذیول. مرا عاشق خود کرداو

آرمان از . ستی جا ننی شاھد حضور ما در ای وظلمت شب،کھ جز خدا کسیکیتار
   عشق،ازیزندگ

 
 .ستمی عشقش نقیو بھم فھماند ال. کرددمیناام
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 ی نبود جز شھرام،کسیو او کس. باشم کھ خواھانم استی ازم خواست خواھان کساو
 را شنھادشینکھ،پیچھ برسھ بھ ا.حظم بھش فکر نکرده بودم لھی ی برایکھ،تا حاال حت

  بخواھم. قبول کرده
 

 . در گروه عشق او ببازمدل
 رسمھ،جواب عشق ای دنیآخھ کجا.یکنی باھام چکار می داریدونستی کاش مآرمان

 دارمینھ من ھرگز دست از دوست داشتنت بر نم. تفاوت ونفرت بدنیومحبت را با ب
   اگر مال منمیحت
 

 .ینباش
   باشھنی سھم من، ھمدیشا

 یاز حضور تو،در زندگ                    
  بسوزم بھ عشق تومن

 یگریتو ھم بھ عشق د                     
 صبح،از شدت یوتا حوال. بر من و آرمان سخت گذشتیلی در آن جنگل، خآنشب

 ی توانگھید. ھوا در حال روشن شدن بودیوقت.ومدیترس وسرما خواب بھ چشممون ن
  ھردو بھ.برامون نمونده

 
 . شدی زود سپریلیکھ خ.آنھم بھ مدت چن ساعت.می رفتخواب

 قطرات باران صورتم ھی شبیزی چیسیخ.کھ حس کردم. بودمیداری خواب و بانی مدر
 .آروم چشامو باز کردم.را نوازش کرد

گره .دیچکی ازھمھ جاش آب می آرمان،کھ بھ کلسی نگاھم در نگاه خموندی مای رومثل
 نی اگھ اایخدا. نھ منزدینھ او پلک م.میخورد ھر دو مات ومبھوت،در نگاه ھم گم شد

 .  نکندارمیب.استیرو
 

 کھ فیف،حی حیول. غرق شومانی پای بی خوشنی در امی لحظھ زندگنی تا آخربذار
 . کوتاستیلی خی زندگیایعمر خوش

 .نگاھشو ازم گرفت وبلند شد. آن بھ خود آمدهکی در
 ،.  و گفتمستمی نگردیچکیاورا کھ  ،از موھاش ھم قطره قطره آب م. شدهزی خمی ھم نمن

 . نشدمسی خادی چرا من ز؟پسی شدینجوری اچرا
 ،.  تا سرفھ پشت سر ھم کرد وگفتچن

 .حاال ھمھ نگرانمونن.می شدم بلند شو برسیگھ،خی بارون گرفتھ دخوب
 ،.  بدونھ جواب گذاشتھ گفتمحرفھاشو

آخھ .ی شدی شکلنی انیواسھ ھم.تا من از خواب نپرم.ی من کردبونی خودتو ساتو
 ؟ی کارو کردنیچرا؟چرا ا
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  دهی و معصومانھ خواببای زیلیآخھ خ. کنمدارتی بومدی راستش دلم نستی نمھم
 . کردمداریو تو را از خواب ب.  نتونستم تحمل کنمادی ببخش کھ زیول.یبود

 ،.  شده گفتمشرمنده
 . یکردی مدارمی خوب بھیچکار نی اآخھ
و کت او . شالم را کھ از سرم افتاده بود سرم کردم. جام بلند شده لباسھامو مرتباز

 ،.  گفتمھیو با گر.بھ طرفش گرفتھ . تنم بودشبیرا،کھ از د
 تونستی می کھ تو قلبشون بود رابھ راحتیزیکاش زبان آدما ھر چ. بگمی چدونمینم

 . بھ ھرحال ممنون. نھ از قلبمونمیریگی افسوس ما از مغزمون دستور میول.برمال کنھ
 را یاشک.کردی مھیاو ھم گر.شدی می شده بر صورتم جاریکی اشک با باران قطرات

 مردانھ ھی کھ من گرنی او بھ تصور ایول.دمی دشدی میکھ مانند شبنم بر گونھ اش جار
  دی ام خنددهیاش را ند

 
 ،. وگفت
 ،. شدهسی جوجھ خیمونی میثل چ میدونی مآرزو

 ،.  و گفتمدمی ھام بلند خندھی گرانی غلط بودنھ جملھ اش،ماز
 . اون جوجھ آبکش شده استی گفتغلط

 .می داشتنھیکھ ھر دو در س. بود ی کھ آغشتھ بھ دردیخنده ا.دی ھم خنداو
 

 . کنار ساحل را پر کردی بارانی خندمون فضایصدا
 تر از یآرمان خواستن.دیباری از آسمون می آن باران،کھ بھ تندری زقی آن دقادر
 ی بر نممونی زندگتیبھ واقع. می ماندی ساحل منیآرزو کردم کاش تا ابد کنار ا.شھیھم

 .میگشت
 .و لحظھ ھا کوتاه. زمان در حال گذرستف،کھی حیول

انگار .می شدرهی بھم خی حرفچی نم نم بارون،بدونھ ھری مبھم،زی،درسکوتی از مدتبعد
 حرف شدی می حرف،آخ خدا چھی.میی را بھم بگویزی با نگاھمون چمیخواستیھر دو م

 .دلش،من بودم
و او با .منتظر نگاش کردم. رو شدرویز. شدی جورھی دلم کھی طوردی خندنیریش

 ،.  گفتینی دلنشیصدا
   آرزومیبر

 ،.  گفتمدهی کشیآھ. را داشتمیگری دیزی چدنھی شنانتظار
 .میبر
کھ .می رو نرفتھ بودیادیھنوز مسافت ز.می ھماھنگ کنار ھم بھ راه افتادی قدمھابا

بھمون .گردنی دنبالمان مشھی میمدت. معلوم بود شون،کھی پری اافھیدوستانمان با ق
  فرصت را مناسب.دنیرس
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   لحظھنیدر آخر. دانستھ
 . گفتم
 .کردمی از ترس سکتھ می ممنونم آرمان،بخاطر بودنت کنارم،چون اگر نبودازت
 ؟ی دنبالم بگردیای اگر بازم گم بشم مآرزو
 .ی گم بشذارمی نمگرید. کردمداتی کھ پحاال

 ،.  خنده تلخ زد وگفتشین
 . نخواد کرددامی پی چنان گم خواھم شد کھ کسی روزگھی دلم بھم میول

 و ای شدنھ الکی با نزدکھیطور. کردخکوبمی ممیو سرجا. لرزه بر اندامم زدحرفش
مثل جن زده ھا . حرکت نداشتمینا. دورمان را گرفتنمھیکھ سراس.امونی ھمکالسگرید

   نگرانایال.خشکم زده بود
 

 شوی شادیخوشحال،ھر کس بھ نوع. کرده بودندای ما را پنکھیھمھ از ا.دی آغوشم کشدر
 .کردیابراز م

چن تا از پسرا کھ شھرام ھم . آرمان بودشیھمھ حواسم پ.دمی دی را نمی انگار کسیول
 دورش کرده. بودنشونیب

 . کرده بودنچشی پسوال
 ،.  را کھ در دست داشت رو سرم گرفت وگفتی چترایال

 .می بخوابمی اصال نتونستی از نگرانشبی حالت خوبھ؟باور کن دتو
 ،.  شده گفتمتمی موقعمتوجھ

 ؟ی با منایال
 ؟ی دختر؟خوب معلومھ کھ با توم خوب با اون درخت بودم حواست کجاستنھ

 .میبھتر زودتر برگرد. آره خوبم آره
دوتا از استادھا ھم ھمراه بچھ ھا .میبھ طرف ھتل حرکت کرد. باھم ھمراه شدهھمھ

 سوال یو با آنکھ ھمھ بھ نوع.خوشحال بودن.می سالم و زنده بودنکھیواز ا.اومده بودن
  ولمون. کردهچمونیپ
 
 ؟ویدی ترسناک بود؟نترس؟آنجایتو  جنگل گم شد.دیپرسی میلو ھرکس سوا.کردنینم

 چکدومی بھ ھمیکھ نتونست.میو ما آنقدر خستھ و گرسنھ بود.لی قبنی از ایگری دیسوالھا
  با پوزش.میجواب بد

 
 .می از ھمھ بھ اتاقھامون رفتخواستن

 .رو تخت ولو شدم. دوش گرفتھھی محض ورود آنقدر خستھ بودم کھ با عجلھ بھ
 و من شدی تو آب داشت غرق مدمیدیآرمان را م.دمی کابوس م،ھمشیداری خواب و بتو

رو .بود. کنارمایال.دمی از خواب پریکھ با تکان دست. کھ نجاتش دھم رفتمی ممھیسراس
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  ایال.تخت نشستم
 
سردم بود . دمی آنرا سر کشیبھ سخت.و با اصرار خواست بخورم. آب واسم آوردیوانیل

 . سردم بودیلیخ
 ایال.دمیباز رو تخت دراز کش.دلھره و اضطراب داشتم. خوابمری ھنوز تحت تاثو

 ،.کنارم،گوشھ تخت نشست وگفت
 ؟یزدی مادی شده حالت خوبھ؟چرا توخواب فریچ

 ،.  گذاشتم و گفتممیشونی دستم را رو پمچ
 .دمی کنم خواب ددونم،فکرینم

 .؟آرمانی کخواب
 آرمان کجاست ھنوز تو اتاقشھ؟.ستی نادمی دونمینم
 ،.  دست دست کرد وگفتی کمایال

  نگم؟ای بگم دونمی حالت نمنیحاال تو با ا. بھت بگمنوی اومدم تو اتاق ھمراستش
  شده گفتم؟قی نگاھش دقتو
  افتاده؟ی شده اتفاقیچ
 کھ داشت با استادھا و دوستاش دمی اومد باال،آرمان و دی راھرو کھ داشتم متو

 . باباش ازش خواستھ ھر چھ زودتر بھ تھران برگردهنکھیمثل ا.کردی میظخداحاف
 . گرفتھ بس کن چون نھ حوصلشو دارم نھ حالشوتی شوخا،اگری الیگی میجد

 . ساکشم دستش بوددمیخودم د.گمی می کن جدباور
 ،. خوابم افتاده دستپاچھ گفتمادی

  پدرش افتاده؟ی برای؟اتفاقی واسھ چآخھ
 .دمی شنی را ھم اتفاقنایدونم،اینم

 ،. انداخت و ادامھ داد وگفتشی بھ ساعت مچی نگاھوبعد
 
 
چون . شینی قبل از رفتن ببی بتوندیشا.ی اگھ عجلھ کنی حرکت کرده ولشھی ربع مکی

 .مونھیگفت جلو در ھتل منتظر آژانس م
 ی مکھیل در حاایو ھمراه ال. رفتن تنم کردمرونی بنیح. عجلھ مانتو و شالم را برداشتھبا

 در ھتل ی از جلوینی در ھمان وقت،ماشیول. در ھتل رساندمی خدو را جلودمیدو
  حرکت کرد و از آنجا

 
 . شددور

 . تو گلوم نشستنی سنگیبغض.نمی و فقط تونستم رفتنش را ببدمی رسرید
بھ طرف .کردمی فکر مدمیبھ خوابق کھ د. بھ نشانھ تاسف دستشو رو شونم گذاشتایال
 ،.گفتم.خودم را تو آغوشش انداختھ . برگشتھایال
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 .دمی دی بره من خواب بدی چرا گذاشتایال
 بچھ ھا دارن نگات گریزشتھ شھرام و د. افتھی اتفاق نمزم،انشاهللای باش عزآروم

 .کننیم
 ربط درست کنن ی بی و فردا پس فردا واسم حرفھانھی مرا در آن حال ببی کسنکھی ااز

 ی ھم بھ دنبالم مایال.کامو پاک کرده بھ طرف در ھتل  رفتمزود اش. اومدیخوشم نم
 .اومد

 ،.  گفتھی شھرام سر راھم را گرفت و با کناکھ
کھ امروز با رفتنش . بھتون خوش گذشتھیلی او بودن خشب،بای دنکھی خانم مثل اآرزو

 ؟.یکنی مونی شنی چننیا
 ،.  گفتتیبا عصبان. از من بھش برخوردهشتری بود بدای کھ از حالت چھره اش پایال

 کھ تو و امثال تو در موردش بد ستی از اون دخترا ن؟آرزویگی می شھرام بفھم چآقا
 .یبگ
 .میدی خودمون دی دوستتون،بھ نجابتش،کھ اونم با چشای خانم،آگھ خوبای الیجد

 یایبدبخت. کردشانتری را پرشانمیو حال پر. در قلبم فرو رفتیغی شھرام مثل تیحرفھا
سر او کھ ھنوزم در حال . برافروختھیبا چھره ا. بھش اضافھ شده بودنمیخودم کم بود ا

  چرت وپرت گفتن
 

  بود
 ،.  زدم و گفتمداد
پرت .ادی از دھنت درمی کھ ھر چی ھستی کی محترم،تو فکر کردی آقای کنبس

 فرھنگ ی دانشگاه،ذره ال،دری پس از چند سال تحصیتو اگر آدم بود.رونی بیکنیم
  و.یگرفتی مادیحرف زدن 

 
 ؟.یبردی سوال نمری آدما را زتی شخصیخودیب

 ،. گفتیبا پر رو. شدهی حرفھام کفراز
 چیو ھ. شدهداشی پی از کدوم گورستی من آدم نباشم مطمئن باش آرمان،کھ معلوم ناگھ

و فکر کردن بھش،فقط . را ندارهیکی تو اقتی ولستیاصال آدم ن. ندارهیاصل و نسب
 .رهیعمرت بھ فنا م

 ،. را گرفتھ گفتممی سرتاپاخشم
 نی چنگرانی وقت در مورد دچی ھی شو تو اگر خودت خانواده داشتخفھ

 . بھترهیکی باشھ از تو یآرمان ھر ک.یدادی آگاھانھ نظر نمیب 
 
 

 عاشقھا را ی اداخواستی مکھی ناپاکش برانداز کرد و در حالی را با چشمھامی پاسرتا
 ،. درآورد وگفت
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 حاظرم،واسھ ی باشلیو اگر ما. واقعا دوست دارمیزدی چون خانم اشمی می من چپس
 باور یول. بھت گفتھی آرمان در مورد من چدونمینم. بکنمیخوشبخت شدندت ھرکار

  یکن من آدم بد
 
 .ستمین

ودم از  تو بیواقعا برات متاسفم،من جا. گفتھی آرمان راجب بھ تو چیکنی مفکر
 .ی ھستیچون واقعا پسر خوب.او خواست تا در موردت فکر کنم.مردمیخجالت م

بھت . ھستننجای اکھی ھمھ کسانیو جلو.ی ھستی چھ آدمدمی االن فھمنی من ھمیول
 .رونی من بکش بیپاتو از زندگ.دمیھشدار م

کھ شھرام .رد شدم . دورمان جمع شده بودنکھی کسانانیاز م. را گرفتھای الدست
 ،.  کھ من بشنوم گفتیباز،طور

 گمشده داره کھ بخاطرش بھ ھیاو خودش . بھ تو ندارهی عالقچیآرمان ھ.یشوی ممانیپش
 . برگشتھرانیا
 .دمیو وانمود کردم کھ انگار نشن. توجھ بھ راھم ادامھ دادمیب

 بود از کی بھ اتاق چن بار نزددنیو تا رس. حرفش داغونم کردنی اتی در واقعیول
 ھی گرریزدم ز.دی کھ پام بھ اتاق رسنیھم. خودم را نگھ داشتمیو بھ سخت.حال بروم

  کردم تا قلب نا
 

 بھ کردیو دل خوشم م. آرومم کنھکردی می ھمش با حرفاش سعایال.افتی نیآرومم،تسک
 زی بود و گذر زمان ھمھ چای حق با الدیشا. کس از آن خبر نداشتچی کھ ھی اندهیآ.ندهیآ

 .را معلوم کند
 نخورده یزی کھ چشدیساعت م٢٤.تا بخورم . کردی غذا آورد وبھ زور کارواسم
 را بھانھ کرده تو اتاق یو خستگ. مجبورا خوردمیول. اشتھا نداشتمادی بازم زیول.بودم

   رفتنھیاونم با بق.موندم
 
 . شمالیا از کارخانھ ھیکی از ی علمدی بازدھیواسھ .رونیب

 . ھمھ آبروم برد تو گوشم بودی شھرام،کھ جلوزی آمنی توھی حرفھاھنوز
 .  رفتارش باشھنی ای برایلی دلتونھی عشق میعنی. کارو باھام کردنی او اچرا
 ی دلم رامیھرکس بھ نوع. نداشتمی بھ زندگیدی امچی ھگرید. شکستھ بودی بدجوردلم

 ا؟یآخھ چرا خدا.شکست
 زجرم یقی از آرمان کھ ھر روز بطرنمیا. عاشقمھشدی از شھرام کھ ادعاش منیا
 او و ی در پمی نخواستھ زندگایچون خواستھ . شدمیھرچند من و او دلخور نم.دادیم

  بدونھ.شدی میعشقش سپر
 
 .کندی می تابی بنی چنی چھ کسی بدونم او در پنکھیا
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 گمشده نیآخھ ا. را دوست داردیگریآرمان کس د.  شھرام درست بودی حرفھاواقعا
 . بود کھ شھرام از آن خبر داشتیک

کھ شھرام از سر لج با آرمان آنرا بھ زبان . حرفھا اصال درست نباشھنی ادیشا
من . آرمان مرا دوست داشت؟نھیچ. نداشتھ باشمی اگر من در قلب آرمان جایول.آورد

   از نگاشنویمطمئنم، ا
 
 . بفھممتونستمیم
 کردم یسع.دیترکی فکر کرده بودم کھ مغزم داشت مزی راجع بھ ھمھ چنقدریا

 کی چشام وباز کردم ھوا تاریوقت.  زود بھ خواب رفتمیلیخ.پس چشام را بستھ.بخوابم
  رونی تازه از بایشده ال

 
 ،.  کردو گفتیعذرخواھ. نگاش کردم. بودبرگشتھ
 . کردمدارتی بببخش

 ،.  گفتمدهی کشی اازهیخم
 خوش گذشت؟.شدمی مداری بدی باگھید.دمیقتھ خواب ویلی خنھ
 ھی. بودقی خوش بگذره تحقی بابا چنھ
 . واسھ توھم برداشتمی داشتھاادی 

 . واست دردسرمشھی ھمای ببخش الممنون
 ،.  رو تخت نشست وگفتکنارم

 منو دیتو با.راستش من از روت شرمندم. حرفھانی نشنوم از اگھید. ھی چھ حرفنیا
 .یببخش

متعجبانھ با نگاھم دنبالش .از کنارم بلندشد. انداختھنیی او سرش را پای کردم ولنگاھش
 ،. کرده گفتم

 ؟ی واسھ چی عذرخواھیگی می چزای چنی حالت خوبھ؟اتو
 واسش می او بجث را عوض کرده خواست در مورد آن شب کھ تو جنگل گم شدیول

 کھ ی نگاھرهیحرفھاش وتاز .از آرمان گفتم. براش گفتم. اصرار نکردمگھیمنم د.بگم
   لحظھ قلبم رانیدر آخر

 
با شک و .خوادی نزد تا دلم خوش باشھ کھ او ھم مرا می بازھم حرفیول. کردعاشقتر

حاال من مانده . ھم،واسش ارزش نداشتمی خداحافظھی قد یحت. ولم کرد و برگشتدیترد
   اندوه،کھیایام و دن

 
 . داغونمیلیا،خی الشمیدارم نابود م. ندارهیتموم
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 .شھی درست مزی انشا ھمھ چزمی باش عزآروم
 کنارم شھی ولم نکنھ و ھمچوقتیو ازش خواستم ھ. را داشتم خوشحال بودمای النکھی ااز

 .و اونم قول داد کھ رھام نکنھ. داشتمازیچون بھ بودنش ن.بمونھ
 بھ تھران آماده برگشتن. بستھلیوما بار و بند. تموم شدی خوشچی روز اردو بدونھ ھسھ
و . زدبشی غیو بھ بھانھ دسشو. تو اتوبوس جا بھ جا کردهای را با کمک اللمیوسا.میبود

  یلیمن ھم کھ خ
 

 ای الریاما تاخ.میافتی ھرچھ زودتر راه بکردمی پدر ومادرم شده بودم خدا خدا مدلتنگ
 . از استادھا،بھ دنبالش رفتمیکی بھ خواست دی طول کشیادیز
 دیچون حدس زدم شا.بھ راه افتادم.می کھ در آن مدت توش بودیتاق بھ طرف امی مستقو

 را ای الی آشنای آمدن از راه پلھ طبقھ دوم صدانییموقھ پا. آنجا نبودیول.آنجا باشد
  خواستم اورا کھ.دمیشن
 
 مردانھ توجھم را یکھ صدا.متوجھ خودم کنم. زدی حرف می با کسستادهی راه پلھ اریز

 ای او با الیول. شھرام استی صدادمیفھم. شدمقی در صدا دقشتری بیوقت.جلب کرد
  کنجکاو.چکار داشت

 
 .ستادمی نشم ھمانجا ادهی دکھیو طور.شدم

 ،.  با خشم گفتای بھ الی عصبانیلی خشھرام
 
 
 . کارو کردمنیا.ی من بخاطر تو،کھ ازم خواھش کردایال
 ،.  بود گفتدای با ترس و دلھره کھ از صداش پایال

 تا بھت یخوای میبگو چ. ستی نی کافنیاگر ا.  آقا شھرام منکھ ازت تشکر کردمخوب
 .بدم

 .یدستت درد نکنھ ازم تشکر کرد.ی شاھکار کردتشکر،واقعا
 نبود کھ تو ی کھ من ازت خواستم اونیزی آقا شھرام،اون چی دور بر نداریخودیب

 از ی کن ازش متنفر شھ تو رفتیکار. آرمان،از آرزو بد بگوشیمن گفتم پ! یانجام داد
 .یعشقت براش گفت

  در حق تو کرده؟ی آرزو چھ دشمن؟مگھی واسھ چآخھ
ھم من ھم .شھی کار ھردومون دلمون خنک منیمن فکر کردم با ا. بھ من تھمت زداو
 . برعکس شدهنکھی مثل ایول. تو

شرم  خودم یمن سھ شب چشم رو ھم نذاشتم از خودم،از خدا. دلم خنک بشھمسخرست
 .دارم
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 ی سال دنبالشھی بھ کی رفتھ تو نزدادتی. او حقش بودی عذاب وجدان گرفتیخودی بتو
 . او اصال آدم حسابت نکردیول

آخھ .ی کنھی کھ کار زشت خودت را توجیگی را منای چرت وپرتھا را،انی کن ابس
  بھت زده بود؟یچرا؟مگھ او چھ تھمت

 ھ؟ی کمیزی چنیمن آرمان را دوست دارم بنظرت ا.  بھ من گفتاو
 ،.  باال برد وگفتتی صداشو با عصبانشھرام
ھم .ی کردیو کار.یتو با حرفات منو گول زد. نباشھنطوری از کجا معلوم،کھ اخوب

 . کنمنشیدل آرزو را بشکنم ھم نسبت بھ آرمان بدب
   داشتمی من چای شدم خداشوکھ

 جون قی دوستم،رفنیبھتر. اومدی باال می کرده بود و نفسام بھ سختخیدستام .دمی شنیم
 .دی کھ نا خواستھ از دھنم پری حرف؟بخاطریبخاطر چ.دیکشی واسم نقشھ ممیجون

رو بھ روشون . رفتھنیی جون از پلھ ھا پای بیو با قدمھا. زحمت از جام بلند شدمبا
 ایچند قدم جلوتر رفتھ مقابلھ ال.دی ھر دو رنگ از روشون پردنمیبا د.قرار گرفتم

 .ستادمیا
 ،.  گذرا بھ ھر دوشون انداختھ گفتمینگاھ. اندختھ بودنیی خجالت سرش را پااز

نھ . مسخره ستیلیزم،خی عز،خواھریمی صم؟دوستی ھستی چھ آدمھاگھی دشما
 .ی با من بکننکاروی ایتونی تو نمشھیباورم نم

 ،.  شرمنده نگام کرد وگفتشھرام
 .انم شرمنده من در حق تو و آرمان بد کردم خآرزو

 ،.  و گفتمدمی خندی تلخبھ
 از خجالت کھیطور.ی ھمھ آبرومو بردی جلوی باھام چکار کردیدونی را ببخشم؟مشما

 در ی ما چھ بد؟مگھیآخھ چرا؟واسھ چ.  کدوم از دوستام نگاه کنمچی ھی تو روتونمینم
  حقتون کرده

 
 .میبود

 ،. کھ مثل مجسمھ خشکش زده بود گفتای با اشاره بھ الشھرام
او از نقطھ ضعف من،کھ دوست داشتنھ تو بود استفاده کرد و . بودای الری تقصھمش

  یچرا الل شد.گولم زد
 .  بگوبراش

 ،.  را بھم دوخت وگفتمونشی پشان،نگاهی چشمان گربا
تو بھم .زمی کردم تو ببخش عزینادون. کردمنکاروی چرا ادونمی آرزو بخدا نمشرمنده

حاالم . بچگونھ را راه انداختمی بازنین،ایواسھ ھم.منم ازت توقع نداشتم.یتھمت زد
   جبراندمی قول ممونمیپش
 

 .کنم
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   را سرمی بازا،ھری ببند الدھنتو
 .ادهیکھ واقعا کھ روت ز. ببخشیگی بعد می آوریدرم
 ی بدونیخوایم.ستمی نمونی کردم اصلنم پشیخوب کار.گھی کن داده،بسی روم زآره

 زیتو ھمھ چ. تو شدبینص. سھمھ من باشھدی کھ بایزھای ھمھ چمیچرا؟در زندگ
   خوب،پدریزندگ.یدار

 
تا حسرت نبودنش را . ستی باال سرم نی کھ پدری؟منی مھربون،اما من چیومادر
 . و آن نگذرانمنی ای مادرم برای نکبت بارم را،با کلفتیو زندگ.نخورم

 را از شی او تقاص نداشتھ ھاشدی نملی دلنی ایول.  حق با او بوددی واسش سوخت شادلم
 آدما دست یو سرنوشت و زندگ.ستمیخواستم بھش بگم مقصر من ن.ردیمن بگ
  نکھی ھمیول.خداست

 
خواست راه . ا استادھا ھر سمون مورد خطاب قرار دادهیکی. لب باز کنمخواستم

 . شدهری دیلیچون خ.میافتیب
تو .می وسوار اتوبوس شدمیاعت کرده دنبال استاد بھ راه افتاد اطی حرفچی ھبدونھ
 ھمھ از من و آرمان یجلو.قول داد. احساس ندامت کردهگری دی شھرام بارنیماش

 . کندیعذرخواھ
 شھرام و ی برایو حت. آرمانیبرا. خودمی سوخت برایدلم م. واسم مھم نبودگرید
و .درد من فقط عاشق شدنم بود.گفتی راست مایال.می گناھکار بودیھمھ بھ نوع.ایال

  ھی کھ واسھ یھستن آدما
 

 تمام آدما ی بدبختی باعث و بانایھ؟آی کری واقعا تقصیول.زنیری می نون،چھ عرقلقمھ
 شی زنوگطی من از شراشی پچوقتیو او ھ. کم نذاشتمای واسھ الچوقتیمنکھ ھ.من ھستم

  من.گلھ نکرده بود
 
 شھیکھ ھم. بودیاو دختر تودار.کندی می زندگی کھ او در چھ فالکدونستمی از کجا مدیبا

 در چوقتیمنم ھ.نھی آدم رو زمنی کھ انگار خوشبخت تردادی خودش را نشان میطور
  شیمورد زندگ

 
 . نکردمیکنجکاو

 او بامن یول.گفتمی مای دلمو،واسھ الیکھ من ھمھ حرفھا. سوختی منی دلم آز ایول
 .صادق نبود
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 توجھ دور یوب. شدمدایاز اتوبوس پ.میدی رسی کدمیکارم غرق بودم کھ نفھم در افآنقدر
تنگ آغوشم .پدر و مادرم کھ از آمدنھ من خبر داشتن.رمی را بگلمیوبرم رفتم تا وسا

  منم دلم واسشون.گرفتن
 

 . شده بودتنگ
 . چن روز را با پناه بردن بھ آغوششون از تن خستم زدودمنی ای دلتنگپس

 بود ستادهی با فاصلھ ازما اا،کھی الدنھیپدرومادرم با د.از آنھا دورم.لھا بود کھ ساانگار
 او،اصرار دنھیو مشتاقانھ از د. خبر از ھمھ جا بھ سراغش رفتنیب.کردینگاھمون م

  کردند بھ خونھ
 

 ؟یآخھ با چھ رو.کردمیمن ھم جاش بودم قبول نم. او قبول نکردیول.برسانندش
وخواست ذھن آرمان را نسبت بھ من مصموم . ھمھ خار کردی با کاراش مرا جلواو

 .ستمی عشق او نقیوال. ھستمیکھ چھ دختر ھرزه ا.کند
 بھ دست آوردنش از جانم ھم یو حاضر بودم برا. من واقعا آرمان را دوست داشتمیول

 .بگذرم
ل مث. تنگ شده بودزی کھ چقد دلم واسھ ھمھ چیوا. بابا و مامان بھ خونھ برگشتمھمراه

پس .گفتمیاز سفرم م. اعظم خانم لوس کردهی بابا و مامان وحتیپجھ ھا حودمو برا
  یدردام چ

 
 من از ندی آرمان؟ کجاست تا ببنیآرمان،کجاست ا.ختمیری می کشیبغضامو پ.مبشد

 . را بداندزی ھمھ چدیاو با. بسھگھینھ د.ارمیعشقش،دارم کم م
 

 ازش ی و نھ خبردمیدت نھ آرمان را د منیو من در ا. روز از سفر شمالمان گذشتچند
 .دنی بشود مانند شنی کدنی دیول.دمیپرسی سراغش را از بابا می گاھیول.داشتم
و .گرفتنی مواقع کمک می محبوب شده بود و ھمھ ازش در گاھیلی تو دانشگاه خآرمان

 تا سر کالسش رفتھ خواستیاز او م.خوردی برمی بھ مشکلیبازم اگثر اوقات،اگر استاد
  و جاشو پر

 
 در کالس وارد شھ،ازی مثل ھمبای وزپی ساعت ده صبح،او خوش تیآنروزم حوال.کند

او را بھ عنوان استاد . بودی بارنی دومنیا. سالم کردنیشد و بھ ھمھ آرام و مت
  دفعھ قبل متاسفانھ.دمیدیم
 

 یقی طرچیبھ ھ یگری دیول. ھردومون شدیو باعث دلخور. اومدشی پیسوءتفاھم
 را زی مناسب ھمھ چی داشتم سرفرصتمیو تصم.دوست نداشتم او را از خود دور کنم
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  و او را از.میبھش بگو
 

تا باھاش . نداشتمیمی دوست صمچی ھگھی متاسفانھ دایخوشبختانھ . دل خود آگاه کنمراز
 ادشی بود کھ شب و روز را با یوآرمان تنھا کس.ندازمیبگو و بخند راه ب

   را واسھای با الیدوست.گذراندمیم
 

 دانشگاه اصال برام مھم طی محایو بدونھ و نبودنش تو کالس و. گذاشتم کنارشھیھم
 شھیچون ھم. بودختھی را برانگایلی قھر بودنھ خود بھ خود تعجب خنیھرچند ا. نبود

  گھی دیول.دنیدیمارا باھم م
 

آنروز با ورود آرمان بھ . دوس داره فکر کنھی ھر چیبذار ھر ک. مھم نبودبرام
 او در نکھیو من از ا.حاال قند تو دل من آب شده.کردنی حس میکالس،ھمھ بھ نوع

  دروغ.برمیاتاقست لذت م
 

 ی کسچی خودم،بھ ھی بود مربوط بھ زندگیزی چنی ایول. خوشحال بودمدنشی دچرا؟از
دست خودم کھ . دوسش داشتم چکار کنم.شدیدل کھ عقل و منطق سرش نم.ربط نداشت

   بھشھیمثل بق.نبود
 

 دور گری و دوستان فضول دای از نگاه النیکھ ا.دیاو مھربانانھ بھ روم خند.  کردهسالم
 بخواھند او را یکھ ھمھ بھ نوع. باعث شده بودنیوھم. بودیآرمان واقعا خواستن.نماند

 .مال خود کنند
و آرمان بھ خواست استاد .شم بھ دھانھ او دوختمچ. توجھ بھ ھمھ سراپا گوش شدهیب

 نکرده ی زندگرانیوچون خود در ا. جامعھ را باز کردهی شناسبی از مباحثھ آسیکم
  با اطالع گرفتن از.بود

 
کھ او از .دی کشری را برامون بھ تصویزھای چھی. کھ داشتنی ھادهیوفکرھا و ا. ھابچھ

 از آن فرار نکھی نھ اشدی میدگی بھ آن رسدیکھ حتما با.ستینگری معظل بھ آن مکی دید
   توجھی بایو
 

 بھ اسم یزیچ.سمی چندتا کتاب درباره اش بنودیبا. دھمحیکھ اگر من بخوام توض.میباش
ھمھ ما .سازدی می خانواده و جامعھ است کھ از آدما جاننیجرم و مجرم وجود ندارد وا

  ای بھ دنیوقت
 

 مونی زندگطیکھ با بزرگ شدنمان و شرا.می فرشتھ کوچک و معصوم بودھی.میاومد
 .میکنی مدایراھمان را پ



 57 

 ی گاھشی حرفھاانیو در م.شدی مانی و با احساس بدهی سنجیلی آرمان خیحرفھا
 دل تنگم یلیخ. بھم بفھماندخواستی انگار مکھیطور. دوختینگاھش را بر من م

 . از رفتارش تعجب کردم.شده
 
رو . و مثل سابق سرد و خشک نبود خوشحال بودمدادی بھم توجھ نشان منکھی از ایول

 در کالس آمدو شھرام با اجازه ی مطلب،کھ صداھی دادنھ حیتختھ شروع کرد بھ توض
  با.وارد کالس شد

 
 من اصال یول. اومدهی دانست واسھ چی منکھیمثل ا.دی پرای الی او رنگ از روورود

 . بزنددرمورد آن موضوع حرف. او بخواھد کردمیفکرش را نم
پس بھ طرف در کالس . خبر،فکر کرد شھرام با او کار داردیآرمان از ھمھ جا ب 

 ،. کھ شھرام گفت.کھ با او حرف بزند.رفت
فرصت .ی ھستھای تو کالس سال اولدمی فھمی وقتیول. مزاحم شدمی رستمی آقادیببخش
 . را مطرح کنمیتا در حضور ھمھ از موضوع. شمردممتیرا غن

 .شھرام دوختھ شد نگاھھا بھ ھمھ
 داد تا واری اش را بھ دھی گذاشت و تکزی را کھ در دست داشت رو می آرمانم کتابو

 .شھرام حرفش را بزند
 

 ،.  در حضور ھمھ آرمان را مورد خطاب قرار داد وگفتشھرام
 دوستش یکھ بھ آرزو خانم بگو.  ازت خواستمالنی آنروز تو اتاق ھتل گادتھی آرمان
و ازت خواستم نظرش را در . برمشی رسما بھ خواستگارخوامیزه بده مو اگھ اجا. دارم

 ؟یمورد من بپرس
 من خودم بعدا باھات در موردش حرف ستی حرفھا ننی وقت گفتنھ ا؟حاالی کھ چخوب

 .زنمیم
 تا در حضور ھمھ از آرزو خانم و نجام،ی حرفھاست من انی اتفاقا حاال وقتھ گفتن انھ

 . کنمیاز تو معذرت خواھ
 ،.  برخاست وگفتشی از جاتی با عصبانایال

 چھ گھید. ما چھارتا،من وتو و آرزو وآرماننی بستی موضوعنیا. آقا بس کنشھرام
 ؟.ی بحث را مطرح کننجای ایخوای شده مری جو گیخودی داره بیلزوم

 ،.  نگھ کرد وگفتای رو لب نشاند و تو الی مسخره ای خنده شھرام
 بھ ی عالقھ اچی ھگمیمن نم. کنمی عذرخواھنجایمن اومدم ا خواستھ از تو اسم ببره یک

 ی دوست داشتن کھ زورکیول. ادی ازش خوشم میلیآرزو خانم ندارم چرا واقعا خ
  من آنروز در.شھینم
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وبعد رو بھ . منو ببخشھخوامی ھمھ میو حاال ھم جلو. کردمنی جلو ھمھ بھش توھالنیگ
 ،. آرمان ادامھ داد و گفت

خودم . چرا آنروز پشت سرت آن حرفھا را زدمدونمی ھم منو ببخش باور کن نمتو
 می واقعا بھت حسودق،چونی شرمندتم رفیول. ستی نگھ،مھمی کس دایمقصر بودم 

  گفتم آرزو را دوست.شد
 

 ،.  و گفتدی حرفش پرانی شده بود مجیآرمان کھ گ.دارم
 ؟یزدی مگھ نھ خانم ای ھستیبگفتم کھ واقعا پسر خو. کن منم باھاش حرف زدمباور

   انداختنییشھرام شرمنده سرش را پا. کردمدیی سر حرفش را تابا
 ،.  گفتو
 من فی حیول.یواقعا آقا. مدت کوتاه خوب تو رو شناختمنی آرمان،من در ادونمیم
 ھر تونھی خودشھ میزندگ.ذارمیبھ نظر آرزو خانمم احترام م. نداشتمتوی دوستاقتیل

   را دارداقشی را کھ لیکس
 

 . انتخاب کنھشی زندگواسھ
وحاال . کردمیمن نادون.دی اومده ببخششی پی آرزو خانم،آرمان جون اگھ ناراحتخالصھ

و از . اساس بودیکھ ھمھ حرفام در مورد آرزوخانم وآرمان پوچ و ب.گمی ھمھ میجلو
 .خودم در آوردم

 . بوددهیم شھرام را نفھی از حرفھایچی و ھزدی مجی کھ ھنوزم گآرمان
 ،.گفت
واقعا .ی نکنگربحثوی شده خواھشا دی ھر چی افتاده ولی شده و چھ اتفاقی چدونمی نممن

 .  مملکت دستتون سپرده شھھی ندهی و قراره آی شما دانشجو ھستنکھیمثل ا.زشتھ
 ری ختمھ بھ خزیو ھمھ چ.واسش کف زدن. حرف آرمان خوششون آمدهنی از اھمھ
 در آخر لحظھ قبل از یول. شودختھی ریگری کس دای ای از الی آبرونکھیبدونھ ا.شد

   شھرام کالس را ترکنکھیا
 

 ،.  کھ کرده بود گفتی از کارھامانیپش. انداختھ نیی سرش را پاایال.کند
 ھست کھ حاال من یزھای چھی وسط نی ایول. حرفاشو زد و کدورتھا رفع شدشھرام

 . بگمخوامیم
 ،.  گفتکردی مھی گرکھیو در حال سر پاگوش زل زدن بھش،و اھمھ

 
 در یول. کنمھیآرزو را تنب.خواستمی نقشھ بچگانھ مھیمن با . من ھستمی واقعگناھکار

او بھ من . نبودری تقصی راه آرزو ھم بنیھرچند کھ در ا. خودم بازنده شدمقتیحق
  نکھی ایگفت برا.تھمت زد
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من بھ آرمان . نبودنطوری اصال اکھیدر حال.یکنیبھ او محبت م. بھت توجھ کنھآرمان
و ھمھ .ذارنی الگو،بھش احترام مھی دیو ھمھ بھ د. چون قابل احترامھکردمیمحبت م

  یدوسشان دارن حت
 

 .استادھا
 مھم گریھرچند د. برداشت کردیگری آرزو رفتار مرا نسبت بھ آرمان طور دیول
 شدم یث رنجش کسو اگھ باع. کنمی میو منم بھ نوبھ خود از ھمھ عذرخواھ. ستین

 .شرمنده ام
 . قرار دادریکھ ھمھ را تحت تاث. شدانی چنان مظلومانھ بای الیحرفھا

 بھ او تھمت زده و بھ او ی خودیو ب. من بودمی ماجرا مقصر واقعنی در ادی شادونمینم
 . شدمنیظن
 با کھی برخاستھ در حالمیازجا.من چرا نداشتھ باشم . اگر او جرات اعتراف داشتپس
 ،.  گفتمکردمی میھ مانتوم بازدکم

کھ او بخواھد ازم انتقام . نبودنی حقم ایول. من بھش تھمت زدمدیگوی راست مایال
 . خوامیمنم از ھمھ معذرت م. شدهری حرفا دنی ای براگریگرچھ د.ردیبگ

 بھ ی آرمان نگاھنکھیتا ا.  گفتی نمیزی چیو کس. مبھم فرو رفتی در سکوتکالس
 ،. انداخت وگفتشیساعت مچ

ھر .ی و فراموش کنزی خوب بھتر ھمھ چیلیخ. وقت کالسم تموم شدی حرف زدنقدریا
 ھمھ نی باعث ای چدونمی نمی چند من ھنوزم بھ درست،ھری اندازه مقصرھیسھ شما بھ 

  بھ. شدهیدلخور
 

 .می داشتھ باشی ارزش نداره ازھم خاطره بدم،وی حال ھمھ ما دوستھر
 از آرمان کھ وقت یوشھرام بعد از معذرت خواھ.افتی شکل خاتمھ نی بحث بھ او

 .کالس را ترک کرد.کالس را گرفت
و .زدنیبچھ ھا دو تا دوتا باھم حرف م. از وقت کالس نمونده بودیادی مدت زگرید

 خواستیدلم م. تو فکر بودیی جوراھیو .کردی را نگاه مرونیآرمانم از پنجره کالس ب
  ید وبندیبھ دور ازھر ق

 
و حاضرم بخاطرش جونم را .زهی کھ چقدر واسم عزگفتمیو بھش م. کنارش بودمحاال

 آبرو کھ سھلھ.ھم بدھم
 
 

 متنفر ی بھ کلگریبھ نظرم او د.کردی فکر می خود چشی گرفتھ شد حاال آرمان پحالم
 وانمود ی جوریول. بھ خاطر او بودهای من والنی بی دعوادهیچون حاال فھم. شده بود
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  یزیکھ انگار چ.کردیم
 
 ،.میو بھش بگو. بزنمادی فرتونستمیکاش م.دهی ماجرا را نفھماز

 یخوای میآخھ تا ک. من تو رو دوس دارم.دنیھمھ فھم.یدی مغرور چطور نفھملجباز
 .یعذابم بد

 چال قلبم اهی در سدی باگری دی حرفم مثل حرفھانیو ا. کھ جرات گفتن نداشتمفی حاما
 .مدفون شود

ھمھ در حال رفتن .وقت کالس تموم شده.گذارمی ممی را جمع کرده تو کولھ پشتمیکتابھا
کھ اصال . اوھم آنقدر تو فکر غرق شده. تو کالس نماندیو جز من و آرمان کس.بودن

  متوجھ دور و برش
 
 .ستین

 یو روش بھ پنجره،م. را بھ او،کھ پشتش بھ من استواش،خودی ی و با قدمھاآرام
 ،.  مکث کرده گفتمیو چند لحظھ ا.رسانم
 ی بریخوایتو نم. ھمھ رفتھ اندآرمان
 . کالس تموم شدهوقت

دستش . صورتش بر افروختھ شدهکھیودر حال. نگفت مستاصل بھ طرفم برگشتھیزیچ
وچشام .دردم گرفت. رفتیاھی جلو چشام سکھیطور.را باال برد و محکم زد تو صورتم

  پر شد از
 

 . فقط نگاھش کردم. ھم نکردمی اعراضیحت. نگفتمیزیاشک،چ
 ،.  نگاھم کرد وگفتی تندبھ
  کنند عاشقندی کھ ادعا می آدمھااز
 یدرست مثل تو،کھ از عشق و عاشق.زارمی دانند بی از عشق نمیزی چقتی در حقیول

 .ی گرفتادیفقط اسمش را 
 ھیاو با کن.بھ طرفش برگشتم. دور نشده یھنوز چند قدم.  را گفت و از کنارم رد شدنیا

 ،. گفتم
 چرا بھ منم. یکن یو درکش م.ی گرفتادیعشق را خوب .شھی کھ ادعات متو
 ؟یدی نمادی

 ،ھیحس کردن.ستی نی گرفتنادی عشق
   دردیتا بفھم.ی عاشق بشدیبا

 ھ؟ی چیعاشق
حسش .فھمدی خوب عشق را مکنھی مالی کھ خی کسیول. دمی شدم دردشم کشعاشق
 .نکرد

 ،.  روم نگاه کرد وگفتتو
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 .دنیاما تموم دانشگاه فھم.دی او نفھمدیشا
بحث با . را بھ کل فراموش کردمشیلی درد سیکھ جا. حرفش آنقدر بھم سخت اومدنیا

 در یجلو.دمیترکی گفتم از شدت حرص و جوش می نمنی اگر ای ولدهی فایاو ب
  کالس،قبل از خارج

 
 ،. گفتم. بھش انداختھی نگاھمین.شدنم
 ،ھی کھ زخمی رو قلبی بلدخوب
 .ی بپاشنمک

 
 
 الی خی ھمھ را بیول. با آنکھ تا ساعت دو کالس داشتم. منتظر جوابش نماندهگرید

 .رونیاز دانشگاه زدم ب. شده
 متاسفانھ حوصلھ یول.ستادمی را بھ نظاره ای رنگارنگ مدتی مغازه ھانیتری وپشت
 .  کردن ھم نداشتمدیخر
 مادرم دست بردار یول.و سر درد را بھانھ کرده بھ اتاقم پناه بردم. خونھ برگشتمبھ

پشت بھش رو تخت دراز . کردنمنی جنیو شروع کرد بھ س.بھ دنبالم تو اتاق آمده.نبود
  جواب سرباال.دهیکش
 
 ،. اومد کنارم رو تخت نشست و مھربان گفت.شدی مالیخیاما مگھ ب. دادمیم

 . دکترمی برکنھی سرت درد م فدات بشھ چرامامان
 .شمی خورده بخوابم خوب مھیھ،ی سردرد معمولھی؟ی مامان جون دکتر واسھ چنھ

 .ی تب ندارنمیبذار بب. دونم برمھی یکی قربونھ
 ،. چشاش با تعجب باز شد وگفت.  شدقی گذاشت و در چھره م دقمیشونی و رو پدستش

 ی شده؟با کسی چصورتت
 ؟یدعوا کرد 
 ،. دستم را رو صورتم گذاشھ بھ دروغ گفتم. کھ آرمان بھم زد افتادمیلی سادی

 .  خورده بھ در کالسستی نیزیچ
 ھ؟ی چی جانی ادونمیخوب م. ستمیمن بچھ ن.ستی در نی جانی انمتیبب

حاالم . شدمری کالس درگی از بچھ ھایکیراستش با . ببخش دروغ گفتم. با شماستحق
 . تنھام بذارکنمیخواھش م

 نمی دانشگاه،ببامی فردا م؟اصالیکنی با ھم دعوا می بچھ ا؟مگھیا؟بخاطر چ چرآخھ
 . روز انداختھنی تو را بھ ایکدوم ولگرد

 ، . رو تخت نشستم و ازش خواستمدستپاچھ
ھر چند من . می ھم کردیما با ھم آشت. کھ نشدهیزی چکنمی مامان جونم،خواھش منھ

 باز یبعد بھم بگن آرزو مامان.آبروم تو دانشگاه بره.یفتیفردا راه ن.مقصر بودم
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  ازش دفاع.مامانشو آورده
 

 .کنھ
 و پند واندرز حتی ساعت نصھیو پس از .تا بالخره متقاعدش کردم.  گفتم و گفتموآنقدر

و مرا با خلوت خودم تنھا .  رفترونیو از اتاق ب. راحت شدالشی مادرانھ،خدنھیشن
  نکھیاز ا.گذاشت

 
 جرات یول.ھی بھش بگم دردم چتونستمیکاش م. نارحت بودمی جوراھیتم  گفدروغ

 من آرمان دانستیواگر م. اومدی از آرمان و باباش خوشش نمادینداشتم چون مادرم ز
  گرید.را دوست دارم

 
و غروب عشق او را،کھ .کردمی سکوت مدیپس با.بھ دانشگاه بروم.دادی اجازه نمیحت

 بھ نظاره. استیدر حال نابود
 . بوددای پی از رفتار و کردارش بھ خوبنیو ا.آرمان دلش با من نبود. نشستمیم 
 
 

 انگشتاش ھنوز رو صورتمھ،و چھره مرا دلبرانھ تر یجا. نمی نشی اتاقم منھی آیجلو
 رو صورتم شھی واسھ ھمیادگاری دستش،ی آرزو کردم کاش جای لحظھ ایبرا. کرده

 . موندیم
 اتاقم را روشن ی موسقستمیس.کنترل را بھ دست گرفتھ. و خودم خبر ندارمونمی دمنم

 ی اتاقم را پر می واقعا عاشق صداشم،فضا،کھیری احسان خواجھ امیوصدا.کنمیم
 .کند

   کھ مردمیدی دل من،تو دقی درد عمبا
  کردنچھ
 ی قلبم را بستی زخمھای غرورم نشستشی پتو
 ی قلبم را بستی زخمھاتو

  ھی روزگار،منو تو گرنی رفتن اشکل
  نذارتنھا
   دستر،منوی از آدما پس بگمنو

  نسپارخودم
  دست خودم نسپارمنو
  مھربون نبود با ھجومیشکی تو ھجز

  دردنیا
  منو از عشق من، راحتیزندگ
  کردجدا
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  روزمی ھنوز ھمان درد دمن
 شھی ھمآدم
  مثل من عاشقت نبودیشکیھ

  شھی نمعاشقت
   ،چھ رسمامی دنیدونی کھ متو

  دارهیتلخ
  اونو. ی ترسی کھ می ھر چاز

 ارهی مسرت
    زدمارو،صدای دندمی کشنفس

  بادتو
   بود منو نجاتمنجای تو ایھوا

  دادیم
  مھربون نبود بایشکی تو ھجز

  دردنی اھجوم
  منو از عشق من،راحتیزندگ
  کردجدا
 روزمی ھنوز ھمان درد دمن
 شھی ھمآدم
 د مثل من عاشقت نبویشکیھ

 شھی نمعاشقت
.  را خاموش کردهیدیس. شده بودسی شده صورتم از اشک خی آھنگ احساساتبا

دورش را . اتاقم حک شودنھی آرمان،رو آی دستای گداشتم تا جانھی رو آسمویصورت خ
   قلبھیبا رژ قرمز،

 
 . نوشتمرشیز.دهیکش

Lave me I Lave yeu 
  من دوست دارمعشق
 درست یادگاریمن تو اتاقم ازش .کردیاو از عشق من فرار م. دار بودخنده

 .ستی نحیو راجع بھ توض. واضح بودنکھی بودم اونھید.کردمیم
 
 

 انگشتاش ھنوز رو صورتمھ،و چھره مرا دلبرانھ تر یجا. نمی نشی اتاقم منھی آیجلو
و صورتم  رشھی واسھ ھمیادگاری دستش،ی آرزو کردم کاش جای لحظھ ایبرا. کرده

 . موندیم
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 اتاقم را روشن ی موسقستمیس.کنترل را بھ دست گرفتھ. و خودم خبر ندارمونمی دمنم
 ی اتاقم را پر می واقعا عاشق صداشم،فضا،کھیری احسان خواجھ امیوصدا.کنمیم

 .کند
   کھ مردمیدی دل من،تو دقی درد عمبا

  کردنچھ
 ی قلبم را بستی زخمھای غرورم نشستشی پتو
 ی قلبم را بستی زخمھاتو

  ھی روزگار،منو تو گرنی رفتن اشکل
  نذارتنھا
   دستر،منوی از آدما پس بگمنو

  نسپارخودم
  دست خودم نسپارمنو
  مھربون نبود با ھجومیشکی تو ھجز

  دردنیا
  منو از عشق من، راحتیزندگ
  کردجدا
  روزمی ھنوز ھمان درد دمن
 شھی ھمآدم
  مثل من عاشقت نبودیشکیھ

  شھی نمعاشقت
   ،چھ رسمامی دنیدونی کھ متو

  دارهیتلخ
  اونو. ی ترسی کھ می ھر چاز

 ارهی مسرت
    زدمارو،صدای دندمی کشنفس

  بادتو
   بود منو نجاتمنجای تو ایھوا

  دادیم
  مھربون نبود بایشکی تو ھجز

  دردنی اھجوم
  منو از عشق من،راحتیزندگ
  کردجدا
 روزمی ھنوز ھمان درد دمن
 شھی ھمآدم
  مثل من عاشقت نبودیشکیھ
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 شھی نمعاشقت
.  را خاموش کردهیدیس. شده بودسی شده صورتم از اشک خی آھنگ احساساتبا

دورش را . اتاقم حک شودنھی آرمان،رو آی دستای گداشتم تا جانھی رو آسمویصورت خ
   قلبھیبا رژ قرمز،

 
 . نوشتمرشیز.دهیکش

Lave me I Lave yeu 
  من دوست دارمعشق
 درست یادگاریمن تو اتاقم ازش .کردیاو از عشق من فرار م. دار بودخنده

 .ستی نحیو راجع بھ توض. واضح بودنکھی بودم اونھید.کردمیم
 
 

حوصلم سر رفتھ بلند . شدمچ،بدترمیحالم را بھتر کھ نکرد ھ. تو تخت ماندنیمدت
 یول.بھ تلفن جواب بدم. اومدی مشیپکمتر . تلفن اتاقم بھ صدا دراومدن،کھییبرم پا.شدم

  یآنروز از سر ب
 

بھ طرف تلفن .و حال و ھوام عوض شھ. ھم صحبت شم یکی با نکھی واسھ ا،یحوصلگ
 ،.  خستھ گفتمیوبا صدا. را برداشتمیگوش.رفتھ

 .دیی بفرمابلھ
  آرزو خانمالو
 .دی خودم ھستم بفرمائبلھ

 .  من آرمان ھستمی نشناختنکھی امثل
 یحت. بھ تپش افتادیقلبم بھ تند. بودمدهی صداش،کھ تا حاال از پشت تلفن  نشندنھیباشن

 .کردی روم مرویصداشم،ز
 ،.  گفتمی معمولیلیخ. را کنترل کردهخودم
 .ی خوب ھستسالم
 ؟ی شما خوبیمرس

 .  خوبمممنون
 ؟ی بوددهی بدموقع زنگ زدم خوابنکھی امثل

 . ستی ن؟خونھی شده؟با بابام کار داریزیچ. بودمداری بنھ
 ،.  گفتینی دلنشی مکث کرد وبا صدایکم
 چرا دونمیباور کن نم. کنمیبابت اتفاق امروز عذرخواھ.خواستمیم. با تو کار داشتمنھ
 . کردمنکارویا

 .فراموش کن.ادی مشیاتفاق پ.  ندارمیمنکھ گلھ ا. ستی نمھم
 گھ؟ی مگھی دزی چھی صدات اما
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 .میخودمم عال. صدام خوبھصدام،نھ
 . خوبھیلی باشھ کھ خنطوری ا،اگھیجد
 ،.وگفت. ادامھ دادبعد

  بگم؟یزی چھی
 .بگو
 ھ؟ی کی کھ دوسش داری اون کسینگفت
 ،. پس گفتم.رمیتا منم حالش را بگ. فرصت بودنی بھترحاال

 .ادیازش بدم م. دوسش ندارمگھیاما حاال د. داشتمدوسش
 ،.  گفتی نارحتچیچون بدونھ ھ. حرفھا بودنی انگار او زرنگتر از ایول

 .  دوستش نداشتمگھید. تو بودمی منم جایکنی می خوبکار
 ،.  گفتمیپس عصب.ختی بھم راعصابم
 ھ؟ی اون کیدونی کھ نمچرا؟تو

 یمن اگر جا.ی بھش دل بستیخودیو توم ب.ھی عوضیلیبھ نظرم خ.  ھستی ھرکخوب
  ازش جدا. تو بودم

 . تو را ندارهاقتیباور کن ل. شدمیم
 .ی دوزی و میبری واسھ خودت منطوریھم. جدا شمی حالت خوبھ؟از کتو

 .ازش جدا شو.گھی دگمی اون پسر رو مخوب
 ،.  آورده گفتمنیی صدامو پاتن
 . اصال منو دوس نداره تا ازش جدا شماو

 ،.  شده گفتمتاثر
 یشتباه عاشق م ما ااین،یآدما عوض. کھ دوست ندارهی شدی ھم مثل من عاشق کستو
 .میش

 ،.  گرفتھ گفتمحرصم
 ؟ی عاشق بشیتونی تو ھم م؟مگھیجد

 ،.  گفتی شد و با دلخورنارحت
 .ستمیمگھ من آدم ن. درد نکنھدستت

 ،. خوشحال شده گفتم. حالش را گرفتمنکھی ااز
اگرم ھست از سنگھ،سنگم . ات باشھنھی تو سی فکر نکنم قلبیول. ی بودنش کھ ھستآدم

 .شھیکھ عاشق نم
 . بھت بگمنویپس بذار ا.ی از سنگ ھم، بھ درد آوری دل آدما را،حتی بلدخوب

 
 

 . منتظر بودم بودم تا ادامھ حرفاشو بگھمشتاقانھ
  آرزو؟ھی چیدونیم
 ھ؟ی چنھ
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 . ستشھی قلب من از سنگھ،مال تو ھم حتما شاگھ
 ،. گفتم.اوردهی خود نی بھ روی م گرفتھ بود ولخنده

  دارن بھم؟یچھ ربط.  باشھنطوری مثال کھ اخوب
 ،. آورد و گفتنیی و تن صداش و پادی کشیآھ

 . با ھم بسازنتوننی نمچوقتی ھشھی سنگ و شنھ،کھی اربطش
 دم؟یپرس! بگھی خواست چی من،او میخدا. حبس شدنمی در سنفس

 ؟یزنیو دو پھلو حرف م.یگی آرمان چرا حرفتو رک و راست نمی بگیخوای میچ
 . جوابمو گرفتمستی مھم نگھی دنھ

 ؟ی گرفتوی چجواب
 . تو قلبت داشتھ باشمیجا. کردمی سادم آرزو،چون فکر میلی خمن

تا او بھم ابراز محبت . سوختمی می لحظھ انیدر انتظار چن.مدتھا بود. بند اومدزبانم
کھ از .من با حرفام چنان گمراھش کردم.زندیاما حاال کھ او،از احساسش حرف م.کنھ

  مانیگفتھ خود پش
 

 .شد
 یسکوت آزار دھنده ا. نھ منزدینھ او حرف م. بھ سکوت گذشتنمانی بی لحظھ اچند
 ،. صبرم تمام شده گفتم.بود
 ؟ی تو باشیتونی وار دوسش دارم نموانھی کھ من دی اون کسیکنی فکر مچرا

چھ برسھ بھ . ستاره ندارمھیمن تو ھفت آسمون ھم .یدونی نمیچی من ھی از زندگتو
 .ی دل ببندبھی غرھی ھمھ آشنا،بھ نی اانی منکھ،تویا

 نی از اشیتا آتشکده قلبم ب. شدیکھ باز جار. گرفت و قطرات اشک بودشی آتقلبم
 نگاه ھی ری بھ تیوقت.شھی و آشنا سرش نمبھی دل کھ غریول. با بغض گفتم.نسوزد

 . تمومھگھید.دیلرز
 ؟ی تو منو دوست داریعنی آرزو،شھی نمباورم

 ،.  غرورم پا گذاشتم و گفتمرو
 .  دوست دارملمی دوست دارم خآره
 ،.  و گفتدی خندبتیز

 . چون منم واقعا تورو دوست دارم.قتھیواقعا حف. دل بھ دل راه دارهگنی منکھی اپس
 . عشقینیری بھ شیخنده ا.در حسرتش بودم. کھ مدتھا بودیخنده ا.دمی من خندنباریا

 یول. وقت بود دوسم داشتیلیخ.او ھم،مرا دوست داشت. بالخره اعتراف کردآرمان
 .من ردش کنم.دی ترسیچون م.جرات ابراز احساساتش را نداشت

 بازم یول. نگاھم بھ خودش عشقم را درک کرده بودا،ازی آنروز لبھ ساحل،کنار دریول
 . بخاطر شھرام سکوت کرده بود

 ،.  شده گفتمری دلگازش
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 یدونیم.ی نگفتیزیچرا چ.ی آرمان،تو کھ از احساسم بھ خود مطمئن شدی بدجنسیلیخ
 . شدمتیچقدر اذ
 ،.  وگفتدی خندصادقانھ

 .ی نشی عاشق کسگھی دی تو باشتا
 یتونی نمای تو دنیزی چچی کھ با ھستیعشق لذت.ھی واقعا عشق چایخدا.میدی خندھردو

 .ی اش کنسھیمقا 
 
 

 ،.و او از احساسش واسم گفت. ساعتھا با آرمان حرف زدمآنروز
 شدن بھم را کیاما جرات نزد. اومدی من بھ دانشگاه مدنھی کھ بھ عشق دی روزھااز

 خودش ھم درد را تو قلبش یکھ چجور. کھ بھم زدیلیاز آن س. از امروز گفت.نداشت
  پس. حس کرده

 
کھ تو . بودهی فراتر از حسکھ واقعا احساسش بھ من. باعث شد مطمئن شودنیھم

 . داشتھیزندگ
و واسھ .می راز دل خود را برمال کنمی عاقبت تونستنکھیواز ا. می دو خوشحال بودھر
  و در پوست خود. و خوشنودمی بودیراض.می از عشقمون بگوگھیھمد

 .میدی گنجینم
 دل کنده یگری از دمیتونستی کدام نمچیکھ ھ. می لحظھ بودنی ای در آرزوآنقدر

 دلخورش کھیپس طور. سوال داشتی واسم جایزی چھی ھنوز یول.می کنیخداحافظ
 ،.دمینکنم پرس

و آن . وقتھ فکرمو بھ خود مشغول کردهیلی ھست کھ خیزی چھی آرمان راستش
 ؟ی برگشترانی ادنش،بھی تو بھ عشق دت،کھی ھست تو زندگینکھ،کسیا

 ،.  مکث کرد وگفتیکم
کھ بھ . استی را بدون،او تنھا کسنیفقط ا.اما حاال نھ.گمی فرصت بده آرزو برات مبھم

 . زدهوندی پی زندگنی بھ ادنش،منویعشق د
 ،.  شده گفتمکنجکاو

 شی تابانھ در پی بنقدری تو اھ؟کھیدوست دارم بدونم اون ک.یگی چرا حاال نمخوب
 . تونستم کمکت کنمدیشا.یگردیم

 آدرس از ھیچون بابام قراره امشب،.گمیفردا بھت م.ی بدونیتاق مشنقدری حاال کھ اباشھ
 . بھم بدهشیمحل زندگ

 .ستمی نگانھی واسھ تو بگریچون من د.ی حساب کنی تونی رو منم م؟پسیجد
 ،. گفت. شدهخوشحال

 . قول بھم بدهھی پس
 زم؟ی عزی قولچھ
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 .ی و کنارم بمونی ھم ولم نکنطی شرانی وقت،در سخت ترچی بده کھ ھقول
 من یدونی تو کھ نمونھیآخھ د. ترکت نکنمچوقتی بھ عشقمون قسم آرمان،کھ ھدمی مقول

 .ونتمیچقدر د
 . حس رو دارمنیچون خودمم ھم.دونمی مچرا

 .می کردیخداحافظ. بود عاقبت دل از ھم کندهی بھ ھر سختآنروز
 پس. دور بشمزمیاز عز.شدیچون باعث م. اومدی بدم می از خداحافظشھیھم

 ،. گفتم 
 .نمتیچون فردا قراره بب.داری ددی امبھ

 ،.  وگفتدیخند
 .داری ددی دارم بھ امدوست

 .  قطع کردمدهی را بوستلفن
 .شکرت. شکرت. خدا شکرتیوا
 ی منییو باال وپا.دمی چرخی سبک بال دور خودم میو مثل کودک.  خوشحال بودمیلیخ
 ی و افسردگیجز نارحت.شدیچون چند ماه م. ھمھ شدی رفتارم باعث کنجکاونیا.دمیپر
   را ازیگری دزیچ
 

 . بودندهی ندمن
 
 

 گھی دشھیآدم کھ عاشق م.کنھی رو مروی آدم و زیکھ زندگ. معجزه ستھی عشق واقعا
اگر .کھ دوسش داره.نھی بی می را از چشم کسایو دن. رفتار خودش را ھم ندارهاریاخت

  عشقش شاد باشھ اونم
 

 عشق شھی کھ ھمفیاما ح.شھی ھم افسرده و دپرس ماو. باشھنیو اگر عشقش غمگ.شاد
 یمثل عشقھا.شودی در غم و غصھ خالصھ میواقع

 ی نمادی کھ ھرگز از یگری دیو عشقھا.تی و ژولوی و مجنون،رمیلی،لیافسانھ ا 
 .و در عشق ناکام مانده اند.دنیآنھا در عشق خود درد و رنج کش.روند

 زجر ی بھ عشق واقعدنی رسی برادیواقعا با.آنھا را اسطوره کرده. ناکام بودننیھم
 .دیکش

و در آخر . سوزاندیبعد م. زندی رحمھ،با آمدنش بھ جونھ آدم آتش می بیلی خعشق
 .کندیخاکستر م

 ی را بر باد متتیثیآبرو و ح.و اگر ھوس باشد.کندی عشقت پاک باشھ خاکسترت ماگر
 .دھد
 کھ در آن یطی محط،ویھمھ آدمھا تحت شرا. پاک داشتی عشقشودی چطور ماما

 .خوردی و سرنوشت شان رقم مریتقد. قرار گرفتھکنندی میزندگ
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   وقت سر راه ھم قرارچیھ. من و آرمان،اگر خواست خدا نبودمثل
 .می گرفتینم

از خدا خواستم ھمانطور کھ او را سر راھم قرار . ما باشدری تقدنی اتواندی مپس
 . بزندوندی را ھم باھاش پمیزندگ.داد

 از یول. بھ دانشگاه رفتمدنشی ددیوصبح زود بھ ام. بھ روز رساندمی تابی را با بآنشب
چند .می باھم گذاشتروزیو طبق قرارمون،کھ د.کالسھا تموم شد.دمشیشانس بدم اصال ند

  زکوچھ باالتر ا
 

 کالسھاش باعث شده او را ی فشردگکردمیفکر م.ستادمی بھ انتظارش ادانشگاه
 .ومدهی اصال دانشگاه ندمیفھم. جلو پام ترمز کردی سمند نقره اھی با ی وقتیول.نمینب
 ،. گفت. محترمانھ در را واسم باز کردهیلی شده خادهی پنی ماشاز

  منی بانودییبفرما
 ،.  سوار شدن گفتمنیح. نگاش کردهمتعجبانھ

 ؟ی نداشتنی کھ ماشھ؟شمای مال کنی ماشنیا
  خوبھ؟زمی سالم،حال عشق عزاوال
 ،.  و گفتمدمیخند

 ؟ی خوب،توی خوبم مرسسالم
 .خوبم. بشم فدات

 ،. و خودشم با عجلھ پشت رل نشست و گفت.  در طرفھ مرا محکم بستبعد
 
 

 .ھ قابلھ شما را ندارهالبت.میدی خرنویا.میامروز با بابام رفت. اومدخوشت
 ،.  و گفتمدمیخند

 ؟ی دارنامھی تو گواھیزی چھی یمبارکھ،ول
 . منظورم کاناداستیعنی.اونجا کھ بودم گرفتم. دارمآره

 . راحت شدالمی خباشھ
 ابانھای با خادیآخر ز. بھ راه افتادابانھای من،تو خیی را روشن کرده و با راھنمانیماش

 خوشرنگ ی زرشکرھنی پھی. جذاب تر شده بودشھیاز ھم.نگاھش کردم.آشنا نبود
  ی شلوار مشکھیمردونھ،با 

 
 تر شده یچھره شم اصالح شده وخواستن. موھاشم ھمھ بھ طرف باال برده. تن داشتبھ

 .دلم واسش ضعف رفت.بود
 ،.گفت. گذرا بھم انداختھ ینگاھ. خودشم حس کردهکھیطور

 ؟یدی ندپی خوش تھیچ
 .نمی بی م حاال دارمی ولدمی ندنھ
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 ،.  تو جام جابھ جا شدم و گفتمیکم.دادیخوشحال شدم خنده ھاش بھم آرامش م.دیخند
 ؟ی دوسش داریلیھ؟خی آدم خوببابات

و از . پشتم بودشھی سالھا ھمنیاو ا. دارمی کھ تو زندگھی دوستش دارم تنھا کسیلی خآره
 وقت چیچون ھ. دارهی غم بزرگی پولداره،ولیلی من خیبابا. کردتمی حمایھر نظر

   از تھ دلدمشیند
 

 .بخنده
 ؟ی ازش خبر دار؟توی غمچرا؟چھ

 . کنھھی تصفیکی با ران،حسابشوی اومده ادونمیفقط م. دونمی نمیزی من چنھ
 ره؟ی انتقام بگیکیتا از . بابات برگشتھیعنی؟ی چیعنی

 ،.  شد وگفتقی صورتم دقدر
 . از کاه کوه نسازیخودیب. زدمی حرفنی چنی کمن

 .یکنی نکاه کن تصادف مجلوتو
 نھار دعوتم کرد بھ یو برا.بھ دست گرفت. را کھ از دستش در رفتھ بودنی ماشکنترل

 . بھش نھ بگمتونستمی نمیعنیقبول کردم . رستورانھی
 .میو باھم وارد رستوران شد. رو پارک کردادهی کنار پنیماش
 یرو. انداز محفل شده بودنی طنیمی بود و آھنگ مالکی رمانتیلی رستوران خیفضا

 .می دو نفره مقابل ھم نشستیزیم
و . را دوست داشتیرانی ایاو غذاھا. آمدزمونیگارسون بھ سر م.دی طول نکشادی زو
چلو کباب با ساالد فصل سفارش .دمیفھم.کردنی می خونمون زندگکھی را زماننیا

   شدهھی زایلیمن خ.میداد
 

و او عاشقانھ .نجای امی اومدی کاش نمزدمیو ھمش غر م. دانشگاھم تنم بودیلباسا.بودم
 .رفتیقوربون صدقھ ام م.کردینگام م

 .میو ما در سکوت بھ خوردن مشغول شد. را آوردنغذامون
 خورده میکھ تو طول زندگ. بودی غذانی بگم خوشمزه تردیبا. اغراق نباشھاگھ

 ھیو بھ .میرستوران را ترک کرد. دهپولش را حساب کر.نھارمون را خورده.بودم
  و ھمھ.سرظھر بود.میپارک رفت

 
 مکتی نھی ی و خنده،رویبعد با شوخ. را تاب زدهگری ھمدیمثل بچھ کم. خلوتجا

 با خنده نگام کرد.مینشست
 . .وگفت 
 .دونستمی و من نمی بودطونی شنقدریا

 .عشق تو آرامم کرد. تر بودمطونیش
 .ختی بھم رتوی،کھ روند زندگ من ؟پس لعنت بھ عشق منعشق
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 ،.  شدم تو نگاش و گفتممات
 . بودمی اتفاق زندگنیباتری حرفو نزن عشق تو زنی آرمان اکنمی مخواھش

 .  بودمدهی تو رو زودتر دکاش
  کھکنمی می زندگی در مملکتسالھاست

و حاال .تا بھ وطنم برگردم.کردمی می لحظھ شمارشھیھم.ابمی عشق را در آن بنتونستم
 . خوشحالمیلی بابت خنیکھ از ا.یتو سر راھم قرار گرفت.کھ برگشتم

 در موردش یخوایھ؟نمیاون ک. کشاندهرانیکھ تو را بھ ا. بودهی قبل از من ھم کسیول
 ؟یبرام بگ
 ،.  داد وگفترونی با صدا بنفسشو

و . گذارانمی شبم را م روز ودنشی سالھاست بھ عشق دمھ،کھی کس زندگنیزتری عزاو
 .کھ برگشتم. بھ خاطر اوستنجام،تنھایحاالم کھ ا

 یعنی.بدم اومد.دمی دی مدنشی حد،مشتاق دنی کھ،آرمان را تا ای شد و از کسمیحسود
 ،.  سوال بود پس گفتمیبرام جا. آرمان داشتی تو زندگی نقشھ؟چھیاون ک

 
 

 من قد او ھم یعنی؟یگی راستشو بھ من نمھ؟چرای؟کی گردی کھ دنبالش می کساون
 واست ارزش ندارم؟

 ،.دی گوی را نگاه کرده با بغض مشی روروبھ
 یھرکس. کنمسھی مقای آرزو،ازم نخواه او را با کسکنمی منھ،خواھش می تمام زندگاو
 . او ھستمدنھیمن سالھاست در انتظار د. خودش را دارهیجا
 ،. روبھش گفتم. شدهبا حرص از جام بلند. بھم برخوردیلیخ
 ، آرمانی بدیلیخ
 اش سھی مقای با کسیتونی نم،کھیامروز از عشق.یزدی از عشقت بھ من حرف مروزید

 .یکن
 . برات متاسفمواقعا

 . بھش اجازه حرف زدن بدھمنکھی را گفتھ و با عجلھ بدونھ انیا
 . ازش دور شدمدمیدوی مکھی حالدر

 مرتب کھیدر حال.پس بھ دنبالم آمده. را ازم نداشتی برخوردنیانتظار چن. شدهشوکھ
 . دھدحیخواست صبر کنم تا واسم توض.زدیاسمم را صدا م

 ،. گفتم. بھ طرفش برگشتھ لجبازانھ
 ! ی بری کردنھ من لذت متی تو از اذنکھیمثل ا.دست از سرم بردار. خوامی نمحیتوض
 حالت خوبھ؟. کنمتی تو را اذچرا

 تو یگریو جز تو ھم عشق د. فقط تو رو دوست دارممن؟یگی می داری چی فھمیم
 . ستی نمیزندگ

 ؟یستی تو باھام روراست و صادق نکھیدر حال.خوامی دوست داشتنو نمنی امن
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 ،.  گفتیبا اعصاب خرد. خودش را بھم رساندهزدی نفس نفس مکھی حالدر
 ی مورد با کسنی در اخواھدی طرف مھی از ھ؟بابامی مشکل من چیدونی تو کھ نمآخھ

 . بدونمدی باالی موضوع،کھ اال و بنی بھ ای دادریتو ھم گ.حرف نزنم
 روزی کھ دیھمھ آن حرفھا.  شدیپس چ. ھستمی من،واسھ تو کسیعنی آرمان؟ی چیعنی
 ھمش دروغ بود؟.ی زدیم
 . ازش دور شدمھیبا گر.  را گفتھنھایا

 پارک در ،کھیبھ کوچھ اخود را .از پارک خارج شده. گرفتھ بودمی بچھ ھا بازمثل
 نمونی فاصلھ کھ بیو با کم. اومدیآرمانم ھمچنان دنبالم م.آنجا قرار داشت رساندم

 ،. داد زد وگفت.بود
 .  دوست دارمیلی خگمی مگمیحاالم و تا صدسال د. کدوم از حرفام دروغ نبودچی ھبخدا

 .دادمیجوابشو نم.رو دنده لج افتاده. من انگار کر شده بودماما
 ،.  گفتیعصب.  او کھ خستھ شده بودو

 یآرزو دارم از نفس م.گھی دسایوا.  خستھ شدمونھیآخھ د. صبر کن تا برات بگمباشھ
 ،. .. من،آخھیافتم لعنت

 ی من چیخدا. و بھ پشت سرم نگاه کردم.ستادمیا.نگران شدم. دفعھ صداش قطع شدکی
 الم،کھیبھ خ.شدیباورم نم.نیآرمان وسط کوچھ رو زانوھاش افتاده بود رو زم.دمی دیم

   کارونیعمدا ا
 

 حرکت ی را بیمدت.توجھ نکرده. کار دل منو بھ رحم آوردنی خواھد با ایو م. کرده
 . دارهاجی واقعا بھ کمک احتدمی دنکھیتا ا.ستادمیا

 
 
 

 بھ کنارش یوقت.واقعا نگرانش شده بودم.  بھ طرفش برگشتمعی سریباقدمھا
 ،. نگران گفتم.دستپاچھ کنارش زانو زده. رنگ بھ روش نموندهدمید.دمیرس

 ؟ی نشستنجای شده؟چرا ای حالت خوبھ؟چآرمان
   نفسش باالی بھ سختکھی حالدر
 ،. گفت. اومد یم

 واسم ن،ی کتابام،تو ماشفی کم،داخلی تنفسیاسپر. من آسم دارم. کمکم کنآرزو
 ،...خواھش.ارشیب
 . نتونست ادامھ بده بھ سرفھ افتادگرید

و درش را . رساندهنی خود را بھ ماشکردمی مھی  گرکھیدر حال. را گم کردهمی و پادست
بھ سرعت بھ نزد . را برداشتھفیوک.باز کردم.  کھ آرمان بھم دادیدیبھ زحمت با کل
  آنقدر.آرمان برگشتم
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 . را ببندمنی رفت در ماشادمی یکھ حت. بودمھول
و سرش را .نشستم.  ولو شده بودنی مضطرب و نگران کنارش،کھ رو زمدهی رسبھش

و دوبار فشار .در دھانش گذاشتم . آوردهرونی بفی را از کیاسپر.رو زانوم قرار داده
  دهیاما انگار فا.دادم

 
 را صدا زده میخدا. افزودهمیبھ شدت گر. نشان ندادیچون اصال واکنش. نداشت یا

 ،. گفتم
 بھ صورتش یو چندبار بھ آرام.آخھ من چکار کنم. کمکم کن کنمی خواھش مایخدا
 .اسمش را صدا زدم.زده

 تتی اذگھی بخدا دزم،یغلط کردم عز. چشاتو وا کنکنمی ،آرمان خواھش مآرمان
   منویتو رو خدا دار.کنمینم
 .ی ترسونیم
اد شروع کردم بھ د.کم کم ترس ورم داشت.ومدی کردم بھ ھوش نیھر کار. نداشتدهیفا

دورم را .  از کجا اومدندونمی از زن و مرد کھ نمیچند نفر.زدن و کمک خواستن
   کھیو پسر جوان.گرفتن

 
 کھیو مانند کس. سر آرمان رساندیخودش را باال.ھمھ را پس زده. آنھا بودانی مدر
و فشار . دادن بھ آرمانیشروع کرد بھ تنفس مصنوع. داردنھی زمنی الزم را در ایآگھ

  نھیھ سدادنھ قفس
 

 .اش
 حال آرمان.  کار باعث شدنی ھمکھ

 . را باز کندشیوچشما.کم کم بھتر شده 
 حالش بھتر یآرمان کم. از اون آقا تشکر کنمی و با چھ زبون؟ی دونستم چطورینم

 .ستادی بلند شدو رو پاھاش ایبھ سخت.شده 
ھردو بارھا ازش . اومدی سرش می چھ بالدونمینن. اگر آن قا و لطف خداوند نبودواقعا

  ما را.کھ انگار سالھاست.  او آنقدر مھربون بودیول.میتشکر کرد
 و با.اجازه رفتن بھمون نداد. شناسدیم

 .دعوت کرد. بودی و تمنا ،ما را بھ خانھ خود کھ در آن حوالخواھش
ا  بی وقتیول.می از رفتن امتناع کردنیواسھ ھم.می بھ او زحمت داده بودی اندازه کافبھ

 .بستھ.ببندم. را،کھ فراموش کرده بودمنیدر ماش.می او روبھ رو شدادیاصرار ز
 .می بود شدی کلنگبا،امای دو طبقھ زی او وارد خونھ آنھا،کھ آپارتمانھمراه

 مھربون بود یلیسارا خانم خ.کردی می با مادرش کھ اسمش سارا خانم بود زندگاو
 .درست مثل پسرش،آقا ھومن
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 یلیخ.دیسارا خانم کھ شرح حال آرمان را از پسرش شن. بھ ما محبت کردنیلی خآنھا
 . آوردی می مقویھای و خوراکوهی آرمان آب می دلسوز،برایمانند مادر.ناراحت شده

 ،.  مزاحمشون شده بود گفتنکھی ھم معذب از اآرمان
 
 

ھم .دم بھتون زحمت دایلیواقعا شرمندتونم،خ.دی زحمت نکشنقدری جون تروخدا امادر
 .بھ شما،ھم آقا ھومن

خدا کنھ داغ .کنمیخدا را شکر م.ی شما بھترنکھی؟ھمی پسرم،چھ زحمتکنمی مخواھش
 و. رو دل مادرش نمونھی اوالدچیھ

 . سال خدا تو رو واسھ پدر ومادرت نگھدارهی سالھاانشاءهللا
کھ .کردیاو آنقدر مھربانانھ،بھ آرمان محبت م. سارا خانم منو بھ فکر وا داشتیحرفھا

 .انگار پسر خودش بود
 وقت در موردش چی مادرش کجاست؟چرا تا حاال ھیعنی. بھ حال آرمان سوختدلم

 .باھاشون برگرده.و نخواستھ. او اروپا موندهدی شادونمینم!  نزده بودیحرف
 . نبوددنشی حاال موقع پرسیول. تو ذھنم بھ وجود آمدیادی زیسوالھا

با اجازه آقا ھومن و . حال آرمان کامال بھتر شدیو وقت.می آنجا موندی ساعتمی نمدت
بازم بھشون سر . میو قول داد.میآماده رفتن شد. بھ ما کردنیادیمادرش،کھ محبت ز

  یچون واقعا آدمھا.میبزن
 
 . از آنھایبعد از خداحافظ. بودنی خوبیلیخ
 رایز.وبھ طرف منزل خودمان حرکت کردم. خواست آرمان،من پشت فرمان نشستمبھ
 کھ فعال فکرم را یزی تنھا چیول. شده و نگرانم بودیومادرم حاال شاک. کردهری دیکل

 . مشغول کرده
 
 افتاد یو امروزم اگر آن اتفاق نم.کھ تا امروز از آن خبر نداشتم. آرمان بودیماریب

و کمتر در مورد . بودیچون آرمان آدم تودار.ماندمی خبر می حاال حاالھا از آن بدیشا
   باشی زندگمسائل

 
 .زدی حرف میکس

 را نگاه رونی داده و بھی تکنی ماشیسرش را بھ صندل. بھش انداختمی نگاھمین
 ،. با خنده گفتم.و توجھش را بھ خودم جلب کرده.چند بوق پشت سر ھم زدم.کردیم

 نمی قربونت بره نب؟آرزوییکجا
 . یناراحت باش 

 ،.  زد و گفتی زور لبخندبھ
 .ستمی خوبم ناراحت ننھ
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 تو ھم،گفتھ باشم رهی کالھامون می کنی کاری مخفی آقا آرمان،اگھ بخوامی نداشتگھی دنھ
 یکھ بعدا نگ

 ؟یچرا نگفت 
  باال بردمی بھ نشانھ تسلدستاشو

 ،. و گفت 
 اون دیبا. کارو بکنمنیچون اگھ ا. ارمی بکنم رو حرف آرزو خانم نھ بم،غلطی تسلمن
 . چشامو باز کنمایدن
ھول .  حس کردم قلبم تو دھنم اومدینقدر بھم سخت اومد کھ واسھ لحظھ ا حرفش آنیا

 نیخوشبختانھ با ماش.ستادی دلخراش ترمز ای با صدانیکرده پام رفت رو ترمز،و ماش
  ادی فاصلم زیجلو

 
 یعصب.ستی نگریاو ھم مرا م.نگاھم را بھ آرمان دوختم.واال حتما بھش زده بودم.بود

 ،. شده گفتم
 ؟یدی حرفھا،فھمنی نشنوم از اگھید

 .ببخش. کردمی تو چتھ تو؟ بابا شوخآرزو
 .آره.یشی خوشحال می منو ناراحت کننکھی تو از انھ

 . کرده باشمیخواستم باھات شوخ. و پرت نگو گفتم ببخشچرت
 ؟یدیفھم. تکرار بشھخوامی نمگھیو ھرگز د. دوست دارمای شوخنی ااز

 ی نمنکھیمثل ا.ھمھ صداشون در اومده.ید آورد راھو بنی برشھی چشم،حاال مباشھ
 .یشنو
 نی سرمون اولریخ.امروز اصال روز ما نبود. را روشن کرده باز بھ راه افتادمنیماش

 را نگاه نیو ماش.دمیچی خانھ پکی نزدی از کوچھ ھایکی یتو.روز قرارمون بود
 ،. و گفتم.داشتم

 
 

 . برمگھی من دمیدی رسخوب
 ،.  بھم کرد و خودش را لوس کرد و گفترو

 تی روز زندگنی روز قرارمون را برات بدترنیاول.زمی شرمنده عزیدی منو بخشآرزو
 یدیمادر ھومن ود. عشق بورزهتونھینم.دهی کھ ھرگز محبت ندینم،کسیمن ھم..کردم

  چقدر مھربان
 

 . مثل او داشتمیکاش منم مادر.بود
 ،. گفتم. حرفاش دلم گرفتھ با
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 آسم ی تو چرا بھم نگفتیست؟راستیمگھ مادر تو مھربون ن. ھمھ مادرا مھربوننخوب
چھ . دمی تو را با وضع دی وقتی دونینم. افتادی اتفاقم نمنی ادونستمیمن اگر م.یدار
 .  کردمدای پیحال
 دی کشیآھ.نھ بھ حرفام.حواسش نھ بھ من بود . او انگار اصال آنجا نبوداما

 ،. و گفت 
  تو ھم،تورو دوست داره؟آرزو،مادر

 ،.  نگاش کرده گفتمنگران
  گفتم؟ی من چیدی کجاست اصال فھم؟حواستیگی می چآرمان

 ؟ی گفتی چدمی نفھمنھ
 ؟ی مورد بھ من نگفتنی در ایزی چ؟چرای آسم داریدی فھمی از کگفتم،تو

 ،. خالصھ گفت. مسئلھ اصال واسش مھم نباشھنی کھ ای کسمثل
 . رفتادمی خواستم بھت بگم روزید.آسم دارم شھی بھ شش سال مکینزد

 نیو ا. کردمی رو اون موضوع اصرار نمنقدریا.دونستمی شرمنده اتم،بخدا اگر مآرمان
 . افتادیاتفاقم واست نم

 ،.  نگام کرد وگفتمھربون
 یزی چی آسم لعنتنیکھ ا.دمی کشمی دردا تو زندگنی از انقدریا. فراموشش کنستی نمھم

 ھ؟ی اونکھ دنبالشم کی بدونی آرزو ھنوزم دوست دارمیبگذر.ستین
 بھ حرفاش دیبا.تو اون حال ولش کنم.تونستمی نمیول.  شده بودرمی دی آنکھ حساببا

 ،. پس گفتم.دادمیگوش م
 .واسم بگو. شھی نمتی با عث ناراحتاگھ

 تی شد کھ اذم،باعثی تو زندگزای چیلیخ 
 بھ توی زندگیکھ بخواھ. ستیقابلھ اعتماد ن ای تو دنی زنچیھ. گفتی مشھیبابام ھم.بشم

ھمھ .دمی تو رو دی وقتیول. باشمیکھ از ھمھ زنھا فرار. باعث شدنیو ھم.یزیپاش بر
  ازت. فرق کردزیچ
 

من . استی فراتر از ھر حسیزی حس چنیو بعد کم کم حس کردم ا. اومدخوشم
 .عاشقت شدم

 ،. گفتم. حرفش خوشحال شدهنی ااز
دلتو بھ تپش بندازه و . شددای پی کسیوقت.ستی و دوست داشتن دست آدمھا نعشق
 .  عشقیعنی نیا. کنھیگری برات رنگ دتویزندگ

 ،.  شد وگفتقی نگاھم دقدر
 مادر من،منو ول ی عشق مادر بھ فرزندشھ،ولگنیا،می عشق تو دننیعشق،بزرگتر

 دایپ.در خارج بودمسالھا کھ . گردم مادرم استی مشی من در پکھیو اون کس.کرد
  یکردنش تنھا بھانھ ا
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 .میواسھ ادامھ زندگ.سد
 
 
 کھ او دنبالش یکس. کردمیاصال فکرشم نم.دی نام مادرش،ھدش از سرم پردنھی شنبا
 .مادرش باشد. گردد یم

 ،.  رو بھش گفتمناباورانھ
  مادرت گم شده؟؟مگھیگردی مادرت می در پ؟تویگی می داری چشھی نمباورم

او ترکمون . پنج سالم بودیوقت.گھیبابام م. ولم کردیعنی. سالھاست کھ گمش کردمآره
 . کارو باھامون کردنیو ازش بپرسم چرا ا. کنمداشی پخوامیحاال م.کرد

 .بی کشور غرھی یتو. پنج سال رو ول کنھی بچھ ھی دلش اومد چطور
 کھ ترکش یحسرت مادر. حسرت بزرگ شده بودھیآرمان با . تاسف داشتی جاواقعا

 نمخواستم کھیمردد نگاھش کردم و در حال. کنھداشی پخواستیو حاال او م.کرده بود
 ،.گفتم.  کنمدشیناام
 ھمھ سال،حاال اگر نی ا؟بعدی کنداشی پیخوایچطور م.ستی نی کار آسوننی ایول

 . یزی چھی ی ازش داشتھ باشینشون
 . بابام بھم دادشبی آدرسو دنی انیبب. معلومھ کھ دارمخوب

با .آدرس مال اصفھان بود. آدرس درآورد و بھ دستم دادھی فشی دست برد از تو کو
 ،. تعجب گفتم

  اونجا؟ی بری تنھایخوایتو کھ نم!  مال اصفھانھنکھی ایول
 .ساعت نھ شب پرواز دارم. ھم گرفتممای ھواپطیاتفاقا بل.تونمی نمچرا

 .رمی جلوشو بگتونستمی نمیول. زدی دلم شور منکھی ابا
 . مادرش را داشتدنھی صبرانھ عطش دی باو
از ھم جدا .  سفارش کھ مواظب خودش باشھیو پس از کل. ازش دل کندهی سختبھ

 . تلفن،از حالش باخبرم کنھلھیو مرتب بھ وس. خبرم نذارهیب. وبھم قول داد.میشد
 .کنھ نمی جنی اومدنم سری دلھیتا بھ دل. خونھ نبودی آنروز کسخوشبختانھ

رو تخت . را عوض کرده میلباسھا. را نداشتمی کارچی گرفتھ بود و حوصلھ ھحالم
 . افتادمی لحظھ خداحافظادی. آرمان،باز در برم گرفتادیفکرو .دمیدراز کش

رو قلبمان را،تو . تلمبار شدهی کھ ھر دو ناچار بھ ترک ھم،ھمھ حرفھای الحظھ
 .میبدرقھ راه ھم کرد.ختھینگاھمان ر

 گفتن آن را یکھ با زبانش توانا.کردی مانی را بی دردنش،قصھی غمگیا چشمھا بآرمان
 دلم براش. خبر بودی خودش ھم ازش بدی کھ شایقصھ ا.نداشت

 ھرگز در تصورم ھم. سوختیم 
 بدونھ مادر،آنھم در غربت واقعا یزندگ. داشتھ باشھی سختی زندگنیچن.دی گنجینم 

 احساس،در کنح قلبم جا یای حرفاش کھ قبل از رفتن با دنادی.دردناک بود
 .افتادم.گذاشت
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 نکن یپس ھرگز سع. تپھی ھست کھ بھ عشق تو می من قلبی نھی باشھ تو سادتی آرزو
 .ترسمی میلیو راه شدن خ.چون من از وابسطھ شدن.یولم کن

نھ .دادمیم لحظھ بودنش جون ھی کھ واسھ یمن.من ولش کنم. حرفش خنده م گرفتنی ااز
 . افتادی اتفاق نمچوقتی ھنیا

 . جونم بستھ بھ جونش بودمن
 
 

 بھ ینگاھ. شدو بھ خواب رفتمنیچشام سنگ. غرق بودمالی کھ در فکر و خھمچنان
از جام . بھ پرواز آرمان مونده بودگھی دمی ساعت و نھی. بودمیھفت و ن.ساعت انداختم

  بابا.  رفتمنییپا.برخاستھ
 

 نگاه tv. تو سالن نشستھومامانم
اعظم خانم مشغول درست کردنھ شام . بھ آشپزخونھ رفتم.بھشون سالم داده.کردنیم 

 قرار ی بیدلم بدجور.دمی نفس سر کشھی. آوردهرونی بخچالی آب از یبطر.بود
   آتشیزی چچیوھ.ودی
 

ش  قبل از رفتن آرمان باھادیبا.کردمی مدی چکار باایخدا.کردی را خاموش نمدرونم
او ھنوز،واسھ خودش .شماره خونشونو گرفتم. با عجلھ بھ اتاقم برگشتھ.زدمیحرف م

  ادیو من ھم ز. نگرفتھلینوبا
 
 . بردمشیکمتر باخودم م.و با آنکھ داشتم. اومدی خوشم نملی استفاده موبااز
 داشتم نا گھی،دی متوالیزنگھا.بازم گرفتم. جواب ندادی کسی،ول... زنگ،دو زنگ ھی

اشک تو چشام جمع . ومن نتونستم باھاش حرف بزنم. رفتھ دی شانکھیاز ا. شدمی مدیام
   رایکھ گوش.شد
 

و او پس از . حرف زدن نداشتمیکھ نا.  صداش خوشحال شدمدنھی از شننقدریا.برداشت
 ،. چند بار الو گفتن

 ،. کھ دستپاچھ گفتم. تلفن را قطع کندخواست
 آرمان

 ،.  شدو گفتخوشحال
 ؟ی توآرزو
 .ی خوبزمی عزسالم
 ؟یتو چطور. خوبم عشقمسالم
 ؟یھنوز نرفت. من خوبمفدات
 . در منتظرمھیبابام جلو.برگشتم. تلفن اومدی در، صداجلو
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 . زنھیمن دلم شور م. کنمی خواھش می نرشھی مآرمان
 . میما کھ قبال در موردش حرف زد. دلت برمقربونھ
 .ی رفتی کاش نمیول.می زدحرف

 ،.  گفتدهی کشیآھ
 .نمشیو ھرطورشده بب. برمدی باشھی نمنھ

  کھ ھیچھ اصرار.یو با تلفن بھ او خبر بده کھ برگشت. آرمان بھش زنگ بزنخوب
 . ی بردیحتما با

 باھاش حرف یوتلفن.زنگ بزنم.خواستیاگرم داشتم دلم نم. من شمارشو ندارمیول
 .و رو در رو باھاش رو بھ رو بشم.بذار برم.حاال کھ پدرم اجازه داده.بزنم

 برنگردم دیفقط واسم دعا کن ناام.گردمی و برمرمی ھم نگران نباش دو روز متو
 . کنمداشیوپ
کھ .ندی را ببیتا مادر.و او رفت. ناچارا قبول کردمیول. خواست بره ی آنکھ دلم نمبا

چون بھ . تونستی ممی چھ شکلدونستی نمیحت. از او نداشتیتی ذھنچی ھی نشانھیجز 
  حرف آرمان،باباش

 
 عکسم کی. نذاشتھ بودیو حت. بردهنی او را از بی شون،ھمھ نشانھ ھایی از جدابعد

 .ازش بمونھ
 . پنجره اتاقم،رو بھ آسمون از خدا خواستم خودش مواظبش باشھکنار

 ما واسھ یی رفتن باعث جدانی ادونستمیاگر م.د دل من را ھم با خودش بریول.  رفتاو
   کھفی حیول.شدمی نمی رفتن راضنیھرگز بھ ا.شھی مشھیھم
 خود ی از شاه جواننکھیو بدونھ ا.می مات شدی زود،تو شطرنج زندگیلی دومون خھر

 . میباخت. میلذت ببر
 .می باختی لعنتی زندگنی بھ اھردو

 
 ونیپدرش آقا ھما. آرمان بھ مقصد اصفھان حرکت کردی وقتآنشب

 شب بھ خونمون قھی دقی نھ و سی ساعت حوال،ینیری شی گل و جعبھ ایبا دستھ ا 
 . خبری منتظره بری غداری دنی واز امیما در حال خوردنھ شام بود.اومد
 محسوب ی در رسم و رسومات ما بھ نشانھ خواستگار،کھینیری گل و شدنھی از دھمھ

تا مرا . بھ خواست آرمان بھ آنجا آمدهنکھ،اوی االی من بھ خیول.میتعجب کرد.شودیم
  واسھ پسرش،از پدر

 
چون اگھ آرمان،قصد . مطمئن نبودمادی زیول.خوشحال شدم. کندی خواستگارومادرم

 رمیم.  ھمھ اون حرفا کھ گفتیعنی.امدیچرا خودش ن. از مرا داشتیخواستگار
  اصفھان دنبالھ مادرم،ھمش
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 . کندزی کارش مرا سورپرنی خواستھ با ادی شاای. بوددروغ
کھ .شدی میچون مدت. گل کردای بھ داخل خونھ،سالم و احوال پرسونی ورود آقا ھمابا

 . حرفالی قبنی ا،وازیدایکھ چرا کم پ. تعارفا شروع شدیوبھ جور.میازش خبر نداشت
 و دیو پدرم از آرمان پرس. بزرگترا گل انداختیو حرفھا.می دور ھم تو سالن نشستھمھ

 .اوردنی نفی چرا او تشرنکھیا
 ،.  رو مبل جا بھ جا کرد و گفتی گندشو کمکلی ھونی ھماآقا

و حاالم .امشب عازم اصفھان شد. کھ داشتی شخصی آرمان بھ خاطر موضوعراستش
 . مزاحم شدمی نبود او،و گفتن مطلبلیبھ دل.نجامی من اینی بیکھ م
و با .  از او نداشتیمادرم ھم دست کم.دی حرف رنگ از روش پرنی ادنھی با شنپدرم

 قبول ی حرفچیبدونھ ھ.کھ بلند شم و آنھا را تنھا بذارم.اشاره چشماش بھ من فھماند
   از رونکھیاما ھم.کردم

 
 ،.  گفتونیآقا ھما. خواستم بلند بشممبل

بھ نظر شما .  بگمخوامی من م کھی موضوعنی،ای صبر کنکنمی خانم خواھش مآرزو
 .یپس بھتر بمون. دارهیبستگ

 
 
 دی دیپدرم وقت. خود نشستمی دوباره در جاونی خبر از ھمھ جا،بھ حرف آقا ھمایب

 د؟یپرس.  بھ من ربط داشتھ باشھ کنجکاو شدهونی آقا ھمای حرفھادیشا
  بھ بودنھ آرزو داره؟ی تو چھ ربطی؟حرفھایگی می داری چونیھما
 ،.  را روھم انداخت و گفتشیو پاھا. دادھی مبل تکی پشتبھ

 . کنمی او خواستگارنجا،ازی داره چون من اومدم اربط
  با حرص بھ لبھ مبل گرفتھ و آنرامادرم
 ،.  انداخت وگفتچنگ

 . بودمدهی بدونھ داماد ندی تا حاال خواستگار؟منی واسھ کیخواستگار
 . ستمیمگر من آدم ن.داماد خودمم.باشھ کرده دای چشماتون مشکل پنمیکی نمداماد؟فکر

او .کردمیوھرگز فکر نم.من کھ پاک شوکھ شده بودم. از تعجب دھانمان باز ماندھمھ
 یو از من واسھ خودش خواستگار. اجازه را بدھدنیو بھ خود ا. باشھی آدم پستنیچن
 .کند

 ،.  و مبھوت روبھش ناباورانھ گفتممات
 . دختر شما ھستمی من جایگی می داری معلومھ چونی ھماآقا

 ،.دی گوی خونسرد میلی نافذش را بھ من دوختھ و خیچشمھا
من اصال شما را مجبور بھ .ی با من ازدواج نکنی تونی میستی نلی خانم اگھ ماآرزو

 . کنمی کار نمنیا
   بعد رو بھ پدرم حرفش را ادامھو
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 ،.دیگوی دھد و میم
 را کھ یانتیخ.یا وھمسرت قسم خورد تو در حضور خدیروز. کھ نرفتھادتی برزیفر

دخترت را بھ عقد . من،تو رو ببخشمیخوایحاال اگخ م.یجبران کن.یدر حق من کرد
 . کنیمن راض

 خودش را کردی می سعکھیدر حال. اومدی خونش نمیزدی از شدت حرص،کارد مبابام
 ،. گفت.کنترل کند

 را میتموم زندگ.پول،ثروت،خونھ و کارخونھ .کنمی بھ نامت می بخوای ھر چونیھما
 . دخترم نھیول.دمیبھت م

 ،.  شدو با خشم رو بھ پدرم گفتی عصبانونی ھماآقا
من . دارمیچون خودم بھ اندازه کاف. خوامی نمتوی تو،و ثروت و دارای زندگمن

 ھمسر دای تو و لریھمش ھم تقص.دمی روز خوش ندھیو تا امروز . باختممویزندگ
 . بودزتیعز
 .  نداشتمی ماجرا گناھنیبخدا من در ا.شھی چرا باورت نمونیھما
 ،.  و گفتدی خندی تلخبھ

اگر . بمونھدهی کھ میو رو قول. مرد باشھدیمرد با.ستی کردن و نکردنھ من مھم نباور
 است کھ من ازت ی تنھا راھنیا. باھاتون خاتمھ دھمی ببخشمتون و بھ دشمنیخواھیم

 .خواستم
 . آنجا را ترک کردیگری حرف دچیبدونھ ھ. را گفتھنھایا

 .می شدخکوبی خود می او،در جای حرفھاری تحت تاثھمھ
 ی از حسرت عشق آرمان مروزیتا د.کھمن داشتم. بودی آخھ چھ سرنوشتایخدا

 واقعا انصاف نینھ ا. بشھخواستیپدرش سد راھمون م. حاال کھ او را داشتم.سوختم
  یزی چنیمن ھرگز چن.نبود

 
 .کردمی قبول نمرا
 

و بھ .می از سالن گز کردیو ھر کدوم گوشھ ا.می داغون شدونی آقا ھمای از حرفھا ھمھ
واسھ خودش،کھ . او مرا،کھ از پسرش ھم سنم کمتر بوددیآخھ چرا با.میفکر فرو رفت
  ھمسن بابامھ

 
 . نھفتھ باشھی ماجرا،ممکنھ چھ رازنی در پس ایعنی. کنھیخواستگار

 و با رهی ھا راه مونھی بابام،کھ مثل دیو بھ سو.زمی خیبرم. کھ نشستمی رو مبلاز
 ،.می گویم. وجلوش گرفتھ.رمیم.زنھیخودش حرف م

چھ . بدونم شما تو گذشتھخوامی می برام بگشھیم.زنھی حرف می از چونی ھمابابا،آقا
 . باباکنمی م؟خواھشی در حق او کردیانتیخ

 ،.دیگویم.بھ طرف در سالن رفتھ. ستی بند نیکھ جا. مرغ سر کندهمثل
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 روزگار تو را خواھدیو حال اھم م. ونی کھ روزگار من،ھمایاز کس. مامانت بپرساز
 .بپرس. کنداهیس

 رونیاز خونھ ب. دور شدهدمیکھ او از د.شنومی می پدرم را در حالی حرفھانیآخر
 .رودیم
 ،.می گویداد زده م. مامانم برگشتھی سوبھ

 ،حداقل تو بگو مامان.کنھی منو آدم حساب نمی خونھ،کسنی چرا تو اآخھ
 وندی من پندهیگذشتھ شما داره با آ.ی چھ نخوایوحاال چھ بخوا. بزرگ شدمگھی دمن

 .خورهیم
ازم .بر خود مسلط باشھ.کردی می را بھ من دوخت و با آنکھ سعانشی نگاه گرمامانم

 ،.  گفتیوبھ آرام.نمیخواست بنش
 یایبدبخت.ی بدونیخوای رو می آخھ چخوادید و فرباد نم داکنمی خواھش مزمیعز

 .گمیمامانتو،باشھ واست م
 .  اعظم خانمیحت.ی حرف بزنی مورد با کسنی در اخوامی نمفقط
 در یکھ بدونھ معطل. بودمدنیآنقدر کنجکاو شن. شده خواست باھاش بھ اتاقش برومبلند

 . رفتمشیپ
 .  روبھ روش نشستمی راحتیو من ھم سراپاگوش رو صندل. نشستھششی آرازی میجلو

 . آغاز کردنی او با رفتن بھ گذشتھ ھا حرفھاشو چنو
  و تو را. کروهاهی من کھ بھ قول بابات، روزگار ھمھ را سی زندگیماجرا

 ای کھ زرق و برق دنی روزھام،ازیاز جوان.از آنجا شروع شد.دنی تاب واسھ شنیب
 .دمی دی را نمیو جز خودم کس.چشام کور کرده

 .  آشنا شدمونی رفتھ بودم در آنجا با ھمای مھمانھی کھ با خانواده ام،بھ یشب
 بودن واسھ ی شھر،کھ تو مملکت کسیو اغلب با کلھ کنده ھا. بودی آدم سرشناسبابام

 نبودن تو جامعھ،اغلب ھمھ ی و خانوادشم،کم کسونیو ھما.کردیخودشون رفت و آمد م
  و.تنشون شناخیم
 

 .  خاص بودنی عزت و احترامیدارا
 .زای چنی از امیبگذر

 دل نھ صد دل عاشق من ھیو او ھم . ازش خوشم اومدیلیخ.  آشنا شدمونی با ھمایوقت
 وابسطھ ھم شتریب. خانواده ھامون ھم باعث شدی رفت و آمدھاقیو از آن طر.شد
  ونی ھماکھیطور.میشو

 
 نگذشتھ مونیی زود،با آنکھ چند ماه ازآشنایلیو خ.دادی جون مدنمی لحظھ دھی یبرا
از خدا خواستھ . بودنی سرشناسیخانواده من ھم،چون آدما. اومدمیبھ خواستگار.بود

  کھیدر حال.زود قبول کردن
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 .میشی ھم مالیخیب. زود از ھم خستھ شدهونیومن و ھما.ھی بازھی.کردمی ھمش حس ممن
 .ی جواننھجایو دنبالھ شور و ھ. بودم وخامجوان

 
 

 سوا از ونیھما. ثروتمند بودنیلیخانواده و خودش خ.می با ھم نامزد شدونی و ھمامن
 کھ با دوستش. داشتی کارخونھ خودروسازھیش،ی پدریپول و دارا

 را ونی ھمایلیپدر و مادرم خ.گذراندی وقتش را ھم آنجا مشتریو ب.کردیاداره ش م 
 لی می نسبت بھش بادیمن ھم ز. نسبت بھش داشتنیواحترام خاص.دوست داشتن

 .نبودم
 ی من اطالع چندان،کھی کار شخصھی لی بھ دلونیو ھما. گذشتمونی ماه از نامزدسھ

 شنھادی از آن روزھا بھ پیکیمن ھم در . رفترازی بھ شیچند روز.ازش نداشتم
   مدام ازمم،کھیخواھرم سر

 
سرزده .ارمی سر از کارش در بشتریتا ب.م کنقی تحقونی ھمای در مورد کارھاخواستیم

خودم را نامزد و .دمیو من ھم صالح ند. خودش آنجا نبودونیھما.بھ کارخونھ او رفتم
  یھمسر او معرف

 
 از کارگرھا مرا بھ نزد یکیو . کردمی دانشجو ومحقق خودم را معرفھیبھ عنوان .کنم

 در یحت. بودمدهی را ندبرزیمن تا آنروز فر. بردبرزی پدر تو،فریعنیون،یدوست ھما
  کھ.میمراسم نامزد

 
 .او حضور نداشت. با شکوه برگزار شد یلیخ
 عاشقش گمینم.  کردمدای تو قلبم نسبت بھش پی حس خاصدارشی دنی با اولبرزیفر

 را ونی را با ھمامیموضوع نامزد.  محبت باعث شدنیو ھم.اما مھرش تو دلم افتاد.شدم
  و.از او پنھان کنم

 
تا . شبانھ شومی رستوران،پارکھاو کلوپھالی مختلف،از قبی او در جاھاداری دارخواست

 باعث دارھای دنیو ا. در کار نبودیقی تحققتیکھ در حق. را کامل کنمقمی تحقداری دنیبا ا
   مایشد ھردو

 
 . ونی با ھمای شدن من از نامزدمانیو پش.می ھم شوعاشق
 ،.کنجکاوانھ نگاھش کردم وگفتم. سکوت کرددی حرفاش کھ رسینجای بھ امادرم

  شد؟ی ادامھ بده بعد چکنمی خواھش می سکوت کردچرا
   رو گونھ اش را پاک کردیاشکھا

   با رفتن بھ گذشتھ ھا ادامھ دادو
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 ،.وگفت
 باعث شد مقابل ھمھ نیو ھم.  بار واقعا از تھ دل،با تموم وجودم عاشق شدمنی امن

 آنھا بخصوص پدر یول. شومونی با ھمامین بھم زدنھ نامزدو خواھا.ستمیخانواده ام با
  ومادرم بھ شدت مخالف

 
 ھرگز منو گریو د.آنھا ھم مرا ترد کرده. جدا شومونیاگر از ھما.و اظھار داشتن.بودن

 یفقط خودم را م. من انگار عشق کورم کرده باشھیول.رندی پذیبھ عنوان فرزند نم
   تاتونستمیو نم. دمید
 

 زودگذر ی بچگانھ،و ھوسیمیبا تصم. کنم کھ دوسش ندارمی زندگی با کس عمرمآخر
 گفتن ییاما توانا. شدممانی زود ھم پشیلیکھ خ.رفتمی را پذونی ازدواج ھماشنھادیپ

  ونی را،بھ ھماممیتصم
 

ازم خستھ شده رھام . کنمی سردم نسبت بھ او،کاری با رفتارھاخواستمیو م.نداشتم
 و کردی بھم محبت مشتریکھ او برعکس روز بھ روز ب. برودشیو دنبال زندگ.کند

  یجوان بودم و ب.شدیعاشقم م
 

 .دوست داشتن بود. کھ برام ارزش داشتیزی تنھا چتجربھ،و
 
 
 بره میازش از زندگ.ستادهی اونیمقابل ھما. بود بھ خودم جرات دادهی ھر سختبھ
 را دوست ی اگھیو حاال کس د.چون واقعا من نمتونستم باھاش ادامھ بدم.رونیب

  یازش خواستم خوشبخت.داشتم
 

چون من قادر بھ خوشبخت . جستجو کندگری دی و در کنار کس،یگری دی را جاخودش
 .کردنھ او نبودم

 دمیمن خودم با چشام د.قلب او را شکست. شدانی کامل بتی من کھ با جدیحرفھا
 مات و مبھوت از درون خرد ونیھما. چشام تک تک شدیچطور غرور مردانش جلو

 ،. شد وگفت
 خودت منو ؟مگریچرا باھام نامزد شد.ی نگفتیزی تا حاال چ؟چرای خواستی مرا نماگھ

 . دفعھ بد شدمھی شده یپس چ.یزدیمگر قبال دم از دوست داشتنم نم.یانتخاب نکرد
 ،. را از خود برانم گفتم او کردمی می سعکھی در حالیعصب

 .میخوریدست از سرم بردار ما بھ درد ھم نم. عوض شدهزای چیلی تا حاال خقبال
 یلیاو بخاطر من از خ. کارو باھاش نکنمنیکھ ا. بارھا بھم التماس کردعاجزانھ

و . بھ خارج کشور رفتن ھمراه نشدی زندگی با خانواده ش کھ برایحت. گذشتزاشیچ
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  بھ ھرموندن کنار من دا 
 
 ی شرمی من با بیول.می کنی زندگنجایچون بابام دوست داشت ھم. دادحی ترجیزیچ

و . دست بردار نبودونی ھمایول.و از خود راندمش.  پا گذاشتمری او را زیایھمھ خوب
   ھر طورخواستیم
 

 ی سعیلیخ.ندیبب. مون شده بودییباعث جدا. قرار گرفتھنمونی رو کھ بی اون کسشده
 احترام ھم شتریو از برادرم ب. ھم بودنی کھ دوست جون جونبرزینذارم او و فر.کردم

  را. داشتنیرا نگھ م
 
کھ . بودنی رحم تر از ای بی سرنوشت لعنتنکھی از اغیاما در. ھم دور نگھ دارم از

 قرار ونی را سر راه ھمابرزیقسمت من و فر. من کندمی تقدی را دو دستیخوشبخت
  ل از رفتن بھتا او قب.داد
 

 .ندی عشقش را قبل از رفتن ببندهی رباب،وی رقخارج
 . کنمی را فراموش نمی گز آن روز لعنتھر

 بعد از نکھیو از ا.  در رستوران با او مالقات کردمبرزی کھ من بھ دعوت فریروز
 و دمیخندیم. عاشقانھ سر دادهیخوشحال و خرسند براش زمزمھ ھا.دمشیدی میمدت

  نیو غافل از ا. گفتمیم
 

 نی ایوقت. ونی نبود جز ھمایو اون کس. ھم داردیگریاو جز من مھمان د.بودم
 .ستادی ابرزی مقابل من و فرونیو ھما. شدهری دگرید.دمیموضوع را فھم

 ی را نمیکھ از شدت خشم چشاش جا. دردناک بودونی ھمای صحنھ برانی اآنقدر
 ،.گفت. اش را گرفتھ قھی خواباند و  برزی گوش فری توی محکمیلیس.دید

کھ بھ دوستت . ی نامرد باشنقدری اکردمی نم،فکری عوضی ھستی چھ آدمگری دتو
 برادر ھیواقعا واسھ خودم متأسفم،سالھا مثل .ی کنیو بھ ناموسش دست دراز.انت،یخ
   پر و بالت راریز
 

 . ھرگز تورو نشناختمیول.گرفتم
 .  شوکھ شده بودونی ھمای حرفھا خبر،ازی ھم از ھمھ جا ببرزیفر
 ،. گفت. از خود دفاع کندنکھی بدونھ او

 .آخھ من چکار کردم.یزنی بھ من تھمت میخودی شده؟ چرا بی چونیھما
 . کردمی کھ چھ اشتباھدمیتازه فھم.دمشونی در آن حال دیوقت
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 دو را بھ م،آنیو با خود خواھ.  دوتا برادر قرار گرفتمنی دوتا دوست نھ،بلکھ بنی بمن
 .جون ھم انداختم

 برزی را از فرونیھما. چند نفر،کھ تو رستوران حضور داشتن یانی و پا در می سختبھ
و .زدی را مبرزیو بھ قصد کشتن فر. چشاشو گرفتھیچون واقعا خون جلو.جدا کردن

   مشت وانیم
 

 ،.گفتی مکردی مبرزی کھ روانھ سر و صورت فریلگدھا
 نامزده یری کھ حاال قربون صدقھ اش می کسیدونی نم؟توی عوضی خبر ندارجالبھ،تو

 . کنمی دستام خفت منی ھمبرز،بای کشمت فریم.منھ
و منم . نبودفشی کس حرچیکھ ھ. بودادی آنقدر زورشم زیلعنت. را گرفتنونی زور ھمابھ

و . من بودری تقصزیھمھ چ.کردمی مھی ازم ساختھ نبود و فقط گری مترسک کارھیمثل 
   کھ ازبرزیفر
 

 ھمھ تو رستوران،مرا یوجلو. شدوونھی خبر دار دونی من و ھمای نامزدیماجرا
 نیکھ در ا.و قسم خورد.و ھمھ گناه ھا را گردن من انداخت.مورد خطاب قرار داده 

  یزیمورد چ
 
 و برزی من و فریو جلو. باور نکردونی ھمایول. دونستی ھم نمشییخدا.دونستھینم

از ما پس .می را کھ در حقش کردیانتی انتقام خیروز. آنجا بودن قسم خوردکھیکسا
 .ردیبگ

 واسھ یول. کردمی مھیمنم گر. نتونست حرف بزندگرید.  بھ ھق ھق افتاده مادرم
 . ونی آقا ھمای حتای آرمان وای خودم دیشا.دونمی؟نمیک

 عاشق دیچرا من با. مثلث قرار داده بودکیکھ ھمھ مارا در . بودی چھ سرنوشتنی اآخھ
 . شده بوداهی مادرم روزگارش سلھیکھ پدرش،بھ وس. بشمیکس

 ،. کرده گفتم.کردی مھی رو بھ مادرم کھ ھنوز گرعاجزانھ
  شد؟ی بعد چدی برام بگکنمی م؟خواھشی چرا ساکت شدمامان
 . تنھام بذارکنمیخواھش م. شدمھ،خستھی کافگھی دآرزو

 من حق داشتم یول. کردیرور خاطرات تلخ،آدم را داغون مم.کردمی مدرکش
 ،. گفتم. ستادهیپس مصرانھ رو حرفم ا.بدونم

پس لطفا برام .کشمی میمنم چھ درد.یدونیتو کھ نم. بشنومخوامی االن منی ھممن
 . و بدونمزی امشب،ھمھ چنی ھمخوامیمن م.دیبگ

  و چند جرعھ از آنرا خورد وختی واسھ خودش رزی آب از پارچ رو میوانیل
 ،. گفت
از .یستی دست بردار نگھی دی بدری گیزی رو چ،ھردی و دختر ھردو لنگھ ھمپدر

 نامزدم ونی ھمادی فھمی وقتبرزیفر.ختی بھم رزی ھمھ چگریآنروز تو رستوران،د
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  ومن بخاطر او ازش. بوده
 

ر و آن در  دنی اون،بھی ھمایو درپ.شب وروزش را گذاشت.داغون شد. شدمجدا
 . دونستھی نمیزی ماجرا چنیکھ از ا.تا عاقبت بھ او ثابت کرد.زدیم

اورا . ستیومقصر ن. موضوع خبر نداشتھنی از ابرزیفر.دی فھمی ھم وقتونیھما
اما بازم .شراکتشو باھاش بھم زد.و عادالنھ ھمھ کارخونھ را بھش فروختھ.دیبخش

   تونست خودش رای نمبرزیفر
 

و . شده بودری دگریاما د. را درست کنھونیدوباره رابطھ من و ھما. کردیو سع.ببخشد
 . از من نگرفتی سراغگری دبرزمیو فر. زدبشی غی دفعھ اھی ونیھما

 
 

 ھمھ،کوچک و بزرگ تف و لی پشت سرم،تو فامثی عالمھ حرف و حدھی ماندم و من
 .کردنیلعنتم م

 ی زندگنی تحمل اگھیر ومادرم،د خون دل خوردنھ پدل،وی قوم و فامی ھاھی و کناشین
 .را ازم صلب کرده بود

 دانستم مثل ھر بار کھ منو یم.دمیدی را مبرزی فردی قبلش بایول. کنمیخواستم خودکش 
 یبرا. اوصاف،خودم را کوچک کردهنی با ایول.کنھیبازم ردم م.دهی خودش راه نمشیپ

   بار بھنیآخر
 
 سال از زمزمھ عاشقانھ کیو . گذشتھ بوددارمونی دنی سال از آخرکی. رفتمدنشید
 .می دادی ھم سر می کھ برایا

 را می ھمھ زندگگھیو من کھ د.ندی لحظھ مرا ببھی نخواست واسھ یو حت. ردم کردبازم
 انی نکبت بارم پایو خواستم بھ زندگ. کارخونھ او رگ دستم را زدمیجلو.باختھ بودم

  و. نشدنطوریکھ ا.دھم
 

 .و از مرگ نجاتم داد. بردمارستانیاو مرا بھ ب. کردمدایجات پ پدرت نلھی بھ وسمن
 اون گری ھرگز دیول.می آمد و ازدواج کردمیبھ خواستگار.دهی منو بخشگھی دوبعدم
 برزیفر.دمی ازش ندگرید. بھم داشتونی رابطھ منو ھمادنی را کھ تا قبل از فھمیعشق

   شد درخی کوه ھی
 

 ی ھر دو پس از چند سال، بی وقتیحت.دیکشی مدکی می فقط اسم شوھر را برامقابلم،کھ
 میدیآنطور کھ شن. بمونھرانی را ای او برگشتھ و قرار ه مدتمیدیون،فھمی از ھمایخبر

  اوھمان سال کھ
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 م،بھیونی بھش مدنکھی االیماھم بھ خ. بچھ ھم داشتھیو.ازدواج کرده. شدازماجدا
و ازش طلب بخشش . افتادمنوی ھمای پابرز،بھی فریو من جلو رو.می رفتدنشید

  او ھم بھ ظاھر ما رو.کردم
 

و . جبران کندشی اگرخدا بخواھد برای قسم خورد روزشی روی جلوبرزیو فر.دیبخش
 . بگذاردھی او مایاز جانش ھم برا

من .  گذشتھ ھا گذشتھگری دیول. کردم درست بودهونی کھ در حق ھمای کارگمی نممن
 یبخدا نم. خستھ شدمگھید. بھ کامم تلخ بودهی بابات زندگیسالھاست با زخم زبانھا

   آدم چقدرھیآخھ .کشم
 

 ی روزھا را نمنیکاش و ا.مردمیکاش ھمان لحظھ کھ رگ دستمو زدم م. دارهتحمل
 .دمید
 
 

 . انگار ھنوز آن موضوع را فراموش نکردهونیاما ھما. سالھا از آن اتفاق گذشتھ حاال
 . ما بزدشھی بھ رشھی خواد تیم.  ھستی ھرچیول.  گرفتھیمی چھ تصمدونمینم
 ،. گفتم.مادرم را مالمت نکنم . کردمی می سعکھیو در حال. جام بلند شدماز
شما ھم باھاش خوب تا .گلھ نداره. کھ عوض دارهیزیچ. دارهشھ،خندهی بھ رشھیت

 کھ گناه یاما کس. با دست گذاشتن رو من،کارش درستھونی آقا ھماگمیمن نم.ینکرد
   پسدیتقاصشم با.کنھ

 
  کرده؟ی بازنیچرا مرا وارد ا. کردمی من چھ گناھیول.بده

 بھ ،پاشی خبری نذار بعد سالھا بی انھی آدم کونی باباتھ،من بھش گفتم ھماری تقصھمش
 چی ھیول.ی باھاشون روبھ رو بشادی زخوامینم. بھ تو ھم گفتمیحت.خونمون باز بشھ
  کدومتون بھ حرفم

 
چون او و پسرش،چون از خون .یبھتون گفتم بھشون محبت نکن.ی ندادگوش

 . محبت را ندارناقتیخودشھ،ل
 ،.  گفتمھیبا کنا.  شدهی نام پسرش عصبدنھی شنبا
 . نھای را داشت اقتشیل.یتا بدون.ی کھ در حق او محبت نکردتو

 ،.  بھم رفت وگفتیچشم غره ا. بھ مادرم برخوردهحرفم
 فقط محبت ی زندگیکنیچرا فکر م.ومدهی حرفھا بھ تو ننی؟ایگی می بفھم چآرزو

 کردنھ؟
 محبت یھر کس از کس.ستی،بدیو جواب بد.ستی،خوبی جواب خوبنکھی ایبرا
 .رهیگی مادیمحبت کردنم خوب .نھیبب
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 ادی را یقواعده زندگ.ی دو کالس درس خوندیفکر کرد.یی فھمی نمیزی چی بچھ اتو
 .ادیحبتم بھ وجود نمم.  عشق نباشھیآخھ وقت. یگرفت
 ی قلب او را کھ بھ عشق تو م؟چرایچرا باھاش نامزد شد. نبودنی در بی عشقاگر

تو در حق آقا .  را بدوننیاما ا.  و عشق تو بھ پدرم،قبولی جوان؟مامانیشکست.دیتپ
   بدونیھما

 
 .رهی نمادشی از انتی خنی اچوقتی ھکھیطور.یکرد
ما فقط با .  کرده باشمانتیکھ بھش خ. او نبودمی و قانونی کن آرزو،من زن شرعبس

 .میھم نامزد بود
 ،.  و گفتمدمی خندی تلخبھ

 بھ چشم یگرحتید. دو نفر عاشق ھم شدنی خنده دار مادر من،بھ نظر من وقتحرفات
 تو با او نامزد نکھیچھ برسھ بھ ا. گناھھستنی جنس مخالف را نگرھی یگرید

 حلقھ عشقش.یبود
 .دستت بود 

 .دی گوی و مرودی تختش می از جاش بلند شده بھ رومادرم
تو . شدملی پدرت خار و ذلی صدقھ سر،بھی سالھا،بھ اندازه کافنی اگھ،توی دھی کافآرزو

 .  بس کنگھید
 ،. می گوی کرده مبغض

 را،کھ تو یتاوان آتش عشق. من تاوانش را پس بدمستی بس کنم مامان؟مگھ قرار نچرا
 ی کردالیتو و پدر خ. من برهیو حاال پس از سالھا قراره دودش تو چشا.یروشن کرد

   شماونیآقا ھما
 
 ،بازندهی بازنیھمھ ما در ا.ی عشق،کھ تو شروع کردی بازنیچون ا.دهی بخشرا

 .اما آخھ چرا مامان؟چرا با پدر آرمان. شدمیخواھ
 
 
 
آنجا را ترک،بھ اتاقم .دمی دوی مکھیدر حال. شدهریاشکام سراز. نتونستم ادامھ بدمگرید

 .پناه بردم
 بدبختم،ھنوز نقدری آخھ چرا من اایخدا. کردمھیو از تھ دل گر. رو تخت انداختھخودمو

 شی کھ پیطی شرانیچون با ا. با دست خودم پرپرش کنمدیبا. گل عشقم شکوفا نشده
  و پدر آرمان بھ. اومده

 
 نیتا بھ ا.  مرا ھدف قرار دادهیزندگ. در آن شکست خورده،کھیمی قدی عشقخاطر

 ی او بھ خوبکھیدر حال.ردیشکل از پدر ومادرم انتقام بگ



 91 

 . نداشتمی نقشچیمن در سرنوشت آنھا ھ. داندیم 
 تنھا رایز.کامال در اشتباھست.پدر ومادرم زجر دھد.خواھدی مقی طرنی اگر او بھ اپس
 . ان ھم آرمدیو شا.من ھستم. کشدیو زجر م.خوردی کھ شکست میکس

 .میکھ ھرگز ازھم جدا نشو.میو واسھ ھم قسم خورد.می را دوست دارگری ما ھمدچون
و صبح زود . بھ صبح رساندمشونی پری خوابھاب،وی و غربی عجی را با فکرھاآنشب
 .  دانشگاه شدمیراھ. کھ رو قلبم بودی و افسرده از دردھانیغمگ. را برداشتھمیکتابھا
 سرد،و آخر یھوا ھم کم. در بدنم نبودیانگار کھ روح. رفتمی حال راه می و بسست
با .  گرفتھ بوددنیاز آسمون بار. پرپر شدهی برف مانند قاصدکزی ری دانھ ھایاسفند

  ادی صحنھ،نی ادنھید
 

 و چن ایو ال.من بودم.میکردی می دانشگاه برف بازاطیکھ با بچھ ھا تو ح. افتادمیروز
 . ھا  از بچھگری دیتا

 ادشی.می بودیکھ انگار بچھ دبستان.میدی دوی برفھا دنبالھ ھم مانیو م.شلوغ کرده  آنقدر
کھ . از دوستام نشانھ رفتمیکیبھطرف پرند،.  برف گرفتھی در آن لحظھ گلولھ اریبخ

  خورد بھ.ناخواستھ
 
 یو بھش فھماند خاطرشو م.کھ قلب او را شکافت. بودیری تنی اولنی ادیشا. آرماننھیس

 حاال ھر وقت بارش برف یول. کردمیو عذرخواھ. دهی خجالت کشیھر چند کل.خوام
  ادی.نمی بیرا م

 
خودش اعتراف . دوستم دارهدمی کھ فھمیچون آنروز. خندمی میو کل. افتمی مآنروز

 ، . کرد وگفت
چون ھمان لحظھ عشقت در قلبم . پرتاب نکنی وقت گلولھ برف بھ طرف کسچی ھگرید

 . گرفتیجا
 ،.  و بھش گفتمدمی ھم خندمن

 .ی شدی عاشقم مشتری زدم تا بی بود محکم تر محقت
 .میدی خندھردو

 
 
 
ادامھ .  در حال گذر از آن بودمادهی پیو بھ راھم،کھ با پا.دهی کشی آنروز،آھیادآوری با

 نیبھ طرف ماش. آوردرونی خودم بیای از دن،منوینی بوق ماشیکھ صدا.دادم
  کھ سرش را.بابام بود.برگشتم

 
 . رسونھیسر راھش مرا ھم م.خواست سوار شوم.  آوردهرونی بنی ماششھی شاز
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مجبور نبودم . داشتمنیاگھ ماش.زدمی مخیداشتم .ھوا سرد بود. سوار شدمی معطلبدونھ
 ادی ی گفت ھنوز خوب رانندگیم.دادی مامانم اجازه نمیول. سرما را تحمل کنمنیا

   داشتھنیماشتا .ینگرفت
 

 . یباش
 .  گفتمری جلو کنار بابام نشستھ سالم وصبح بخی صندلرو
 ،. وگفت. را بھ حرکت درآوردنیماش. جوابم را دادهیی او با خوش روو

 حالش خوبھ؟. ستی نی ازش خبرشھی میمدت. کجاستای الدوستت
 یول.خبر نداشت.می باھام قھر بودشدی می سھ ھفتھ اا،کھی ھنوز از رابطھ من و الپدرم

 ی شده و چیچ.ستی نای از الی داد کھ چرا خبرری مورد بھم گنیمادرم کھ در ا
  مجبور شدم بھش.نشده

 
 ،.  تشکر ساده گفتمھیبا . نگفتھیزیپس منم در آن مورد چ.کردی بابام فرق میول.بگم

 . بابا جون خوبھممنون
اگر . خبر دارمشی سخت زندگطی از شراکی دور و نزدزم،دخترمی عزخداروشکر

 . کنمنی تامیکمبوداشو از نظر مال.شمیخوشحال م. الزم داشت بھم بگویزیچ
 .شمیمنم خوشحال م. چشم بابا جون،اگھ خودش قبول کنھباشھ

 شھیبابام ھم.چون ھمانطور کھ خبر داشتم .خوشحال شدم. بودای بابام بھ فکر النکھی ااز
 را قبول یکھ کمک کس. حرفا بود نی مغرورتر از اای الیول. قدم بودشی پریدر کار خ

 .کند
   مورد خطاب قرارم دادبابا

 ،.و باز گفت 
 . گذاشتتوانی نمیکھ رو ھر کس.ھی دوست کلمھ با ارزشزمی عزآرزو
 ،.  بھش انداختھ گفتمینگاھ
 .کمھ.ی بذارھی از جانتم واسشون مای از دوستا اگھ حتی واقعا بعضآره
 .یکھ بھ او نسبت بدھ.ستی لقب دوست نقی الی ھرکسیول

 کھ تو ی اگھی دیامروز با روزا. ی کھ بدونی آنقدر عقل و منطق دارزمی عزخوشحالم
 نظرت ،خودمیامروز من خواستم قبل از ھرکس.فرق داره. رسوندمیرو بھ دانشگاه م

  را در مورد اتفاق
 
 .ی خبر دارزی حاال از ھمھ چدونمیم. اومده بپرسمشیپ

 ،.  شدم و گفتمرهی خرونیرا از او گرفتھ بھ ب نگاھم
اما دانستن . کردفی مامانم امشب ھمھ ماجرا را،کھ در گذشتھ افتاده بود را برام تعرآره

 . بھ من دارهیگذشتھ شما چھ ربط
 ،.  بھم انداختھ گفتی نگاھمین
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نھ بھ حاال،کھ .ی بدونیخواستی و میکردی مادی داد و فرشبی شد آرزو،نھ بھ دیچ
 .  ندارهی بھ تو ربطیگیم

 نیا.فراموش کنم.دمی را کھ شنیھمھ حرفا. دمیمن قول م. نداره بابای بھ من ربطآره
 ماجرا بشم دست از سرم نی وارداخوامیمن نم. هونی شماومامان و آقا ھمانی بیباز

 .یبردار
 
 

 تو را ھم با یخوشبخت. ندارمیگری من جز تو فرزند دی دونی تو کھ مزمی عزآرزو
 نکھیجز ا. نداشتمی گناھچی ھ،ی بازنیمن،بھ قول تو در ا.کنمی عوض نمایموم دنت

   قولونی بھ ھمایروز
 

 بھ جون خودت یول.جبران کنم. بخاطر من در حقش کردهدای را کھ لیانتیخ.دادم
اگر . بھ تو دارهی بستگزیحاالم ھمھ چ. او،تو را ازمن بخواھدکردمیقسم،ھرگز فکر نم

  ی کس نمچیھ.یقبول نکن
 

 .یاجبارت کنھ تا باھاش ازدواج کن.تونھ
 ،. گفتم.ستھیاو را نگر. از تعجب باز ماندهدھانم

 من چن یدونیم.ی بھ ازدواج من با او فکر کنیتو چطور تونست.شھی باورم نمبابا
 ،....شانیمن با ا. ی از پسرش آرمان ھم سنم کمتر،آنوقت شما انتظار داریسالمھ؟حت

 . شدریو اشکم سراز.دهیبغضم ترک.امھ بدھم نتونستم ادگرید
   رانیماش. کنھیرانندگ. نتونستگرید. من،بغض کرده ری ھم تحت تاثپدرم

.  بغض آلود گفتیبا صدا.می آرام شدی کمی پارک کرد و وقتابانی دنج از خی اگوشھ
، 

 را خوب زیچرا ھمھ چ. فھمم ی من نمیکنی م؟فکری فکر کردی دخترم تو چآرزو
 سرار محنتم،چھ ی واسھ من تو زندگونی ھمای دونی تو نمیول. فھممیو م.کنمیدرک م

  من تو خانواده. بودیکس
 
 خانواده ی بھ خاطر فقر و نداریو من حت.کھ بھ نون شب محتاج بودن. بزرگ شدمیا

 پر و ریم،زی زندگی روزانی در سخت ترونیاما ھما. نتونستم دانشگاه ھم برمیام،حت
  ھمبالم را گرفت و ب

 
 سھ دنگ کارخونھ را بھ ی کرد خودمو بکشم باال،و بعد بھ نشانھ دوستیو کار. دادکار

و من با افتخار . آمدنرونی بی خانواده م از فقر و ندارگرید.  کردیو کار.اسمم کرد
   موفقی آدمانیب
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 نیبھتر.ختی بھم رزی چم،ھمھیاما با ورود مامانت بھ زندگ.رمی باال بگکشورم،سرمو
 شکست نی من بزرگترلھیبھ وس. در حقم کرده بودیادی زیھایدوست وبرادرم،کھ خوب

  یکس. خوردشویزندگ
 

 ی واسم مشھی او ھمرایز. را دوست داشتدای او چقدر لدونمی خوب میکیمن .ندونھ
 من اون عشقو یول. دلخوش بودی بھ زندگدایاو با عشق ل.  گفتیھمھ درداشو م.گفت

  یمن لعنت. ازش گرفتم
 

 .  اش را ازش گرفتمخوشبخت
 دهی ندشویتا حاال گر. را پر کردنی ماشی اش فضاھی گریو صدا. افتادھی بھ گربابام
و . میھردو داغون بود. کردمھیو ھم صدا باھاش گر.خودم تو آغوشش انداختھ.بودم

  ی مون پر از دردانھیس
 

 .ناگفتھ
 . باشھمی حد،تو سرنوشت بابام سھنی تا اونی آقا ھماکردمی ھرگز فکر نممن

و او صورتشو پاک .می آروم شده بودیھر دو کم.رونی بدمی از آغوش بابام کشخودمو
 ،. کرد وگفت

و قسم .و من بھش قول دادم.زهی واسم عزیلی خونیدرستھ ھما. فکر کردمیلی خشبید
 تیگ تو و زندتونمیو من نم. ستی از بچھ و پاره تن نزتری کس عزچی ھیول.خوردم
   خواستھ ویرا،فدا

 
 ی بونمی با رفتن تو،ھمارایز.ی بررانی تو از انھ،کھی راه انیپس بھتر. خود کنمگذشتھ

 . خودشی دنبالھ زندگرهیم. شدهالیخ
 .ونھ اجازه رفتن. نھ گذرنامھ دارمکھیدر حال. برمی چجور؟آخھیگی می داری چبابا
 تونھ یم.  دارمی دوستھی.خودم فکر ھمھ جا رو کردم. فکر نکنزای چنی بھ اتو

 . رد کنھرانیھ،ای رو از مرز ترک،تویقاچاق
 یرفتنم مساو. چشمھام اومدی جلوی لحظھ ایو چھره آرمان برا.  فکر فرو رفتمبھ
دستپاچھ رو بھ . کنمی لحظم بدونھ او زندگھی.تونستمینھ من نم.با از دست دادنھ او.شدیم

 ،. بابام گفتم
دل کندن از . برمرانی تونم فعال از ایمن نم.ی فکرھا نکننیاز ا. کنمی بابا خواھش منھ
واسم مھم .فتھی خواھد بی میبگذار ھر اتفاق.ستی نی دوستام وشما،کار آسوننجا،ازیا
 . ستین

 ؟ی ازدواج کنونی با ھمای حاضریعنی. ستی واست مھم نی؟چی شدونھی دتو
 ی خودخواھیمن حاضرم خود را فدا.ی قولت نزنری زنکھی ایو برا.ی بخوااگرشما

 .شما بزرگترھا کنم
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من و .چون واقعا اگر خودخواه نبودن. برام مھم نبود. بھش برخورده سکوت کردحرفام
 . کردنی وجود نداشت نمگری کھ دی گذشتھ ایآرمان را فدا

 
 

 از بابام،وارد محوطھ یو پس از خداحافظ.  شدمادهی پنی در دانشگاه از ماشیجلو
 اطی از حیگوشھ ا.اصال حوصلھ کالس رفتن و درس خواندن ندارم. شومیاه مدانشگ

  ھی ریدانشگاه،ز
 

 یمدت. استی خلوت و دنجی جادرخت،کھ
از دانشگاه .رهیگی را از آدم مستادنیتوان ا.ھوا سرد و آزار دھنده است.ستمی ایم 
 چیو حوصلھ ھ. دلم از ھمھ جا و ھمھ کس گرفتھ. افتمی ھدف بھ راه میب.  آمدهرونیب

  خودم را.کس را ندارم
 
 .شومیو وارد م. رسانم ی شاپ می کافبھ
 ی نسکافھ سفارش مھی.ستی شلوغ نادی زیھر چند کھ اول صبح.افتھی ی خلوتیجا

 بھ رنگ قرمز و رنگ زیھمھ چ.شھی شاپ جلب می داخل کافیو توجھم بھ فضا.دھم
   آنجاکھیطور.عشق است

 
 نی خواننده عجی کھ با صدامی مالکی موزھی. دھدی بھش دست می احساس خوبآدم

 .شومی خواننده غرق میدر صدا. و شاعرانھ تر کردهبای را زطیمح.شده
 

 رهی تو دلگی بی چھمھ
 رهی کار تقدنینگو ا               

  خونھنی تو ایندونست
 رهی می تو می نفر بھی                

 ی حاال باھام سردچرا
 یحاال کھ عاشقم کرد              

  ھنوزم دوست دارممن
 ی کھ برگردخوامیازت م              

  از من نفسھاتورینگ
  با توشمیفقط آروم م              

  من سختھ دل کندنواسھ
  تو نابودمیآره من ب                 

  کھ عاشقت بودمیمن
  رو نشکنونھیمن د                  
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  دارمیست برنم دازت
  دوست دارمیلیآخھ خ                  

  سردی از تو،اون روزامن
  عشق طلبکارمای دنھی                   

  شناسمی عمر مکی رو تو
  عشق و احساسمیتو بود                 

 ستی ننی ای رسم عاشقنھ
 بمون کھ رو تو حساسم              

  از من نفسھاتورینگ
  با توشمیفقط آروم م              
  سختھ دل کندنواسم

  تو نابودمیآره من ب                 
  کھ عاشقت بودمیمن

  رو نشکنونھیمن د            
 عالم رو دلم یانگار تموم غما. شده بودسیصورت منم از اشک خ. کھ تموم شدآھنگ

 نی سنگی نگاھھاریز. پول نسکافھ را حساب کرده. شدمی آروم نمیزی چچیبا ھ.بود
  چندتا پسر جوان کھ آنجا

 
 داشیپ. رفتم ی ھر جا میول. خواست یدلم آرامش م.رونی شاپ زدم بیاز کاف.بودن

 . براش تنگ شده بودیلیدلم خ. بودنجایکاش آرمان ا.کردمینم
در از تو قفل .دراتاقم وارد شد. تنھا باشمخواستیدلم م. بھ خونھ برگشتمناچارا
 .نمی نشی رو کاناپھ منھیکنار شوم. نداشتمیکس چیحوصلھ ھ.کردم
 نھی بی می وقتیول.زندیو صدام م. دھدی در اتاق را تکان مرهی چند دفعھ دستگمامانم

 رهیو بھ سقف اتاق خ.کشمیرو کاناپھ دراز م.کنھی آنجا را ترک مدیناام.دمیجواب نم
   داغونیبدجور.شومیم
 

 حوصلھ خودم را ھم نداشتم. بودم
 
 
پس .شھی درست مزی برم ھمھ چرانی اگر از ایعنی.شمی اندی بابام،با خود می حرفھاادی

 نیم،ھمی زندگیو تموم دل خوش. جونم بستھ بھ جونشھشھ؟منی می چا،آرمانیخدا
  اگھ برم.حضور اوست

 
پس اگھ . منو نابود خواھد کردی دورنیو ا.نمشیدوباره بب. وقت نتونمچی ھدی شاگرید

 نھ،کھیمھم ا. بذار بشھشھی می ھر چستی نشھ؟مھمی می چیعنی.ن جا بمونیو ھم.نرم
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  و دورا دور.کنار آرمانم
 
 .ردی گی مدنی گونم غلطیقطرات اشک رو.نمشی بیم

 یآدمھا.دی آفری قلبھا نمی خاموش کردنھ آتشکده ی اگر خدا اشک را برایراست
 ی میچون واقعا غم و درد آدم را از پا.افتی منیدلتنگ، قلبشان چطور تسک

  کاش عشق و دوست داشتن.اندازد
 

 نیاما ھم. مھربان ھست وبسی خداشی تنھا ستایھرچند کھ عشق واقع.  نداشتوجود
 حس،قلب آدمھا را بھ ھم نیو با وجود ھم. اندازدی در دل بنده ھاش مم،کھینیعشق زم

  آدم.کندی مکینزد
 

 یکھ ھرگز مال من نم. دادمیدل بھ کس.من کھ ناخواستھ مثل .شودی عاشق مناخواستھ
 ی روزنکھیچھ برسھ بھ ا.  آوردی حرف،قلبم را بھ درد منی بھ ادنیشی اندیحت.شود

 .تجربش کنم
 یبرا.  واسھ آرمان تنگ شدهیلیدلم خ. رومی جام بلند شده بھ کنار پنجره ماز

 .اشیخودش،حرف زدنش،لجباز
 را بر ی گوشنکھیاما ھم.رومی بھ طرف تلفن می معطلیب.دمی سالھاست او را ندانگار

 یگری دنجا،شمارهیو من جز شماره خونشون ا. ستیکھ او تھران ن. افتھی مادمی.دارمیم
  یگوش.از او ندارم

 
و .  کارو تکرار کردمنی انقدریآنروز ا.گردمیبھ کنار پنجره برم. سرجاش گذاشتھ را
 قلبم را یکھ عاقبت خدا صدا.وش خوردمو حرص و ج. تو اتاق راه رفتمی خودیب

  و تلفن اتاقم بھ صدا.دیشن
 

 . آرمان باشھ جواب دادمنکھی ادیبھ ام. خودم را بھ تلفن رساندهی معطلیب.دراومد
 تاب مرا بھ آرامش ی صداش از فرسنگھا فاصلھ،دل بدنھیبا شن. خودش بودآره

 حرف زدن یکھ نا.  صداش خوشحال شدمدنھی آنقدر از شنکھیطور.رساند
 .ستمی گری فقط مصدایآرام،ب.نداشتم

 یبھ شوخ.دی کھ حال مرا فھماو
 ،. گفت 
 
 

 حد،دختر نی نھ تا ایول. و زود رنجند،حساسیرانی ایدخترھا. بودمدهیشن
 با یتونی نم؟کھیتو آنقدر دلتنگ شد.ستمیخوب،عشقم،من ھمش جمعا پونزده ساعت ن
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   دوست داره حرفای دنھی کھ یکس
 

 ؟یبزن
 ،.  و فرو داده گفتمبغضم

 . ستی خبرا ننی بھ دلت صابون نزن از ایخودیب. گفتھ دلتنگ تو شدمیک
 .یفعال با. آرزو خانم مزاحم شدمدی ببخش؟پسیجد
 ،. ھول شدم و گفتم. قطع کنھ نکھی ترس ااز
از بس کھ . راه رفتمی اتاق لعنتنی تو انقدریا.دیاز صبح جونم بھ لبم رس.ی باوی چیچ

  حاال تو ھم.دلتنگت بودم
 .ی بایگیم

 ،.  و گفتدیخند
  چقدر دلت واسم تنگ شده بود؟یآرزو نگفت. حاال شدخوب

 ،ای اندازه تموم دن،بھیلیخ
 .آرمان دلتنگتم 

.  کنمدایاگھ مادرمم پ. خوشحالمیلی تو رو دارم خنکھیآرزو از ا.زمی دلتنگتم عزمنم
 .م نداری آرزوچی ھگھید

 ،. گفتم. رفتھیواسھ چ. اومدهادشی کھ تازه ی کسمثل
 . آنجا بود؟اوی کندای مادرتو پی ش آرمان؟تونستی چیراست

 ،.  پس از چند لحظھ سکوت گفتیدی نا امبا
 را ابانھایتموم کوچھ ھا و خ.  کھ بابام بھم دادهمیاز صبح سحر دنبالھ آدرس. نتونستمنھ

 تو اصفھان ی آدرسنی چنگنیھمھ م. نگرفتمی اجھی نتچیاما ھ.بھ دنبال آن آدرس گشتم
 . ستین

تا نقشھ خود را،کھ .پدرش او را ترد کروه.. دانستمی میچون بھ خوب. براش سوختدلم
 و ازش می را بھش بگوزی ھمھ چتونستمیکاش م. کردن از من بود اجرا کندیخواستگار

  اما.برگرده.بخوام
 

 .ستی دور وبرش نی کسب،کھیچون تو اون شھر غر.شومی ممانی پشزود
 . کھ حاال ھستشودی منی درتر از ادربھ
  وخواھمی عاجزانھ فقط ازش مپس

 ،.می گویم 
 .ی برسی اجھیفکر نکنم اونجا بھ نت. برگردکنمی ازت خواھش مآرمان

 ،. پرسدی شده مکنجکاو
 آرزو،تو در مورد مادرم کنمی گفتھ؟خواھش میزی مورد چنی مگھ؟بابام در اچطور

 ؟یدونی میچ
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منم واسھ . ستی تو اصفھان نی آدرسنی چنگنیم.یتو خودت گفت. دونمی نمیزی چمن
 .  گفتمنیھم
 . بابامیحت.گنی ھمھ دارن بھم دروغ مکنمی حس می گاھی آرزو،ولدونمینم

 ؟ی تو چآرزو
  آرمان؟ی چمن
 ؟ی باشم کھ دوستم دار؟مطمئنی کھ در مورد احساست نسبت بھ من، بھم دروغ نگفتتو
من اگر خودمم دروغ بگم چشام کھ دروغ .  کھ دوست دارمھ؟معلومھی چھ حرفنیا

 ؟یزنی حرفھا رو منی شده ایحاال چ.گھینم
 تنھام گھیتو د.مامانم ولم کرد.ترسمی ترسم آرزو،من از رھا شدن میم

 . کنمی مچوقت،خواھشیھ.نذار
 ،.میگوی فشرده شده مقلبم
 قلب نیو تا ابدم ا.ی کردری کھ قلبمو تسخی ھستیھرگز،تو تنھا کس.کنمی ولت نممن

 . باشھادتی شھی ھمنویا.زنھیواسھ تو م
 ،.دی گوی مدھدوی خنده اش گوشم را نوازش میصدا. شده خوشحال

 مثل کنمی حس می چرا گاھدونمی نمیول.تنھا منو.ی آرزو،تو منو دوس داردنمی مآره
 . کھ محالھ بھش برسمی ھستیاسمت،آرزو

 قرار نمونی فاصلمون،آخ خدا،کاش باباش بی بھ دوریسکوت.کنمی مسکوت
 .میاز ھم دور باش.میتونیچطور م. ھمھ خواستننیحاال ما با ا.گرفتینم

 ،.میگوی پاک کرده ماشکامو
 
 
 

 زودتر خوامیفقط ازت م. حرفا بشنومنی از اخوامی نمگھ،ی جون من بس دآرمان،
 . کنمی خواھش میبرگرد

 ی و طروات زندگیبایآرزو ز.گردمیفردا،پس فردا حتما برم.گردمی برمزمی عزباشھ
 نویتو ھم ا.کنھی مدای عشقم،معنا پیمن،با بودنھ تو و موندنت پا

 .  نرهادتی 
 .میتلفن را قطع کرد. کردهیاز ھم خداحافظ. بعد با گفتن دوست دارمو

 .زندیری مشی کھ رو آتیمثل آب. آرومم کردصداش
و ازشون .ستمی ھمھ بای جلودیبا. آرمان،بخاطر عشقمبخاطر.کردمی می کارھی دیبا

 .رونی ما بکشند بیپاشونو از زندگ.بخوام
 خودم ی او بھتر از بزرگترادیچون شا.زدمی حرف مونی با آقا ھمادی قبل از ھمھ،باو

 .شدی ممونیپش.  کھ گرفتھ بودیمی تصمنیو از ا.دی فھمیحرفم را م
کھ در حال حاضر . بودی تنھا راھدی شانیآره ا.شدی سد راه عشق من و آرمان نمو

 .داشتم
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عوض .  دانشگاه را کھ ھنوز تنم بودیزود لباسھا.  ظھر بود٢ را نگاه کردم ساعت
 چیبدونھ ھ. بھ تن کردهی شال و شلوار مشکھی ،بای قھوه ای مانتوھی.کرده

   دخترھی ستھی شاکھی،طوریشیآرا
 
 . بجنگممیرفتم تا واسھ زندگ.ستیرانیا

 . مھم نبودیول. رفتی مجی خورده سرم گھیو . نخورده بودمیزیح چ صباز
 شال و کاله کرده دنم،کھیو بھ محض د. تو سالن بودن،مامانمیی پلھ ھا رفتم پااز

 ،. سر راھم را گرفت و گفت.بودم
 ؟ی بری مفی کجا تشریبسالمت

 .رونی برمیدارم م. کھینی بیم
 گفتم کجا؟.ستمیکور کھ ن.دمی کھ خودمم دنویا
 .گردمیزود برم.  از دوستامیکی شیپ

 ،. مشکوکانھ نگام کرد وگفت. را گرفتھمی بھ کمر جلودست
 ی و رفت و آمد کنی باشیمی باھاش صم،کھیگری دوست دای دوستت؟تو کھ جز الکدوم
 .یندار

 .میھر دو با ھم درس بخون. از ھمکالسام قرار گذاشتمیکی با
 . وقت الزم شدکی دیشا. ھمکالست؟شمارشو بدهکدوم

 ،. از کنارش رد شدم و گفتم. شدهیعصبان
بلکھ .یبلکھ مواظب باش.شمی رفتن از خانھ بدبخت نمرونی مادر جون،من با بنترس

 .ی خودتون بدبختم نکنی تو و پدر با دستھایمواظب باش
 نی کھ تو آخریپالتو.رونیاز خونھ زدم ب. بمانمی منتظر جوابنکھی را گفتھ بدونھ انایا

 ونی خونھ آقا ھمایعنیبھ طرف مقصد . گرفتھی تاکسھی. را تنم کرده. افتادادمیلحظھ 
 . شدمیراھ

 
 

 با منزل ما ی ساعتمین.  بشھ گفتدیشا.ی مسافت را بسنجنی با ماشون،اگری آقا ھماخانھ
 دنھی چی بار با آرمان،براھی.تا حاال چند بار بھ آنجا آمده بودم.فاصلھ داشت

 ، بارمو چند.لشونیوسا
 ، پدرمبا

 تونستم ی میبھ سخت.کردیسرم بدجور درد م. شدمادهیپ.  را حساب کردهنی ماشھیکرا
. دی طول کشیچند لحظھ ا.زنگ طبقھ ششم را زدم.ستادهیکنار اف اف واحدھا ا.راه برم
   خوابیکھ صدا

 
 .دیچی تو اف اف پونی آقا ھماآلود
 .دیی بفرمابلھ
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 دستپاچھ.دیلرزی صدام مکھی حالدر
 ،. گفتم 

 . مزاحمتون بشمیچند لحظھ ا.تونمی مونی آقا ھمادیببخش
 شما

 برزیدختر فر. ھستمآرزو
 . باال رفتن از پلھ را نداشتمیو من کھ نا. در را باز کردی حرفچی ھبدونھ

 . خود را بھ طبقھ ششم رساندمباآسانسور
راسر وجودم را گرفتھ  کھ سیبا ترس و دلھره ا. آپارتمان را واسم باز کرده بوددر
 دهی بود کھ با آرمان توش چیھمان شکل. عوض نشده شی جال،یوسا.داخل شدم.بود
  چند قدم جلو رفتھ.میبود

 
 آپارتمان ی بھ در ورودکیھمانجا نزد.جرات نداشتم جلوتر برم. را پشت سرم بستمدر

 رونیسالم از آنجا ب. کردمیو ھر لحظھ فکر م.دمی ترسی چرا ازش مدونمینم.ستادمیا
  ریخواستم تا د.رمینم
 

 .  برسانمرونیخودم را بھدمحوطھ ب.از آنجا فرار کرده.نشده
 .زدمی را ممی حرفھادیمن با. عشق آرمان مانعم شدیول

 بست ی مرھنشوی دکمھ پکھی از اتاقھا،در حالیکی تا او،از داخل دی طول کشیمدت
 بر لب نشاند و باھام سالم و احوال ی مضحک من درآنجا،لبخنددنھیو با د. اومدرونیب

  و بھم خوش آمد. کردیپرس
 

 ،.  کرده گفتم،تشکریمودبانھ سالم واحوال پرس.گفت
 ! ی بوددهی خوابنکھیمثل ا. بدموقعھ مزاحم شدمشرمنده،

 ،.گفت. دهی کشی اازهیخم
 .ی بخورارمی واست بیزی چھی.نی بشایب.یستادیخوب حاال چرا اونجا ا.  اشکال ندارهنھ
 . مزاحمتون بشمخوامی نمادی ممنون،زنھ

 ،.  بھم انداخت وگفتی داری معنینگاھ
 قی النکھی خودتھ،مگر اھ؟خونھیمزاحم چ.یکنی مزاحم،مزاحم منقدری چرا اتو

 ؟ی ترسی نکنھ از من مایو.یندون
 ،.  خودم جرات داده گفتمبھ
 . اومدمی نمنجای ادمی ترسیمن اگر م. جا خوبھنیگفتم ھم. چرا بترسمنھ

 ،.  داد وگفترونی را با صدا بنفسش
 .کنمی اصرار نم،منمیآرزو خانم،اگر تو اونجا راحت. ی ھرطور دوست دارباشھ

 ھیو ازتون .  رو در رو باھاتون حرف بزنمنجا،تای اومدم اون،راستشی آقا ھماممنون
 . کنمیخواھش
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 ،. گفت. بگمخوامی می خونده بود چافمی کھ از قی و مثل کسدی خندمضحکانھ
و . مسخره را تموم کنمی بازنیا. ی ازم بخوانجای ایاومد. ی بگیخوای می چدونمیم

 .دست از سر خانواده ات بردارم
 .  درست حدس زدمآره
 من ی،ولی بھ دنبالھ انتقامدونمیم. از گذشتھ شما خبر دارمی من تا حدودونی ھماآقا

 .خورمیمن بھ درد شما نم.ستمیراھش ن
 من یول.تھی و اول زندگی،خوشکلی تو جوننکھی واسھ ا؟یخور ی بھ دردم نمچرا؟چرا

 .انھی رو بھ پامیرم،وزندگیپ
و من .ی کنی سال زندگی شما سالھادیشا.  دست خداستی عمر و زندگونی آقا ھمانھ
  نی االیخی بخواھم بنجا،ازتیمن اومدم ا.ستی ننیحرف من ا.رمی و بمفتمی فردا بنیھم

 . کنمیخواھش م.یو پدر ومادرم را ببخش.ی ات شخواستھ
 ،.  و رو آن نشست وگفتدی کشرونی بی نھار خورزی را از پشت میصندل

 اون گذشتھ یول.انگار کھ ھرگز وجود نداشتھ.یزنی ساده درباره آن حرف مگذشتھ،چھ
 یتو اصال م.می زندگی فھمیم. من بودیزندگ.یکنی ارزش نگاه می بنی کھ تو چنیا

  نی من در ایدون
 

 دم؟ی کشی ارزش چی پوچ و بگذشتھ
 . کردهفیمادرم تموم ماجرا را برام تعر.دونمی را مزیمن ھمھ چ. دونمی مآره

 ،. دستاشو تو ھم قفل کردو گفت. انداختھزی را رو مخودش
  اگر کل ماجرا!  کرده باشھفی را تعرزیاو ھمھ چ. فکر نکنممادرت،نھ

او با عشوه وناز عشق . تباه کردمویچون مادرت زندگ.یدادیحق را بھ من م.ی دانستیم
 . لجن عشق او فرو رفتمبان،دریکھ تا گر. خودش کردریو چنان منو درگ. دادادیرا بھم 

 ھر رایز.یو زود گول خورد.ی شماھم مقصر بوددیواقعا متاسفم،شا. بگمی چدونمینم
 .دی عشق نامتوانی را نمیحرف و نگاھ

 ،.دی گوی مدهی کشیآھ
 یحرفھا. مگر عشق و دوست داشتن.ی گرفتادی ازت،انگار عشق را خوب ادی مخوشم

 ست؟ی و گفتن ندنیعاشقانھ شن
 . ھوس بود. عشق مادرم بھ شما عشق نبودیول.  ھستچرا

 ،.دیگویم. شودی غرق در گذشتھ ھا مکھیدر حال.رهی خزی گلدان رو مبھ
 
 

 ،دای شد لامی دنھکیطور.من نادون عاشقش شدم. احساس او ھوس بوداگر
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تا . خوب بودزیھمھ چ. شدلیکھ قصھ دل باختنم،زبانزد فام.  دوسش داشتمآنقدر
 دهیفا.و ھر چھ بھش التماس و خواھش کردم. را باھم گذاشتی ناسازگارنکھ،اویا

  او با بھم زدن.نداشت
 

 ھمھ کھیطور.و غرور مردانھ ام را شکست. کردلی ھمھ خار و ذلشی پ،مراینامزد
 . دارمیرادی و ابی عکردمیفکر م

 ،. مظلومانھ گفتم.  دادهونی را بھ آقا ھماحق
 یکھ گناه مادر.یدی کدوم قانون دا،دری دنی کجایون،ولی حرفاتو قبول دارم آقا ھمامن

 . مادرش مجازات کنندیو او را بھ جا.سندی دخترش بنویرا بھ پا
 را آزار ی ندارم کسدوست. دمی زجر کشیلیچون خودم خ. کنمی تو رو مجازات نممن
 خوامیم. بکنندخواھندی من چکار ممیپدر و مادرت در مقابل تصم. بدونمخوامیفقط م.بدم

  بابات ھنوزم.بدونم
 

 . دادهریی گذر زمان،او را ھم تغایھ،یشگی ھمقی دوست و رفھمان
 یبھ زور زن کس. اجبارم کنھتونھی کس نمچیھ.اگر من نخوام.  زمانھ عوض شدهیول

 .بشم
 ،.  بھم انداخت و گفتی تندنگاه
 .لجباز و خودخواه.ی مونی مادرت ممثل

 ،.  گفتمتیروبھش با عصبان.  بھ جوش اومدهخونم
 ناموفق،وبا داشتن یآخھ بعد از سالھا،پس از ازدواج.ونیآقا ھما.ی ھم خودخواه ھستتو

 وجود گری کھ دی و انتقام گذشتھ ایفکر خودت.ی او باشندهی بھ فکر آدی با،کھیپسر
 .ندارد

 ،. چند قدم بھ طرفم آمد و گفت.  جاش بلند شدهاز
 کھ فی حیول. شدهمیو تنھا کس زندگ.کنمی می سالھاست بھ عشق او زندگیآرمان،کس

 وقت چی ھدایمن بعد از ل. ستیآرمان پسر من ن.دمی کشی کس درکم نکرد کھ من چچیھ
 .ازدواج نکردم

 پس آرمان،ناباورانھ نگاش شدیباورم نم.اند حرف،دھانم از تعجب باز منی ادنھی شنبا
 ،. کرده گفتم

من باور . ستی حرف درست ننینھ ا.ستی آرمان پسر شما نیعنی؟یگی می داریچ
 .یگیشما دروغ م. کنمینم
بھ . شدمزاری زنھ بیمن بعد از مادر تو،از ھر چ.قتھی حقنی متاسفانھ اگمی دروغ نمنھ

و در نظرم ھمھ زن ھا ودخترھا مثل ھم . اعتماد کنمی زنچیبھ ھ. کھ نتونستمیگونھ ا
 . ھستن

 یالبیو اشکھام مثل س.رو زانوھام افتادم.  سست شدهمی فکر کردن بھ آرمان،پاھابا
 . کردسیصورتم را خ.فوران کرده
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غم . بودنیپس پدر ومادرش ک. نبودونیآرمان پسر آقا ھما.دمی شنی می من چیخدا
 . کشتی دنبالھ پدرشم مدی باحاال.نبودنھ مادرش بسش نبود

خواست کمکم .بھ طرفم آمده.نگران شده.دی منو تو اون وضع دنکھی از اونی ھماآقا
 ،.گفتم.دستش را پس زده.کند

 .ی بھم دست نزنکنمی مخواھش
 ،.گفت.دهی را عقب کشخودش

 .یلرزی میبدجور دار.ستی تو حالت خوب نیول
 ،.دمی پرسشانیپر. اصال واسم مھم نبودهتمیوضع
چرا بابا صدات . ستی موضوع خبر داره؟آخھ اگھ پسر شما ننی خودشم از اآرمان

 زنھ؟یم
و از . . کردمیاما من در حقش پدر. من نباشھی پسر واقعدیاو شا. خودش خبر ندارهنھ

 . از دست رفتمھی جوان،ویاو تموم زندگ. را  وقفش کردممی زندگ،کلیچھار سالگ
اما . باباش بودششیاو تموم دل خو. نبودونیپسر آقا ھماآرمان . واسم دردناک بودیلیخ

 . نبودشیاو ھم پدر واقع.دمی شنیحاال م
او ھم کھ . آب بھم بدهوانی لھی. خواستمونیبا اشاره دست از آقا ھما.  اومدی باال نمنفسم

چون حس . برام آوردوهی آب موانی لھیبا عجلھ . ستیحالم اصال خوب ن. حس کرده بود
  ممکنھ.کرد

 
 ونیاز آقا ھما. کھ حالم بھتر شدیکم.حس کردم.چند قلوب از آن را خوردم. افتادهفشارم

 .دی بگومی را برازیخواستم ھمھ چ
 ،.  را برام گفتزیو او ھمھ چ. مبل تک نفره نشستمکی ی رومقابلش

 پدر  و ی حتاشیو از ھمھ دور و بر.بردی رنج میی گفت کھ از تنھایی روزھااز
و شب و . دور و برش نمانده بودیش،کسیو در بحران سخت زندگ.مادرش دل کنده بود

  روزش را در غربت،با
 

 از دوستاش کھ در پرورشگاه کانادا یکی بھ خواست نکھیتا ا.کردی می سپری و تنھاغم
و  پدر و مادرش را از دست داده ،یرانی چھار سالھ ایبا آرمان،کھ کودک.کردیکار م

  آشنا. را نداشتیکس
  یری با او،کھ بچھ ناز و گوشھ گگاھشی گاه وبیدارھایو پس از چند ماه،و د. شودیم

 .رهی گی بر بزرگ کردنش ممیتصم.دلش براش سوختھ.بوده
و قانون آن کشور،او را از ھر نظر مناسب . کردهی را طی مراحل قانوننکھی از اوپس

  آرمان را بھش.با درخواستش موافقت کرده.دانندیم
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 و ستی سن کھ حاال بنیو بھ ا. با عالقھ او را بزرگ کردهونیو آقا ھما. سپارندیم
 .رساندیم. کرده ستلیچھار سالھ و تحص

 آنرا از یو در کودک. است کھ ھرگز نداشتھیتی حاال آرمان پس از سالھا دنبالھ ھواما
 .دست داده است

 نی بھ بدتریکھ در زندگ.دی کشری بھ تصومی را برای بچھ اون،گذشتھی آقا ھمایحرفھا
 گریحاال د. خود محروم بودیو از وجود پدر ومادر واقع. بوددهیشکل ممکن زجر کش

   را درموردزیھمھ چ
 
 در مورد پدر و مادر یچیچون آرمان ھ. دادی دانستن مرا زجر منیو ھم. دانستمی ماو

از سرگذشت او . استشی پدر واقعونی آقا ھماالشیو بھ خ. دانستی خود نمیو کودک
  در.متاثر شده

 
  کھیحال

 ،. گفتم.ستمی گریم
و با .ی کنی را از پسرتون مخفقتی ھمھ سال،حقنی ای شما چطور تونستونی ھماآقا

 چھ گھی تو د؟واقعایاو را گول بزن. مادرش ترکش کرده،کھی ساختگیدروغ و ماجرا
 ؟ی ھستیجور آدم

 . فشردی اش را مقھی شقکھیو در حال. دو دستش گرفتانی را مسرش
 ،. گفت
 کھ او را از ی ھمان لحظھ ارایز. را ازش پنھان کنمقتی مجبورم آرزو خانم،حقمن

 کھ واسھ پدر ی بار بر اثر حادثھ اکیآرمان .  آنجا بھم گفتریمد.پرورشگاه گرفتم
  ومادرش سر صحنھ

 
 ی بسترمارستانیکھ تا چن ھفتھ او را ب. بزرگ شده شوکھیدچار . دادهتصادف،رخ

و آن را فراموش .دیای تونست با موضوع کنار بیتاوقت. تحت درمان بودهیو مدت.کردن
 .کند

 او را تحت  شعاع  قرار دھد ی کھ زندگیھر نوع حرف وخبر. آنھا بھم ھشدار دادنو
 دای را پقتی گفتن حقیی ھرگز توانالی دلنیمنم بھ ھم. او خطرناک باشدی براتواندیم.

    مطمئنمرایز.نکردم
 

 . را ندارددنشی شنطاقت
 
 
و صورتش را رنجور کرده بود . کھ گذر زمان او را شکستھونی چھره آقا ھمابھ

 ،.میگوی گذرا انداختھ مینگاھ
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 ی دنبالھ کس؟اونمی شھر و اون شھر کننی او را عالف ایخوای می ک؟تای  کھ چآخرش
 .هکھ، اصال وجود ندار

 . نخواھد دنبالھ مادرش بگرددگریو د. کھ خستھ بشھی تا زماندیشا.دونمینم
 .زنھی مادرش داره بال بال مدنھی دی براون،اویآقا ھما.ستی راھش ننی ایول

 نی کھ ای بھ شرطیول.شھی درست مزیھمھ چ.یاگھ تو قبول کن. دارمشنھادی پھی من
 . من و تونی باشھ بیموضوع راز

 یگری وقت نھ با آرمان، نھ با کس دچیو ھ. من و او بمونھنی راز بنیا. قول دادمبھش
 ی وگذشتھ تلخ خود،دنبال کسزی خبر از ھمھ چی بنکھ،آرمانی از ایول. نگذارمانیدر م

  کھ اصال. گشتیم
 

و بخاطر خود .  ازم ساختھ نبودی کھ کارفیح. گرفتیدلم آتش م. نداشتوجود
 قتی وقت حقچی گرفتم ھمیتصم.ا ارزشتر بود واسم بیزی ھرچا،ازیآرمان،کھ تو دن

 .می را بھش نگوشیزندگ
 بھ ای با آن دیچون شا. کردمی در موردش فکر مدی کھ من بایون،شرطی شرط آقا ھمااما

او ازم خواست باھاش ازدواج .شدی منجر ممی و نابود زندگی بھ تباھای ،ویخوشبخت
  و در مقابلش قسم.کنم

 
 .آرمان را بھ مادرش و خانواده اش  برساند.خورد

بحث . مردمی شک میب.دمی بریو اگر ازش دل م. بودمی خبر نداشت آرمان زندگاما
 تموم ی اجھی نتچی من با او بدونھ ھداریو د.افتی شرط خاتمھ نی با اونیمن و آقا ھما

   از قبل دردتریناام.شد
 

 از قبل،بھ دترینا ام.ا ترک کردهخونھ آنھا ر. رو قلبم حک شدگری دی غمکھیحال
 .خونمون برگشتم

خودم را تو خونھ،کھ مثل .  نداشتمی بھ زندگیدی امچی و تار شده بود ھری تامی دنانگار
 . رفتمی دانشگاه ھم نمیحت. را نداشتمی کسچی کرده حوصلھ ھیبرام زندان.  قفس بودھی

 ی نکبت باریبھ خودم،بھ آرمان،بھ زندگ. کردمی اوقات روز و شب فقط فکر متموم
 . را گرفتھ بودبانمیکھ،گر

 
 

 خود را بھ آنھا یتا من جواب قطع. ھر سھ منتظر بودنونی ومادرم و آقا ھماپدر
 .میبگو
 یو جواب قطع. من مطلع شدهمی اصرار داشت قبل از آمدنھ پسرش،از تصمونی ھماآقا

  ر عشق آرمان وار دوانھی من،کھ دیول.میخود را بھش بگو
   ھمیو از طرف. نبودمیمی تصمچیقادر بھ گرفتنھ ھ. سوختمیم
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 تونست خانواده اش ی آرمان ھرگز نمدیشا. ازدواج نکنمونیاگر با آقا ھما. دانستمیم
 . کردمی آرمان و گذشتھ پدر ومادرم مندهی آی خود را فدای زندگدیپس با. کنددایرا پ
 ی بی از جستجودی از رفتن آرمان بھ اصفھان گذشتھ بود و او نا امی بھ ھفتھ اکی دنز
و تنھا . از آمدنش خبر نداشتیکس. بود ساعت شش غروب بھ تھران برگرددده،قراریفا

  من اطالع
 

 .کھ اونم خودش بھم گفت.داشتم
بھ استقبالش . بوددای غم درونم در چھره ام پھیو در حال. مامان را برداشتھ نیماش
 در کنار او بودن ی خوشبختی رورانی آخرنیز،ای ھمھ چالی خی بخواستیلم مد.رفتم

  بای زیرا،با خاطره ا
 

 . کنمی زندگادشی سال با یکھ سالھا. کنملیتبد
 بھ کھیدر حال. گرفتھیبای زیدستھ گل. در فرودگاه پارک کردهی را جلونیماش

 دنشی ھمھ،بھ محض دیو جلو. رفتمشوازشیبھ پ. بودمدهی شکل بھ خودم رسنیباتریز
   خورده الغرتر شدهھیکھ 

 
او ھم . تنگش شده بودمم،دلی تموم زندگیاندازه .خودم را در آغوشش انداختم.بود

 دوسش یلیخ.ختی مدت را در آغوشم رنی ایو دل تنگ.دستاشو دور کمرم حلقھ کرد
 .یلیداشتم خدا، خ

با . ھم را گرفتھیدستھاھردو . ازش دل بکنمتونستمی ھمھ خواستن چطور منی با اآخھ
 ی را در سکوت مگریھمش ھمد.می شدنیسوار ماش. عشق از فرودگاه خارج شدهیایدن

  انگار.میستینگر
 

پشت رل .کردمی فقط نگاھش می حرفچی ھیب.میاز ھم دور بود. بودسالھا
و من در کنار .شدی جا تموم منی ھمایکاش دن. را بھ حرکت درآوردمنیوماش.نشستھ

  نی ماشنی تو اھشیاو،واسھ ھم
 . کھ آزار دھنده بودیسکوت.میھر دو سکوت کرده بود. ماندمیم

 داخل ی فضای شجاعی خواننده مجتبیوصدا. را روشن کردمنی بردم ظبط ماشدست
 . را پر کردنیماش
  ترسمی منمونی سکوت باز

 ی منیایبا توام،با تو کھ دن            
  بگویزی آرامش من چواسھ

 ی زنیچرا چن روز صدام نم          
 نمی بدبی بھ ھر فاصلھ امن

  کھ ازش پرمھی ھمون دردنیا         
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 یدی ترسی کھ از فاصلھ متو
  خورمی فاصلھ زخم منیدارم از ا       

 ی کنار من،منو گم کردتو
 نمی بدبیمن بھ ھر فاصلھ ا         

  ترسمی منمونی سکوت باز
 رمی میرم،می می می نکنیاگھ کار     

  بدهی خوشبختی دلم ھوابھ
  فقطرمی می تو نمیبھ ھوا        
  بگویزی آرامش من چواسھ

  دارم کھ بشنوم ازتازیمن ن           
  ی کنار من،منو گم کردتو

 نمی بدبیمن بھ ھر فاصلھ ا             
  ترسمی منمونی سکوت باز

 رمی میرم،می می می نکنیاگھ کار     
تو .  دادهھی تکنی ماشیسرش را بھ صندل. کھ تموم شد نگامو بھ آرمان دوختمآھنگ

 ،. صداش زده گفتم.فکر بود
 
 

 ؟یکنی فکر می بھ چی خوبآرمان
فاصلھ ھا آدما . فاصلھ است متنفرمی اون آھنگ،واقعا از ھر چشی حواسم رفت پیچیھ

 کننیرا از ھم دور م
 . آدما از ھم دور بشنشھی سرنوشت باعث میگاھ.ستی دست خودش کھ نآدم
مادر من .دهی من رسی فقط زورش بھ زندگی سرنوشت لعنتنی چرا،چرا اآخھ

 .خورمیبھ در بستھ م. گردمیو ھر جا را بھ دنبالش م. کنمداشی پتونمیکجاست؟چرا نم
   بھشدی بایچ. گلومو گرفتبغض

 از ھمھ ونیھما آقا دیشا. نبودای دننیتو ا. گشتی کھ او دنبالش می کسی،وقت. گفتمیم
 از خانواده اش بده یو نشانھ ا. تونست کمکش کنھی کھ میوتنھا کس. خبر داشتزیچ
 .او بود نھ من.

 ھی و ربع بھ شکل قلب کھ توش نوشتھ بود آرزو، واسم ھدری زنجھی ی سوغاتآرمان
اون را بھ خونشون .کھ تو عمرم گرفتھ بودم. بود ی اھی ھدنی قشنگ تریعنی.آورده بود 

  و خود بدونھ.دهرسون
 
تا با . داشتمازیمن بھ زمان ن. منزل خودمان برگشتمر،بھی از اتفاقات اخی حرفچیھ

 .امیکنار ب.  را در بر گرفتھ بودمی کھ زندگی بحراننیخودم و ا
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از او خبر .  آنروز کھ بھ استقبالش رفتمیومن ط. روز از آمدنھ آرمان گذشتھ بودچند
کھ او .رمی ازش فاصلھ بگکردمی میو سع.زدمی ھم باھاش حرف میو کمتر تلفن.نداشتم

  بھ رفتارم مشکوک
 

 افتاده؟کھ من با جواب سرباال از سوالھاش فرار ی شده؟اتفاقید؟چی پرسیمدام م.شده
 یمی من ھر تصمنکھیو قبل از ا. را بداندزیتا او ھمھ چ. وقتش بودگری دیول.کردمیم

   او از آندیبا.رمیبگ
 

 .اختم سی مآگاه
 .  از قبل افسرده،و تو خودش فرو رفتھ بودشتریب. برگشتھ ی از وقتآرمان

 یو بھ نوع. اسفند بودیآخرا.میتا با ھم بھ کوه برو. شدی آنروزم با اصرار من راضو
 لھی در پاھوی ھنی ما غافل از ایول. شدن بودنیو بھار. نو شدنیخوشحال،و در تکاپو

   خود روز بھیتنھا
 

 را از یکھ غم. بودنی رحمتر از ایو دست غارتگر زمانھ ب.می رفتی فرو مشتری بروز
 .دل ما پاک کند

ھر دومون دل تنگ ھم،با .می ھم از خانھ خارج شددنھیو بھ عشق د. چھارشنبھ بودروز
با .می نجوا عاشقانھ واسھ ھم سر دادزی ھمھ چالی خیب. میدی بھم رسی عشق،وقتیایدن

   خوشیھم بھ گرم
 

 براش یقتی از حقدیچون با.دل تو دلم نبود.می باباش عازم کوه شدنیبا ماش.ه کردوبش
 یزیو دست رو چ. کھ رو دست او بلند شدهیپدر.کھ پدرش،مقابل او بود. گفتم یم

  کھ تنھا.گذاشتھ بود
 

 . پسرش بودیدلخوش
 
 

از کوه باال .می دست ھمو گرفتھ بودکھیو ھردو در حال. کوه پارک کردهنیی را پانیماش
 ی آدم را سرمست و پر از خوشز،کھی و تمی آفتابیھوا. بودی عالزیھمھ چ.میرفت

   کوه رویباال.کردیم
 

 کھ یتا از رستوران.و آرمانم رفت.نشستم. کھ آنجا بودنی بھ دور از کسانی اصغره
انگار من مھمان بودم و او .ردی و تنقالت بگی خوراکیمقدار. کوه بودیباال

  قدر با عشق و عالقھآن.زبانیم
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 آرمان ھیبلکھ شب.ستیاو آرمان ن.  حس کردمی لحظھ ایکھ برا.کردی محبت مبھم
 آرمان مغرور من یعنی. کندریی تغنقدری اتونستیآخھ او با آن ھمھ غرور چطور م.ست

  آنقدر عاشق شده
 

کاش ھرگز بھ عشق و دوست داشتن ھم . دانستی مچیکھ در مقابلم خود را ھ.بود
  افاعتر

کاش .میدل از ھم بکن.میتونستی ھمھ عشق چطور منیآخھ با وجود ا.می کردینم
 . شدنیو بزرگترھا سد راھمون نم. برگردهی بھ حالت عادزیھمھ چ.شدیم

 پدرش از خودم،و اتفاقات یخواستگار. گفتنیومن توانا. شدنی می سپری بھ تندقیدقا
 خوردن سرگرم حرف زدن نیح.ھردو مقابل ھم نشستھ. کھ افتاده بود را نداشتمیگرید

  کھ او.میبود
 

 ،.  وگفتدی کششی پدرش را پموضوع
کھ .دی را بھم بگویزیچ.خوادی بابام مکنمیھمش حس م. کھ از اصفھان برگشتمی وقتاز

.  افتادهی در نبود من چھ اتفاقدونمینم. کندیبحث را عوض م. شدهمانیھر بار زود پش
   تویو چھ حرف

 
 .  براش سختھنقدری گفتنش ادلشھ،کھ
و حاال ھم .  خبر داشتھ باشھزیآرمان از ھمھ چ. ممکن بودیعنی.  نگاش کردممشکوک

اگر او خبر .نھ امکان نداشت. زبان من حرف بکشدری حرفھا،از زنیبخواد با گفتن ا
  تا حاال در.داشت

 
 . باھام حرف زده بودموردش

 ،.می گویو پشت بھش م.ستمی ای جام بلند شده چند قدم جلوتر از او ماز
 نظرت را در مورد خوامیم. سوال ازت دارمھیاما . ندارمی در مورد پدرت نظرمن

 ی دو راھھیو او را سر .  را تحت شعاع قرار دادهی دختریکھ زندگ. بدونمیموضوع
 .گذاشتھ
 ،. پرسدی می صبری شده با بکنجکاو

 شناسمش؟ی کدوم دوستت؟من م،دوستتی دو راھچھ
 ،. گفتم. جواب گذاشتھ بھ طرفش برگشتھی او را بیسوالھا

 یکھ دختر. شدهدای پمیگری دیو متاسفانھ کس. دوسش دارهیلی کھ خشھی تو زندگی کساو
  بکنھ؟تونھی چکار مچارهیبھ نظرت دختر ب.و با پسره ھم نسبت داره. خوادیرا م

 بھ بی و غربی عجیتا از فکرا.نی کم ببلمی فگمی بھت مزمیھ؟عزی چھ مشکلگری دنیا
 .ادیسراغت ن

 ،. میگوی شده میعصب
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 . آدم بدبختھی. آدمھھی یزندگ.تھی واقعنیھ؟ای چلمی فی شدونھید
 م؟یی آدمای بھ ما چھ؟مگھ ما مسئول زندگخوب

 عشقش و آن نیب. چکار کنھیدختر. نظر تو را بدونمخوامی من میول.میستی مسئول نما
 .دهی چسبشیمرد،کھ مثل زالو بھ زندگ

 . را انتخاب کندکی کدام
 
 
 ،.دیگوی خندد و می مالی خیب

 .من نظر بدم. خواد ازدواج کندی ماو
 ،. می گویم. لجم گرفتھشی خونسرداز
 .ستی آدما واست مھم نی زندگیعنی

  گرفتھ؟تیتو شوخ.شھی بدبخت داره پرپر مدختر
 ،.دی گویم. نگاشو بھم دوحتھمشکوک

 ؟یگی مھی ربط چی بی حرفھانیا.یزنی حرف می داریتو در مورد ک.شمی متوجھ نممن
 یاو ھم پرسشگرانھ بھ من زل م.دوزمی بھش مسموینگاه خ.  پر از اشک شدهچشام

  نی پاش رو زمیجلو.زند
 ،.میگوی مھیو با گر.نمی نشیم 

 دل ھی کھ میو اون کس.اون دختر بدبخت منم. زنمی کھ در موردش حرف می کساون
 . توی فھمیم.یتو ھست.صد دل عاشقش شدم.نھ

 تو رو از خوادی مکھیاون کس.یگی می چنمی واضح حرف بزن ببکنمی خواھش مآرزو
 . ھمھ دختر،تو رو انتخاب کردهنی انی بھ؟چرای کرهیمن بگ

 .ختمی ری صدا فقط اشک میآرام و ب. حرف زدن نداشتمینا
  روم بلند کرده،صداشویادیبا فر. آرمان را گرفتھی سرتا پاخشم

 ،.دیگویم 
 ؟یزنی حرف میتو در مورد ک.جواب منو بده آرزو.ستمی مگھ با تو نی الل شدچرا
ھول کرده . گردنش متورم شده بودیرگا. شدهیبدجور عصبان. کردم آرومش کنمیسع

بھ . دهی کشنیخودم را رو زم. نداشتستادنی ایی توانامی پاھاکھی حال،دریبا نگران
 ،. کنارش رفتم و گفتم

 ی اتفاقیتا تو ھم نخوا. نشدهیزی کھ چزم،ھنوزی آروم باش عزکنمی خواھش مآرمان
 . افتھ مطمئن باشینم

 ھ؟ی کی آرزو؟اون عوضھیاون ک. نرو بھم بگوطفره
  زبانم تو دھانمکھی در حالی سختبھ
 ،.  گفتمدی چرخینم 

 ،ونی جز آقا ھماستی نی کساون
 .پدرت
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 شیاگر طور.  گفتمیکاش نم. براش قابل ھضم نبودتی واقعنیانگار ا. بردماتش
 لب ری کھ باورش نشھ زیو مثل کس.از جاش بلند شد. تونستم بکنمیچکار م.شدیم

 ،. گفت
او از ھمھ زنھا . تو را انتخاب کنھدیآخھ او چرا با. امکان ندارهنی من،نھ ایبابا

 . خودش بھم گفت.زارهیب
انتقام خود را . با ازدواج با من،و زجر دادنمخواھدیاما م. هزاری زنھ بی او از ھر چآره

 .آرمان تو بگو من چکار کنم.ردیاز ھمھ زنھا بگ
   دوزد وی پر از غمش را بھم منگاه

 ،.دی گویم
 بھم کنمی خواھش مھی شوخھی نیاگر ا. یآرزو تو کھ بھ من دروغ نگفت.شھی باورم نمنھ

 دخترش دست ی دوستش،کھ جانیرو دختر بھتر. ستی نی آدمنی من چنیبابا.بگو
 .بذاره
 ی باور کن کسیول. سوختیبھ خدا قسم دلم نم. تو نبودیکاش بابا. دروغ بودکاش

 . مارا از ھم جدا کنھ پدرتھخوادیم
 زد ادیو با بغض فر.سرش را رو بھ آسمون بلند کرد. افتادنی خم شده رو زمزانوھاش

 ،. و گفت
 . من دارمی چھ سرنوشتنی اایخدا

 ی کھ،برایو کسان.دیچیکھ صداش در سراسر کوه پ. زدادی جملھ را فرنی بلند اآنقدر
و . شددهی متعجب،نگاشون بھ سمت ما کشیھمھ بھ حالت.  بھ آنجا آمده بودنحیتفر

   ھم دلسوزانھ،بھیبعض
 

ازشون تشکر . کنندی نمغیدر.ادی ازشون برمیخواستن اگھ کمک. اومدهنزدمون
 ابرو ری سبز رنگش،کھ زیبھ چشمھا.مقابلش زانو زده.  بھ نزد آرمان رفتھخودم.کرده
   از اشک شده،پریکمان

 
 ،.  و گفتمستمینگر

 یگفتم ھنوز کھ اتفاق. خود را زجر ندهنقدریگھ،ایبس د. کنمی خواھش مزمی عزآرمان
و .ستی پدرت بای جلوی خوایاگھ منو م. کننیما رو نگاه م.بلند شو ھمھ دارن.افتادهین

  کھ.بھش بگو
 

 .عشقتم
 ،.  نگام کرد وگفتی سردبھ
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 بھ پام شویو تموم زندگ. کھ تا بھ امروز،ھم کسم بودهی بابام،کسیستم؟جلوی بای کیجلو
و از . ی دروغ گفتیھ،ھرچی کافگھید.برو منو بھ حال خودم بگذار. برو آرزو.ختھیر

  عشق برام حرف
 

 .یزد
 عشق و احساس یکنی آرمان؟حالت خوبھ؟کدوم دروغ؟اگھ فکر میگی می داریچ

 دوست یلی خ،منیکامال در اشتباھ.من،و تموم حرفام نسبت بھ تو  دروغ بوده
   کھیزی از آن چشتریب.دارم

 
 ی قربان،دارمیگری کس دیکھ بھ خاطر گذشتھ .ھیآخھ گناه من چ.ی را بکنفکرش

 تو ششی آت،کھی عشقی بزرگترا،برایدعوا یبرا. شده امی اچھیھ؟بازیگناه من چ.شمیم
  قلب پدرت ھنوز

 
 .زهی خواد خاکسترشو تو چشم ما بریو م. نشدهخاموش

 ھرگز ترکم ی تو بھ من قول دادیول.یزنی حرف می تو در مورد چدونمی من نمآرزو
حاال ھم انتظار نداشتھ باش حرفاتو باور .نگفتم . ترسمیبھت گفتم از رھا شدن م.ینکن
 .کنم

 
 

 ،.می گوی مدهی کشیآھ. ازش دلخور نشده یول. قلبم را بھ درد آوردیری مانند تحرفھاش
 فی را براش تعرزیسپس ھمھ چ. باور نکنمینخواست. باور کنی آرمان،خواستگمی ممن

 مادرم انتیاز قول پدرم،از خ. از عشق نافرجامشان گفتم.از پدر او،و مادرم.کردم
  و شعلھ.حرف زدم

 
. و آنقدر گفتم و گفتم. خواست نابودش کنھیم. من افتادهی حاال رو زندگ پدرش،کھانتقام

 از ھمھ،حاال من شتریاما ب. ندارمیری ماجرا،تقصنیمنم مثل او در ا.تا متقاعدش کردم
  کھ دارم.ھستم

 
  زجر

 ،.و در آخر حرفام ھم افزودم.دمی را پس مگرانیو تاوان گناه د. کشمیم
 نھ بھ ی تلخ،ولیلیخ. تلخ استییعت،جدای رسم طبییو جدا. اتفاق استیی آشناآرمان

 .قتی حقیتلخ
 ،.دی گویرو بھ ھم م. آروم تر از قبل شدهی حرفام،کمدنھی شنبا
 تیو باعث دلخور.اگھ سرت داد زدم.من از اتفاقھا خبر نداشتم.  بگمی چدونمینم

 دنیکھ عشق ورز.را بدان نی ایول'ی دونم  بھت بگم چکار کنیببخش آرزو،من نم.شدم
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  بھ آنکھ عاشقش.باستیز
 

 .یبا آنکھ خواھانش ھست.باستی کردنم زیزندگ.یھست
و جز تو و عشق .اونم با تمام وجودم.من خواھان تو ھستم.یدونی تو کھ مخوب

  اجازهیتوھم،ھرگز بھ کس
 تو بھم بگو. خواستن من،برام نوشتھر،برعکسی تقدیاما وقت.مالک قلبم شود. دمینم 

 .چکار کنم
 اشکام،بھ اجبار،بھ انیم. سوزاندی کھ تموم وجودم را مینگاھ. اندازدی بھم مینگاھ

 یب. شدهلی تبدخی یاما او انگار بھ کوھ. بھتر شھیتا بلکھ حالش کم.زنمیروش لبخند م
  چی بھم،بدونھ ھتیاھم

 
ازم دور .داردی برمنی زمی سست کھ بھ رویبا قدمھا. جاش بلند شده،ازیحرف

 .شودی گم مدمیتا کھ از د.کنم ی اش مسم،بدرقھیفرسنگھا با نگاه خ.شودیم
 در یجلو.  افتمی رستوران بھ راه میبھ طرف دستشو. داغونتر شدم. بودمداغون

 رستوران،صاحب آنجا ازم
 ،. پرسدیم 

 .حالش اصال خوب نبود.کجا رفت.می گوی پسره،شوھرت را ماون
 با خودم بھ گور دی کھ بایشوھرم،آرزو. شدماز کنارش رد.  جواب گذاشتھی بسوالشو

 .ببرم
 بر خودم کنمی می سعکھیو آرام درحال.رونی بامی و صورتم را شستھ از آنجا مدست

 .نیی پاامیاز کوه م.و بھ غم و درد درونم غلبھ کنم.مسلط باشم
 نی از اشیب.ادیدلم نم.و معلومھ کھ منتظر من بوده. آرمان ھنوز آنجاستنیماش

 .منتظرش بذارم
با بستھ شدنھ در،او کھ سرش را . شومی رسانده سوار منی درنگ خود را بھ ماشیب

 نگام کنھ نکھیبدونھ ا.سرش را بلند کرده .متوجھ حضور من شده. فرمان گذاشتھیرو
   را بھ حرکتنیماش

 
 .می کنیآنجا را ترک م.درآورده

 
 رخ صورتش می گذرا بھ نینگاھ. شکنندهی و پر از بغضنی ساکت،ھردو غمگھردو

 باتریز. کھ،در چھره اش بودیو او را با آن غم. بودختھی رشیشانیموھاش رو پ.انداختم
   جلوهشھیاز ھم

 
  آرزو کردم کاش ھرگزی لحظھ ایبرا. ترش کرده بودیخواستن.داده
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اصال .زدمی داشتنش پرپر نمین،برای شدم تا امروز چنیو باھاش آشنا نم.دمشی دینم 
 ییجدا.تونمی او نمی بدمن،منی نھ خدایول. را بھ دنبال داردیی کھ جدای آشنالعنت بر
   مثلمیازش برا

 
 کس چیو با ھ.ستی در آن نی ھم نفسگری کھ،دیایمثل گم شدن تو دن. مونھی ممردن

 .یی تنھای تنھاای دنی ھاکرانھی تا بشھ،ویو تا ھم.یری خو بگیتونینم
 ،. روبھش گفتم.  صداش تنگ شدهدنھی شنی برادلم

 زیبر. رو دلت موندهیاگر حرف.من سکوت دوست ندارم.یگی نمیزی چرا چآرمان
 . کنیخودتو خال.رونیب

 را می با سکوت،خدااد،چھیچھ با فر.سالھاست. موندهی باقمی حرفگھی د؟مگھی حرفچھ
  انگاریول.صدا زدم

 .ستی نیگری دیزی جز درد و غم چمیو زندگ. بھم پشت کردهایدن 
 می تصمی جلوی خواینم.ادی بھ سر من بی چستی برات مھم نیعنی؟ی چیعنی آرمان

 ؟یریپدرت را بگ
 ،.دیگویم. افزودهنی شدت حرص بھ سرعت ماشاز

 ! مال منھ. ی باھاش ازدواج کنی خوای کھ تو می بگم؟بگم اون کسی بابستم چجلوش
و بھ .کنمیرم بھ عشق تو اعتراف ممنم مقابل پدر وماد.ی کارو بکننی آره،اگھ تو اخوب
 گذشتھ گری ددیشا.می را دوست دارگری آنھا بفھمن ما ھمدیوقت.  دوست دارمگمیھمھ م

  ھا را فراموش
 

 . نمونھنشونی بیدشمن. کرده
 ،.خواندی ممی شعر را براتی بنی ادهی از درد کشزی لبریآھ

  ھمھدنھی دحسرت
  ی شده تو زندگعادتم
  رسمی بھت منگو

 یگی از دل نمنوی ادونمیم
 ،. میگویم.  شعر داغون شدهنی ادنھی شناز

 ؟یگیچرا حرفاتو رک و پوست کنده نم. بودی شعر چنی منظورت از گفتن اآرمان
و ھر دو بھ جلو پرت .شھی متوقف می دلخراشی با صدانیماش. رو ترمز قرار دادهپاشو

تو صورتم .  آرمان را خشم گرفتھیسر تا پا.شھی نممونی کدوم طورچی ھیول.میشیم
  و با.کنھینگاه م

 
 ،.دیگوی دو رگھ مردانھ اش میصدا

تو خودت .ھم منو.یزنی ھم خودتو گول می حرفات،دارنیتو با ا.ھی منظورم چیدونیم
پرونده .آرزو قبول کن.ی باور کنی خوایاما نم.می رسی بھم نمگھیما د.یدونیخوب م
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   جانیعشق من و تو،ھم
 

 . بستھ شدشھی ھمیبرا
 ،.می گویم. صدام شدهی کھ چاشنتیبا بغض و عصبان. نگاش کردهناباورانھ

اصال .یو حرف دلت را بزن.یستی پدرت بایروبھ رو.یجرات ندار.ی ترسو ھستتو
 . انتخاب کردمی زندگیکھ تو رو برا.من اشتباه کردم

 ،. گفت.کنھی مھی داره گرکردمی حس مکھیو درحال.  را ازم گرفتھنگاھش
 تیکھ ازت حما.ستمیمن ترسوم،مرد ن.یاشتباھتو جبران کن.ی تونیم.  نشدهری دھنوزم

 .کنم
بھ قول خودت مرد .یدیاما تو ند. کھ نثارت کردمی از اون عشقفی کن آرمان،حبس

  و.ی کردیدر مقابل ھمھ از ناموست دفاع م.یاگر مرد بود.یستین
 .ینی را ببشی تا نابودیستادی اینم
 
 

 من اگر دونم،پدری را خوب منی ایول. را ندارمی کارچیا توست من عرضھ ھ بحق
 . اگر پسرشم باشھیحت. ستی کس واسش مھم نچیحرف و احساس ھ. را بخوادیزیچ
 ،. می گوی و مکوبمی منی مشت رو داشبورد ماشبا

 .یو رھام کن.  من واست مھم نباشھندهیو آ.ی جا بزنی زودنی بھ اکردمی نمفکر
  یخودت بھ خوب. تو را رھا نکردممن

 کھ یتو خودت قول داد.  کھ نرفتھادتیآرزو . کھ چقدر دوست دارم و عاشقتمی دونیم
تو .ی زنی قولت مری زیدار.ی بھ قولت عمل کندیپس چرا حاال کھ با.یھرگز رھام نکن

   منیاز زندگ
 

 . رو حرفش،حرف بزنمتونمی نمچوقتیمن ھ.ی ندارخبر
ھردو تو .دمی برگھی حاال خودمم دیول.من بھش قول دادم تنھاش نذارم. با آرمان بودحق

 .نھ راه پس.می داشتشینھ راه پ.می کرده  بودری گیبد مخمصھ ا
 پدر ومادرت شیبھ عشقت،پ. ی ھم جرات ندار،توی تو ھم مثل منیدی شد آرزو،دیچ

 رفتنیجز پذ.می نداری راھیول.میآرزو من وتو درستھ عاشق ھم ھست.یاعتراف کن
   تلخ خود،ماریتقد
 

 .میو از ھم جدا شو. می قبول کنوی ھمھ چمیمجبور
 ،.میگویم. را بھ نگاھش گره زدهنگاھم
 . برامی مونیتو مثل نفس م. کنمی زندگتونمی بدونھ تو نمآرمان
 ،.دیگویم. دادهھی تکنی ماشی را بھ صندلسرش
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 دای کھ مادرمو پی تا زماندیالبتھ شا.یکنیبھ نبودنم عادت م. کشھی طول نمادیز
 .  کنمیو با شما زندگ.مزاحمتون باشم.کنم

 بھ کھیدر حال.  را وا کردهنیدر ماش. نتونستم کنارش بمونمگرید. زدشمی آتحرفھاش
 .  شدمادهیپ.کردمی مھیشدت گر

 یم.  کنمھی در خلوت خود گرتونمیو تا م. تنھا باشمخواستیدلم م. از او دور شدمو
و . ذاشتمیکاش تنھاش نم. بھتر از من ندارهیو او ھم حال. ستیخوب ندونستم آرمانم 

  ی ھر کارگفتمیبھش م
 

 .آرمان را بھ پدر ومادرش برساند. بھم قول دادونیچون آقا ھما. اوستندهی بخاطر آکنم
 
 

 میو کس. تنھا بودی تنھاای دننی ایتو. کھ واقعا از جان و دل دوست داشتمی کسآرمان
چون بھ حرف آقا . نداشتیوجود خارج.و بھ دنبالش آواره بود.ت گشی مشیکھ در پ

  ی بچگون،ھمانیھما
 

 خواست من،ھمھ کس یدلم م. مادرش را بر اثر تصادف از دست داده بودپدرو
 ما را،جدا از ھم ری کھ روزگار تقدفی حیول. بودنشی باشم برایلیو دل. شومشیزندگ

  یکاش م.نوشتھ بود
 

آخھ بھ چھ .می کنی کنار ھم زندگمی تونستیکھ من و او نم. داشتیچھ حکمت.دمیفھم
 جواب یکھ ب. تو ذھنم بودیادی زیسوالھا.می شدی مجازات مدی؟بای چھ گناھ؟بھیجرم

  و در آن.مانده بودن
 

و در ظلمات . من مرگ عشق خود،و خرد شدنم را بھ نظاره نشستمزی غم انگغروب
 گری ددی،شایاھی سنیکھ از امشب ا.رفتم ی میاھیشب،من تنھا و خستھ بھ طرف س

 . نکندمیھرگز رھا
ساعت .بھ خانھ رساندم.خوردی بھم مرشی مس،کھی سواری خودروھی لھی را بھ وسخودم
 ی از حدم،و چشمھاشی بری تاخنیو ھم. شده بودکی ھشت شب،و ھوا کامال تاریحوال

  و حال.سرخ شده 
 

 من کھ انگار قلبم مرده یول. شدشانی پدر ومادرم،و نگرانی کنجکاوداغونم،باعث
و مادرم کھ .آنھا ھم دنبالم آمدن.خود را بھ اتاقم رساندم. کس را نداشتھچیحوصلھ ھ.بود

   من،او را ھمشانیحال پد
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 سر در میشانی شد و خواست تا از حالم،و پرکیعاجزانھ بھم نزد. کرده بوددگرگون
 ام ھیھق ھق گر.تا سر بر آن نھاده. خواستمی را میشونھ ا. خستھ شده بودگھید.آورد

  یرا کھ تموم
 

 اسباب نیزتری عز،کھیمثل کودک.بھ آغوش مادرم پناه برده . کنمیروش خال.نداشت
بابا و مامانم . کردمھی گرمی کس زندگنیزتریاز تھ دل واسھ عز. را ازش گرفتنشیباز

   من،اونا ھمریتحت تاث
 
 ،. ھام گفتمھی گرانیم.ستنی گری حال زار من می خبر از ھمھ جا،برایب

 !  بدبختھیلیکھ دخترت خ.ی تا حاال حس کرده بودبابا
 ؟یدی زجر منقدری را ا،خودتیخودی شده؟بابا جون چرا بی دخترم،آخھ چآرزو

 .کشمی دارم می چھ زجری دونینم.ی بابا؟تو کھ از دل من خبر نداریخودیب
 ،. با دستاش صورتم و قاب گرفت و گفتمادرم
 ؟ی ک؟بخاطریری بی منی خودتو از بی شده؟چرا داریچ. زمی بگو عز بھمونخوب

ھر دوشون و مخاطب قرار . اومدی مرونی از گلوم بی صدام بھ سختکھی حالدر
 ،.گفتم.داده

 درونم ی متحرکم،کھ روحیاز امشب من فقط جسم. تموم شدهزی ھمھ چگھی دبابا،مامان
 .  موافقمونیپس با ازدواج، با آقا ھما.ادی بھ سرم بی چستیو برامم مھم ن. ستین

 . حرف جا خوردننی ادنھی از شنھردو
 
 

 ،. با دستاش اشکامو پاک کرد وگفتمادرم
 نیا.یبھ خاطر ما خودت را فدا کن.ی حق ندار؟تویگی می داری معلومھ چی شدونھید

 .میکنی ما سھ تا،خودمونم حلش منی بستیموضوع
 ،. فت و گفت مامانو گری ھم دنبالھ حرفابابام

 .می کار نکردنی کھ تو رو مجبور بھ ازم،مای عزی گرفتموی تصمنی چرا اآرزو
 . از مشکلھایلی حل شدنھ خیھ،برای تنھا راھنی ایول. درستی مجبورم نکردشما

 ،.دیگویبا خشم م. شدهی عصبانپدرم
 یو م.کنمی متیازش شکا.نھ تو . دارهی با من دشمنونیھما. ما فکر نکنی بھ مشکالتو

 .کشمش دادگاه
آره؟نھ بابا . از دخترتی خواستگار؟جرمی مسخره است بابا،آخھ بھ چھ جرمحرفات

 دفاع ای ن،ویمن قصد توھ. جرمھی کھ تو و مامان در حق او کردیکار.ستی جرم ننیا
   رایاز کس
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امروز .من قلبم مرد.یکھ شما مرتکب شد. را بدمی حاضرم تقاص گناھیول.ندارم
 و ی،دشمنی عروسنی با ادیپس بذار.ستی نکردنم مھم نای کردن و یزندگ گھیو د.مرد

   را ازونینفرت آقا ھما
 
 ی زندگی با عذاب وجدانیخوای میآخھ تا ک.وجدان شما را ھم راحت کنم. بردهنیب

 من حاضرم،خود را فدا یحاالم اگھ شما بخوا. روز خوش واستون نذاشتھھیکھ .یکن
  ی نھی کنیو ا.کرده

 
 . بردارمنتونی سالھ را از بنیچند
 راه نیو جز ا.کھ حق با منھ. دونستن یانگار خودشون ھم م. دو سکوت کردنھر

 . ندارنیگرید
 ی آروم نمزمی چچیو با ھ. پر بودیلیدلم خ.خواستم تنھام بذارن. را بھانھ کردهسردرد

دنم و از آنروز بھ گر. اصفھان واسم آورده بودازیادگاری آرمان را کھ ریزنج.شد
  کھ.و قول داده بودم.انداختھ

 
واز .دمی رو تختم دراز کشادشیبا .تو دست گرفتھ. زنده ام ھرگز از گردنم بازش نکنمتا

و با وجود او بتونم تن بھ . را تحمل کنمیی جدانیتا ا.کھ بھم کمک کنھ .خدا خواستم
  ،کھی اجباریازدواج

 
 درمان درد ی بشھ برا،سببی عروسنی ادیشا.بدھم. نداشتمنی جز ایراھ
 . بخصوص آرمان.ھمھ
 . بکنمی خانواده اش ھر کارافتنی حاظرم بخاطر کھ

 یای دننی از ایو چند ساعت.ردی بندم تا بلکھ،فرشتھ خواب مرا در بر بگی را میچشمھا
 .سراسر غم و محنت بھ دور باشم

 .شودیوارد م. در اتاقم را باز کردهمھی مادرم سراسکھ
 
 
 ،.میگویم. شدهزی خمیتو جام ن.نتظره او ھول کرده مری ورود غاز
  افتاده؟ی شده مامان؟واسھ بابا اتفاقیزیچ

 ،.دی گوی تازه کرده مینفس
 از صبح کھ رفتھ گھیم.باباش زنگ زده. آرمان گم شدهنکھیمثل ا. بابات خوبھنھ

 . ستی ازش نی خبرگریدانشگاه د
   گمی چیعنی مامان؟یگی میچ

 شده؟
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 تو ازش خبر داشتھ دیشا.می از تو بپرسمیگفت. باباش زنگ زد نگرانش بوددونمی نممنم
 .یباش

 ،.گفتم. از درونم نفھمھیزی مامان چکھی تفاوت طوریب
 .ی تنھام بذارشھیلطفا م. من ازش خبر ندارمنھ

 ،. گفت. بودانی در چھره اش نمای کھ نگرانمادرم
 .دهیرنگت پر.ی بخورارمی واست بیزی خوبھ؟چحالت

 . خوام بخوابمیخوبم،فقط خستم،م نھ
با . از رفتنھ او مطمئن شدمیوقت.و در اتاق را پشت سرش بست. رفترونیناچارا ب  

 وقت شب خونھ نرفتھ نی کجا بود؟چرا تا ایعنی.زدیدلم شور م. از جام برخاستمینگران
  ی معطلیب.بود

 
 خبر ی از کیول. گرفتمی می خبرھیازش . ھر طور شدهدیبا. طرف تلفن رفتمبھ
 ی ناجوریفکرھا. نداشت برهمییو جز خونھ خودشون جا. نداشتلیاو کھ موبا.گرفتمیم

  نکنھ.بھ سرم خطور کرد
 

 ی با آن حال خراب ولش مدینبا. خودم بودریھمش تقص. واسش افتاده باشھیاتفاق
 دفعھ ھیکھ .بھ راه رفتن تو اتاق. شروع کردمیاز فرط نگران. نگران بودمیلیخ.کردم

   بھ نظرمی کسھی
 

تو ذھنم حدس . می کھ آن روز ناخواستھ با خودش و مادرش آشنا شدیھومن،کس.اومد
 اومد ادمی.زدی در موردشون حرف میلی روزا خنیچون آرمان ا. او باشھشی پدیشا.زدم

  لی موبایشماره 
 

د  شماره را بھم دانیا.چون آنروز کھ آرمان خونھ آنھا بود. کردمادشی جا ھی را ھومن
 یو پس از کم.با عجلھ بھ طرف کتابھام رفتم.رمی داشتم باھاش نماس بگیتا اگھ کار

  دایجستجو آنرا پ
 

دل تو دلم . دو زنگ. زنگ ھی.و شماره را گرفتم. درنگ بھ کنار تلفن رفتمیو ب.کردم
 ی کردم وبدونھ معطلی ھول ھولکیسالم و احوال پرس. را برداشتیبالخره گوش.نبود
 ،. دمیپرس

 آرمان اونجاست؟. مزاحم شدمدی ھومن ببخشآقا
 .نجاستی اآره

 ،. گفتم.دهی کشی راحتنفس
 . نگرانش بودمیلیخ.یمواظبش باش.کنمی مخواھش

 . ستی خوب نختھ؟اصالیآرمان چرا بھم ر.  شدهی خانم چآرزو
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  بھت گفتھ؟یزی مگھ؟خودش چچطور
 . فھمھ کھ داغونھی مافشیاز ق.نھی او را ببیھر ک. بگھیزی او چستی نالزم

 یول. دونم از کجاش بگمیکھ نم.ختھی ما چنان بھم ری بگم آقا ھومن،زندگی چدونمینم
 .او بھ خونھ برگرده.ی کنیشما خواھشا کار

 درد یآرمان کمتر با کس. را قطع کردم،تلفنیگری حرف دچیو منم بدونھ ھ. کردقبول
کھ آدم . نبودیچون واقعا درد ما درد. بفھمھیزیمنم نخواستم آقا ھومن چ.کردیدل م

  ی ھر کسشیبتونھ پ
 

 .بگھ
 
 
 

 ازدواج رفتنیمن با پذ. کردریی منم تغیو از آنشب زندگ. بود گذشتی با ھر بدبختآنشب
 در من ی بھ زندگیدی امچی ھگریو د. فرو رفتیکی بھ تارامیون،دنیبا آقا ھما

  ھمان لحظھ.مردم.نماند
 

 را می و جوانیبھ خودم،زندگ.من باختم. از آرمان جدا شدمھشیکھ واسھ ھم.مردم
 . ممکن بودری غگھی از آن دیکھ خالص. از غم و اندوه افتادی غلتکی رومیزندگ.باختم
 اطالع پدر و ون،بھی از آنشب کھ جواب مثبت خود را،بنابر ازدواج با آقا ھمای اھفتھ

 بار دوم،و ی براونیو آقا ھما.رفتنیو عاقبت آنھا ھم ناچارا پذ.گذشت.مادرم رساندم
  آنھم بھ ھمراه آرمان بھ

 
 عشقم،داشتم بھ ی چشمھایو جلو. شدمی شب زندگنی،بدتریآنشب لعنت. آمدمیخواستگار
ھردو پر از . کردرانی را ومیکھ کاخ آرزوھا. دادمی جواب مثبت می مردیخواستگار

  بغض در مراسم
 

سخت .می نداشتی ھم نقشیار ھرگز در زندگ انگبھ،کھیمانند دو تا غر.می داشتحضور
 تحمل ماندن در آنجا را گھیگانھ،دی توجھ بھم،سرد و بی سخت،بیلیخ.بود برام

  بھ.جمع را ترک کرده.نداشتم
 

 باورم. پناه بردماتاقم
رفتم کنار . از ھم جدا شدیراھمون بھ سادگ. آرمان مال من نبودگرید.  شدینم 

 گرفتھ یلیانگار آسمون ھم دلش خ.دی باریبھ شدت مباران .پنجره،و آنرا باز کردم
   از سرنوشت پر ازایو .بود
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 من یتا قطرات باران را، کھ مثل اشکھا.دستم را دراز کردم.زدی زار منی ما چندرد
 ، خودی نوک انگشتھاریکھ در ز.را حس کنم.فوران گرفتھ بود

 ستادهی باران،چرا آنجا انیآرمان تو ا. شدیباورم نم.دمی درخت دری را زی کسی ھیسا
 نجایکھ آنجا را ترک،و بھ ا.حتما او ھم مثل من،تحمل نشستن در آن جمع را نداشت.بود

  ھر.پناه آورده بود
 

 ی نگاھنی آخرنی ادی بارون،و من در چھار چوب پنجره،شاریاو ز.می شدرهی بھم خدو
 طی شراری تاثچون از آن شب،من و او تحت.می انداختیکھ ما عاشقانھ بر ھم م.بود

  یگری دمون،نسبتیزندگ
 

 . اوی زن باباش،و نامادرشدمیمن م.میکردی مدای ھم پیبرا
او را . تونمی نمگریکھ د. باور برسونمنیخود را بھ ا. تونستمی من،چطور می خداآخر

 . قلبم است بنگرمی آشنانی تربھی کھ غری کسھیار،ی ھیبھ چشم 
 
 
 

 چند ضربھ بھ در اتاقم ز،کھیغافل از ھمھ کسو،ھمھ چ. در نگاھش غرق بودمھمچنان
 من نارحت ی برایلی خکھیاو در حال.اعظم خانم بود.بھ طرف در برگشتم.خورد

  با توافق.اظھار داشت.بود
 

و . قرار داده اندی عقد و عروسی برگزاری اول سال نو را،مناسب برابزرگترھا،روز
 ی ھمھ عجلھ واسھ چنی ادونمینم.می مورد بگونینظرم را در اکھ .از من خواستھ بودن

  بازم نگاھم را.بود
 
  و پشت بھ اعظم خانم. آرمان دوختھبھ

 ،. گفتم
برو بھشون بگو ھر طور دوست . داره؟مسخره ستتی آنھا نظر من واسشون اھممگھ

 . ستیانجام بدن برام مھم ن.دارن 
 . بودهنیمت ا قسدیشا. نکنتی اذنقدری خودت را ادخترم
 ازدواج نیمن بھ ا. دانست یاو ھم م.و اتاق را ترک کرد.  را گفتنی خانم ااعظم
 .و مجبورم.ستمی نیراض

اما آخھ چرا؟مگھ پدرو مادر من، و پدر . ازدواج دادمنی بھ خاطر پدر و مادرم تن بھ او
 .میکنی گذشتھ آنھا میخود را فدا.می دارنی چننیکھ ما ا. بردنیآرمان،بھ احساس ما پ

او را خطاب قرار .رو تراس رفتھ.نگرانش شده. شده بودسی خسی باران خری زآرمان
 ،.می گوی و مدھمیم
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 . توای بکنمیخواھش م.یشی مضی مرآرمان
 ؟ی منی تو ک؟مگریبھ درک،تو چرا نگران. بشمضیمر
 ،ی،نفسمیمی،زندگی تو،تو ھمھ کس منیول.ستمی کس تو نچی ھمن

 .ی فھمیم
 .قرار و مدارھا گذاشتھ شد عروس خانم. تموم شدزی چھمھ

 ،.می گویم. جوابش را داده ھی گربا
 وقتم چیو ھ. احساس من بھ تو تموم نشدهیول. تموم شدزیھمھ چ.یدی خودت کھ شنآره

 .شھیتموم نم
 . بردهسھ،ی موھاش،کھ کامال خانی شدت حرص،دستاشو ماز
 ،.دیگوی مو

  یو بھ احساس ھم پ.می گرفتیر نم وقت سر راه ھم قراچی ھکاش
 .می بردینم
 .ھیواسم کاف.ی کنارم باشنکھیھم.می من با غم عشقت ھم،راضیول
 تو مغزت نوی آرزو،ایتو واسم مرد.می بھم نداری حسچی ھگری امشب ما دخود،ازیب

پدرم راست .یتو قلبم مرا شکست.زارمیو ازت ب. دوست ندارمگریچون د.فرو کن
   بھ اسم عشقیزیچ.گفتیم
 

 ظالم و.ھمھ زنا مثل ھمند. ندارهوجود
 . وفایب 
 
 

 گرید. دونستمیم. واسش ندارمی ارزشگرید. حرفاش بھ من فھماندنی با اآرمان
دل اگر . دست خودم نبودیول. دوسش داشتھ باشمگری ددیو نبا.راھمون از ھم جداست

  ی را مزای چنیا
 

 .شدیاسمش دل نم.دیفھم
 نی لب اریو ز.بدرقھ کردم. خونھ بوداطی رفتن از حرونیھ در حال ب نگاھم،او را کبا

 .  را واسھ دل تنگم خواندهاریشعر شھر
 ،. گفتم

 
  ،خداخواھم،ی شراب ناب ممن

  ،خداخواھم،ی را تاب مدردھا
 
  از درد فراقسوزدی ام منھیس

  خداخواھم،ی مرم،آبی کومن
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 من میآرمان عشق زندگ. خودم عشقم را دفن کردمیمن با دستھا. شدم ی مونھی دداشتم
 .را ببخش

 .ختی شرشر باران درھم آمیھق ھقم با صدا. صورتم گرفتھی را جلومیدستھا
 ،ری من دستخوش اتفاقات اخیزندگ

و من فارغ از ھمھ . از دفترم روزگارم را ورق بزندگری دی رفت تا برگیم
 . شدمی پرپر مز،داشتمیچ
و از راه .ادی نچوقتیھ.کردمی کھ آرزو میسال.دینو از راه رس کھ سال دیی نپایرید

من در آن .کھ قرار بود.می گرفتلی را تحوی،سالی و نشاطیو ما فارغ از ھر خوش.نرسد
   را بھمیمرگ آرزوھا

 
 .نمی ببچشم
 ھمھ در ک،وی نزدمیمراسم عروس. گذاشتھ بودونی کھ بابام با آقا ھمای قرارطبق

 شاھانھ شی عروسافتی ضیزدی ای دونھ خانواده ھی یکیتا دختر .تدارک بودن
  ونیکھ آقا ھما. بودیزی چنیا.باشھ

 
 ،. گفتیو او م.افتدیاتفاق ب. داشتاصرار

 . مفصل،و در شان و مقام دو خانواده برگزار شودی چشندی حتما باکھ
 شی ھم قوم و خوونیو آقا ھما. نبودنی سرشناسی من آدمای کھ خانواده پدرھرچند

 اسم و رسم دار و یکھ آدمھا. بودنمی خانواده مادرنیو تنھا ا. نداشترانی ایدایز
  ھمھ بھ. بودنیسرشناس

 
  و.  سوختمیو منم با درد خود و فراق عشق آرمان م. در تکاپو بودنینوع

 . ساختمیم
 

 من ی ام را براھیزی خود لباس عروس و جھقھیو آنھا بھ سل. ھم نرفتمدی خری برایحت
 خبر یکھ از او ھم ب.و تنھا آرمان برام مھم بود. واسم مھم نبودزی چچیھ.انتخاب کردن

 و او ازم.بودم
 نیومن ھرگز تن بھ ا. گشتی بھ عقب برمزیکاش ھمھ چ.دی پرسی ازم نمیحال.دهیرنج 

 بھ یچ. و اصال براش مھم نبود.حتما او حاال ازم متنفر بود. دادمی نمیازدواج اجبار
  یزندگ.دایسرم ب

 
دوباره آنرا بھم .توندی ھم نمی گره کورچیو ھ. از وسط پاره شدی و او مثل طنابمن

 یحت. ازم دلخور بودیو بھ نوع. دانستی ماجرا،من را مقصر منیاو در ا. زندوندیپ
  کھ. بودیآنقدر ازم شاک
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 من را چاپ کرده یو کارت عروس. مھمانھا را نوشتھ ی دست خود تمام اسامبا
 کار را نیکھ ا. سنگدل شده بودنقدریآخھ او چطور ا.داغون شدم.دمی فھمیقتو.بود

   نھ اویقی طرچی بھ ھیول.بکند
 
و . شب جمعھ بود،کھیتا شب عروس. حرف بزنمی تونستم باھاش تلفنینھ م.دمیدی مرا

 .رفتمیمن آنشب بھ خونھ بخت م
 شگاهی پدرم بھ آرانیکھ ھمراه خالھ و دختر خالم نرگس با ماش. ظھر بودیکھاینزد

ھمھ با شکوه .اما بزرگترھا،والبتھ آقا اصرار داشتن.نرم.ھرچند من اصرار داشتم. رفتم
  مراسم.برگزار شود

 
 شگاهی من در آراشیکار آرا. ساعت شش شب شروع  ، و تا دوازده شب ادامھ داشتاز

 چن. باعث شدنیو ا.کردمی مھیھر چند ھمش گر.دی بھ چھار ساعت طول کشکینزد
   بھیبار از اول،سع

 
و آنھا در فکر . مردمیمن داشتم از غم و درد م.مردم دلشان خوش بود. بکنندآراستنم

 یوقت. کھ اصال وجودش برام مھم نبودی کس؟واسھیآخھ واسھ ک. شدنم بودنباتریز
   تمومشگاهیکارم تو آرا

 
 ازم فی و تعردیو لب بھ تمج. شده بودنمیبای زی در اونجا محونیھمھ حاضر.شد

 .گشودن
 شگاهی در آرایگر،جلوی دینی عروس با ماشنیماش.نرگس بھم خبر داد. غروب بوددم

 ی چوبھ ھی خود،پایانگار قرار بود با پا.ترس ھمھ وجودم را گرفت.منتظرمان ھستن
  دست خودم.دار بروم

 
ر و اگر بخاطر آرمان،و وجودش د. متنفر بودمونیاز آقا ھما. راه رفتن نداشتمی نانبود

 یول. آمدمی در نمونیو ھرگز بھ عقد آقا ھما.کردمی فرار منجایاز ھم.آن خونھ نبود
   کھ عشقفی حف،یح
 

 درد و نیکھ حاضر بودم بخاطدش،سخت تر.  کرده بودرمی چنان پابند و اسآرمان
 . او کنارم باشھیول.رنجھا را بھ جان و دل بخرم

آرام و سربھ . آنجا بودنکھین کسان ھم ھمھ و دست زدانھی نرگس و خالھ ام،در مھمراه
 نشیی تزبای زیلی کھ خونی آقا ھمانی کنار ماشیو وقت.رونی اومدم بشگاهی از آراریز

 . کرده بودن
 

 کرد؟ی چکار منجایاو ا.شھی من باورم نمیخدا.دھنم از تعجب باز ماند.دمیرس
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و قلبم . دوباره اش دگرگون شدمداریاز د.دمشی دیبازم مثل ھر بار کھ م.دی لرزقلبم
 .دی کوبنمی قفسھ سی ھاوارهیخودش را بھ د. کردهری کھ تو قفس گیمثل گنجشک

 ،. آرام در گوشم گفت،نرگسیتو اون کت و شلوار مشک. شده بودبای زچقدر
 یلی کھ  خنی ای ھمسن پدرتھ،ولیگفتیتو کھ م. دختر چھ خوشگلھینھ؟وای اآرزو،داماد

 .جوونھ
 ،.گفتم. را در آنجا نداشتمدنشیتظار د آنکھ انبا
 .ونی آرمانھ، پسر آقا ھمانی انھ

 . شدفیح.ی اومدیواقعا بھم م. بودنی ااگھ
 ھی بھ ما،بھ در تکن،پشتشی ماشگرینرگس بھ طرف آرمان،کھ طرف د. نگفتمیزیچ

 آرام یو با قدمھا.و او بھ طرف من برگشت.و او را متوجھ من کرد.رفت.داده بود
 .خودش را بھم رساند

 کھیطور.میغرق شد.زدی حسرت در آن موج میای کھ دنی دو مقابل ھم،در نگاھھر
 ی وقت آن لحظھ را فراموش نمچیھ.می ھستیتی در چھ موقعم،وییکجا. رفتادمونی

  گریچقدر مشتاقانھ ھمد.کنم
 
 یم خاطراتتما.می سوختی می لحظھ انیانگار سالھا بود در حسرت،چن.میستی نگری مرا

 منو دو کھیطور.مثل دامادھا شده بود.دهیبھ خودش رس.برام زنده شد.میرا کھ باھم داشت
   ھمھدیتا ق.دل کرد

 
 یول.خودم را در آغوشش بندازم. سبک بال بھ طرفش رفتھیمثل کودک. را زدهزیچ

در ھمان ھنگام پدرم ھمراه آقا رضا شوھر . شودنطوریا. خواستیانگار خدا نم
  نرگس،دختر خالم از راه

 
و ھرچھ زودتر حرکت .میستی ناشگاهی در آرای جلونی از اشیب.و از ما خواستن.دنیرس
آرمان بدونھ .شدی توجھش بھ ما جلب مکردی عبور مابونی از خیچون ھر کس.میکن

   رانی در ماشیمعطل
 

 را نیو ماش.آرمان ھم پشت رل نشست. شدمنیرم سوار ماشو با کمک پد. باز کردبرام
 یراھ. کردی می ما،کھ آقا رضا رانندگی بابام،در پنی ھم با ماشھیبق.بھ حرکت در آورد

 .شدن
 باھام سالم و ی آرمان حتمی زدی نمی حرفچکدومیھ. می روزه سکوت گرفتھ بودانگار

  زن باباش؟ایعشقش؟.دی پرسی را می ک،حالی جایچھ توقع ب. ھم نکردیاحوال پرس
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 مجبور ھ،کھی حرص بابام و بقکھیطور. کردی می رانندگلکسی آروم و ریلیخ

   تندتریکم.و از آرمان خواستن.در اومد. اندی بواشیبخاطر ما .بودن
 . و مھمونا تو تاالر منتظر ما بودنونیچون آقا ھما.برونھ
 نیو تا حد مجاز بھ سرعت ماش. گذاشتنی بھ درخواست آنھا پاشو رو گاز ماشآرمان
 بابام دور نی از ماشی چشم بر ھم زدن کلھیکھ در . رفتیچنان با سرعت م.افزود

 .میشد
نگرانش شده . بگم اصال حالش خوب نبودی چجوردونمینم. بودی جورھی آرمان

 ،.روبھش گفتم
  حالت خوبھ؟آرمان

 ،. و گفت. بھم انداختی سردنگاه
  خوب باشم عروس خانم؟دیبا
  ی خانم؟نکنھ فکر کرد؟عروسی چیعنی حرفت نیا

 .دمی لباسا را پوشنی بھ خواست خود امن
فقط .تموم شد. ما بودنی بیھر چ. ندارهی من ربط،بھیگری کس دای. خودت بودخواست
 ؟ی شدی زن او مدی من؟چرا بایچرا بابا.سوزهی منیدلم از ا

 ،.میگویم. کردهبغض
 ھمھ سرعت نی؟ای برواشتری لطفا شھیحاال م.ستی کھ واست مھم نکنھ؟توی می فرقچھ

 ھ؟یواسھ چ
 ،.  زد و گفتیپوزخند

 .ی رسی وصالت میبھ آرزو.شھی نمتیزی چ؟نترسی ترسی مھیچ
 ،. گفتم. را بلند کردهمیصدا. را گرفتھمیخشم سرتاپا. زدشمی آتحرفش

 ھی،ی ھرجاھی ھستم؟ی من کی کرد؟فکری فکر کردی در مورد من چ،توی کن لعنتبس
 ،.میگویمظلومانھ م. آوردهنیی را پامیبعد تن صدا.یکن یھوسباز،نھ اشتباه م

 .ی عاشقش بودی روزکھیمن آرزوم،ھمون کس. چشاتو باز کنآرمان
 ،.دی گویم. مرا بنگردنکھیبدونھ ا. را عوض کردهنی ماشی دنده

 بھ اسم آرزو وجود ی وقت دخترچیچون در قلب من ھ. یکن ی جانم،تو اشتباه منھ
 .داشتھن

 ،.میگویم. پر از اشک شدهچشام
 .ی حرفات،منو گول بزننی با ایخوایتو م.شھینھ باورم نم. ھمھ حرفات دروغ بودیعنی

 .ی و رفتیبعد رھام کرد.ی از عشق گفت،اولی کھ تو،منو گول زدھمانطور
 بخاطر کنمی میحاالم ھرکار.من مجبور شدم.یدونی خوب میلی تو خودت خیول

 .توست
 ؟یکی ازدواج می من؟بخاطر منھ،کھ داربخاطر
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 چکار دونستمینم.کھ لرزه بر اندامم افتاد.  گفتادی را چنان با فری جملھ آخرنیا
 . افزودی منیو از شدت خشم،مدام بر سرعت ماش. بودختھی بھم ریلیخ.کنم
 پس بھ روبھش.آرومش کنم. کردمیسع

 ،. گفتم 
 
 
 تو آروم کنمیخواھش م.ر خودم کردمبخاط. کردمی آرمان،من ھر کاریگی راست متو

 .یری کجا می سرعت، دارنیاصال تو با ا.باش
 باھام. مسخره و آدماش خستھ شدمیای دننیاز ا. کنمی خوام خودکشیم
 ؟یی آیم 

 .آرمان.فقط باورم کن. جھنم باشھی اگر اونجا،تھ دره یحت.امی باھات مآره
 ،.  گفتیبیبا حالت عج. رسندی از شدت عشق،عاقبت بھ جنون مکھی کسامثل

 ؟یری با من بمی تو حاضریعنی.گنی دارن دروغ م؟ھمھیگی مدروغ
 ،. گفتم. خاطر دادهنانی بھش اطمھی گربا

 دوست یلیآرمان من خ. اگر مردن باشھیحت.امی بی حاضرم با تو ھر جا کھ بخواآره
 .نداره دوست زننی ترسو را،کھ زود جا میخدا آدما.ستی راھش ننی ایول.دارم

 ،. داد وگفترونیرا ب. اومدی باال می کھ بھ سختنفسش
 چی من ھی زندگی تو نباشیول.ی ترسیاز مردن م.ی ترسیتو م. ھمھ بھانستنھایا

 ،... رھام.  دوست دارمی را،تو زندگیآخھ چرا آرزو،چرا ھرکس. با مردن ندارهیفرق
ھر . ھول کردم. از دستش خارج شدنیو کنترل ماش.بھ سرفھ افتاد. ادامھ بدهنتونست

دست و .می ازجاده منحرف شوایو . تصاده کردهی کسای ینیبا ماش.لحظھ امکان داشت
  ی را گم کرده نممیپا
 

با تمام . نظاره گرمون نبودی رسادی فرچیدر آن لحظھ،کھ جز خدا ھ. چکار کنمدونستم
 لحظھ ھی ی براآرمان کھ. را صدا زدم و ازش خواستم کمکمون کنھمیوجودم خدا

  و. شدالیخی را بشیزندگ
 

 کتش بی نفسش را از جیاسپر.بھ خود آمده .ادی بھ سرمان بیچ. مھم نبودبراش
آرمان را صدا .دهی کشی بلندغیج. مردمیاز ترس داشتم م.و در دھانش گذاشت.درآورد

  نیزده ازش خواستم ماش
 
 . بودیگری دیزی ما چری انگار تقدیول. نگھ دارهرا
 
و . شدن بودکی ما،در حال نزدی با سرعت از رو بھ رویونی در ھمان لحظھ،کامرایز

  مانیبا ماش.ھر آن امکان داشت
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بھ آخر .حس کردم.اشھدم را خواندم. را بستھمیچشمھا.می شای اون دنھیراھ. کردهتصادف
 .دهی رسیخط زندگ

 .از خدام طلب بخشش کردم. با مرگ ندارمی افاصلھ
 را میآرام چشمھا. را در بدنم حس نکردمی دردچی ھیوقت. گذشتی لحظھ اچند

 نی لحظھ،ماشنی آرمان،در آخرنکھیمثل ا.میھر دو سالم بود. بودافتادهی نیاتفاق.گشودم
  را از جاده خارج،کنار

 را،دور و اطرافش یادی زیشن و ماسھ ھا. کاره،کھ در حال ساختنھ آنمی نی اخونھ
داره .حس کردم. گذاشتھنیخودشم سرص را رو فرمان ماش.متوقف کرده. بودنختنیر

  خودم را.کنھی مھیگر
 

 ،. گفتم. نشان دادهپرت
 را رد ونیاون کام. یآرمان تو چطور تونست.می زنده باششھی من،باورم نمی خدایوا
 ؟یکن

 ،. گفت.دی دزدی نگاشو ازم مکھیدر حال. را از رو فرمان برداشتھسرش
قبل .  چشم بر ھم زدنکی کمتر،در دی متر،شاھیبھ اندازه . بھمون رحم کردیلی خخدا

تونستم جان . را از جاده منحرف کردهنیماش. بھم جرات دادون،خدای کامریاز رفتن ز
  ھردومون و نجات

 
 .بدم
  روبھش.  دلم خدارو شکر کردهدر

 ،. گفتم
 ی آرمان،تو کھ گفتی نتونستیدید
 رمونی خواست زی مونیو آن کام. نفست گرفتی وقتیول! یری بمی خوایم 

 .ی تالش کردتی ادامھ زندگیبرا.کنھ
 یلیمن خ.ی شدتیآرزو ببخش اذ.رمی شکل بمنیبھ ا.  انگار دوست نداشتمیول.دونمینم

 .دمیچون در آن لحظھ فقط خودمو د.خودخواه ھستم
بھ  یآخر چطور تونست.فقط خودت واست مھمھ.ی رحمی،بی دل،سنگیخودخواھ

 ؟ی لعنتی فکر کنیخودکش
نگاھش را بھ . گرفتندنی گونش غلطیو رو. نتونستن خودشون نگھ دارنگری داشکاش

 .نگاھم گره زده
 ،.دی گویم
 
 
  کارونیھم.ی من بودی ھم جاتو
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 گھید.خواستم بھش بگم.برو دنبال آرزو،داغون شدم . بابام بھم گفتیوقت.ی کردیم 
و ھمان . نگفتمیزی چیول.عشق منھ. زنت بشھخوادی کھ میکس. زجرم ندهنقدریھ،ایکاف

  میلحظھ تصم
 

 . مزخرفو تموم کنمی زندگنیا.گرفتم
 .شھی درست مزیبا مردنھ ما ھمھ چ.یکنی فکر میعنی آرمان

  کس،بھ جز خاکچی ھبی نصگریکھ د.نھی اشی خوبیول. کھ نھزی چھمھ
عشقت مال کس .ختھچقدر س.ی دونیتو کھ نم.آره ھستم.بازم بگو خودخواھم.ی شینم 
 . بشھیگرید

اما . ما سخت بودی ھردوی احساس قلبمون، براگرویفراموش کردنھ ھمد. با او بودحق
 .دنیو زجر کش.جز غم خوردن. ازمون ساختھ نبودیکار

 وقت یلی خیمراسم عروس.میکھ من و آرمان،مجبورا برگشت. نھ شب بودی حوالساعت
 یو صدا.کھ دعوت داشتن. بودی مھمونات،ویو تاالر مملو از جمع.کھ آغاز شده.بود

  بزن و بکوب،کل
 

 . تاالر ھم گرفتھ بودرونی بیفضا
 ما یو وقت.دنی کشی در تاالر انتظار ما را می،جلوی ھر دو با نگرانونی و آقا ھماپدرم
 کھی آنھا،در حالدنھیو رس. شدنادهیقبل از پ. آمدننی بھ طرف ماشی معطلیب.میدیرس

  ریسرم را بھ ز
 
 ،.گفتم.کردمی میباز. کھ بھ دست داشتمیبا دستھ گل.نداختھا

تا آخر .دمیبھت قول م. برمی مادیتو رو از . نکن حاال کھ قراره ازدواج کنمالیخ
 . تو بتپدیعمرم،قلبم برا

چون . کنمی خوشبختی ازم نخواه واست آرزویول. بروکنمی آرزو،خواھش مبرو
 .ی شیمطمئنم خوشبخت نم

 ،بھی حرفیوبعد بدون. پر از حسرت بھش انداختمینگاھ. حرفش جا خوردمنی ااز
 . شدمادهیپ. را برام باز کرده بودنیکمک پدرم کھ در ماش

 
 
 

و او را کھ . بھ طرفش رفتونیآقا ھما. شدادهیپ. را پارک کردهنی ھم ماشآرمان
 ،. مورد خطاب قرار داد و گفت.مشغول بستنھ در خودرو بود

 .می منتظرنجای ا،مای ساعت چنده؟و از کیدونی؟میود حاال کجا بتا
 ،.  پدرش دستپاچھ گفتروبھ

 ھیراستش . شدری ببخش دبابا
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 ،...یمشکل 
 دل من کھیطور. تو گوشش خواباندی محکمیلیس. نذاشت حرفش تموم بشھونی ھماآقا

 .تکھ تکھ شد
 ،.  و گفتدی سرش داد کشتی عصبانبا

 .نمی ببختتوی خوام ریکھ نم. چشمھام گم شوی شو برو از جلوخفھ
 ،. بھ دفاع از آرمان،گفتمکھیطور. با آرمان شوکھ ام کردونی رفتار آقا ھمانیا

 .بھ درک.کھ شد. شدریخوب د.یکھ کرد. بودی چھ کارنی اونی ھماآقا
رو بھ بابام،با نگاھم . رد شدتی پدرش با عصبانیو از جلو. بھم انداختی نگاھآرمان

و من ھم ھمراه مادر .پدرم ھم قبول کرد.و او را برگردونھ.دنبالش بره.ستمازش خوا
  یوچندتا از زنھا

 
 و بزن و بکوب کی موزیو صدا. شدهنیی تزییبایھمھ جا بھ ز. تاالر شدمل،واردیفام

مراسم . عروس و داماد نشستمگاهی ،در جاونیکنار آقا ھما.کردیگوش فلک را کر م
  و جمع. شلوغ نبودادیز
 
 یدخترھا.تو مراسم شرکت داشتن. ما بودنکی نزدیلھای از مھمونھا،کھ از فامیریثک

کھ چرا تن .زدنی سرکوفتم مایو .کی بھم تبریو ھر کدوم بھ نوع. دوره ام کردنلیفام
  و من.بھ ازدواج دادم

 
بھ . گفتن نداشتمی برایو حرف. آنھا فقط سکوت کردمزی آمھی کنای مقابلھ سوالھادر

 نگاه،او را مورد بازخواست نیو با ا.ستمینگر. ذاشتیو تنھام نم.مادرم کھ کنارم بود
  کھ واقعا من.قرار دادم

 
 ھ؟ی کریتقص. کھ دنبالم راه افتادهیثی ھمھ حرف و حدنیو ا.کنمی چکار منجایا

 کجا؟.موندی کھ مثل پدرم مونی من کجا؟و آقا ھماآخھ
کھ مادرم بھ پا کرده . بودیآتش. رفتی من میاال دودش تو چشمھا کھ حشھای آتنی اھمھ
 ،. گفتیفقط بھم م.شرمنده و نادم. را درک کردهنھایخودش ھم،ھمھ ا.بود

 . تو چشات نگاه کنمتونمی آرزو،نمشرمسارم
 ،ھمھیو من با صبور. داشتی را از دل من برنمی او،غمی کھ شرمندگفی حاما

 بیحتما آرزو ع.گفتی میکی. زدمیو دم نم. دمی شنی را مانمی اطرافیثھایحرف و حد
   داره کھ قبولیرادیو ا
 

و .دونھی چھ میکس. عاشقش شدهدیشا.گفتی میگریو د. ازدواج کنھی کسنی با چنکرده
 یزیو چ.  حرفھا را تحمل کردمنیھمھ ا.دنی خندی حرفش منیھمھ قاه قاه بھ ا
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   حققتیچون در حق.نگفتم
 
 گر،یھر چند د. ازدواج نافرجام را قبول کردمنیکھ ا. احمق بودمیلین خو م. آنھا بودبا

 تونستم از آنجا یکاش م.کردمی چکار مایخدا. شده بودری دیلی شدن خمانی پشیبرا
 .فرار کنم

 
 

 نشستھ ونی با لباس عروس کنار آقا ھماتم،کھیو متوجھ موقع. تازه بھ خودم آمدهانگار
با نگاھم ھمھ .و زن و مرد باھم در حال رقص بودن. مختلت بودیعروس.شدم.بودم

   تاالر را از نظریجا
 

او تنھا . و رو کردری زاموی سبز،کھ دنلھی آشنا،دو تینگاھ. نگاه بودمھیدنبالھ .گذراندم
 ی مشی پیزمان بھ تند. داشتمازی سرار ماتم و درد بھش نیکھ در آن لحظھ . بودیکس

  و ھر لحظھ.رفت
 

 .خطبھ عقد را بخونند. داشت امکان
 خوانیم.فکر کردم.و بدنم سرد شد.ترس ھمھ وجودم را گرفت. دفعھ ھمھ ساکت شدنھی

 تاری گی ساز،صداھی یصدا. آشنا گوشامو نوازش دادی صداھیاما نھ .خطبھ را بخوانن
 .آرمان

 ھم یتاریو گ. نشستھی صندلھی ک،رویکنار ارکستر موز. دمشید. خودش بودآره
 از وجود من یمین.شدی منیی کھ باال و پایبا ھر نت.آرام شروع بھ زدن کرد.وددستش ب

  ھمھ.شدیاز جانم کنده م
 

 ی ھا باھاش ھمکارنیسی موزکھیو او آرام ھم آھنگ با ساز در حال. شده بودنمحوش
  شروع بھ خواندن.کردنیم

 .کرد
 
  روزکی ی تو گفتم قبل رفتنت،اگھ نباشبھ
  ندارمای با دنیکار 

 زنمی کشمو پر می تو گفتم خودمو مبھ
  آسمونتو

  نگفتمای نگفتم     بگو گفتم ای گفتم بگو
  چشماتالی تو گفتم زنده ام با نفس خبھ

     تنھام گذاشتنچشاتم
  من موندمو اشک و بغض و آه و غمسپار از تو گفتنحاال
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  نگفتمای نگفتم     بگو گفتم ای گفتم بگو
  و تارهری روزگار من ت توی بھت نگفتھ بودم بمگھ
  من بعد سفر کردنھ تو طناب دارهادگاری حاال

  پاشھ خونم رو عکساتی رو رگھام،مکشمی مغویت
  اشکاملی بسازه رنگ چشمات،سی سدنتونست

  روزکی ی تو گفتم بعد رفتنت،اگھ نباشبھ
  افتمی از پا مرمی میم
  تو آسمونزنمی کشم و،پر می تو گفتم خودمو مبھ

  نگفتمای نگفتم    بگو گفتم ای گفتم بگو
  چشماتالی تو گفتم زنده ام با نفس خبھ

  تنھام گذاشتنچشاتم
  من مدندمو اشک و بغض و آه و غمسپار از تو گفتنحاال
  نگفتمای نگفتم     بگو گفتم ای گفتم بگو
  و تارهری تو روزگار من تی بھت نگفتھ بودم بمگھ
 اب داره من بعد سفر کردنھ تو طنادگاری حاال

 دهی جون نداره دستام آخر قصھ رسگھید
 دهی نفس برنی تو مثل نفس بود واسھ اعطر
  و تارهری تو روزگار من تی بھت نگفتھ بودم بمگھ
  من بعد سفر کردنھ تو طناب دارهادگاری حاال

 . گره زد و ادامھ دادسمی پر از حسرت،نگاشو بھ نگاه خیبا نگاھ.  را بلند کردهسرش
 دهی جون نداره دستام آخر قصھ رسگھید

 دهی نفس برنی تو مثل نفس بود واسھ اعطر
  و تارهری تو روزگار من تی بھت نگفتھ بودم بمگھ
  روزگار من بعد سفر کردنھ تو طناب دارحاال

  پاشن خونم رو عکساتی رو رگھام مکشمی مغویت
  اشکاملی بسازه رنگ چشمات،سی سدنتوست
 .بھ احترامش کف زدن. آرمان لذت بردهیبای زیاجرا کھ تموم شدھمھ از آھنگ

 .می دور و برمون در نگاھم ھم غرق شدیاھوی ما ھردو غافل از ھیول
 
 

جلو ھمھ بھ عشقم بھ آرمان . زدهزی ھمھ چریز.بر آن بودم. احساسم،ری درگیبدجور
عاقد بھ خواھش . نامبارک را بر ھم بزنمی مسخره،و عروسی بازنیو ا.اعتراف کرده

   نوعھیزرگترا،کھ ب
 

 .دنی را تو رفتار من دی و دو دلشیتشو
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 گری ددمیفھم. کردی بار اول خطبھ عقد را جاریو برا. کردهدای مراسم حضور پدر
 نھ ھیچون با . داشتمدی ھنوزم تردیول. ازدواج ندارمنی جز،قبول کردنھ ایچره ا

   رازی تونستم ھمھ چیم.گفتن
 

و .دوباره نگاھمو بھ آرمان، کنار آقا ھومن،کھ او ھم آنجا دعوت داشت. کنمتموم
از چھره .انداختم. بودامدهی مادرش ننکھیمثل ا.افتھی در مراسم حضور یخودش بھ تنھا

 .  تونستمیاش م
 

و اگھ بھ اصرار پدرم . بودیعصبان. کھ بھش زدیلیھنوزم از دست پدرش،سر س.بفھمم
 و شیاو ھم پر از تشو. ماندیو آنجا نم.کردیرا ترک م یھمان لحظھ عروس.نبود

   بھ من زل زدهینگران
 

اگھ بھ آقا . دانستمی میول. خود داشتی برگشتنھ من بھ سو،بھیدیانگار ھنوز ام.بود
 بار دوم و یخطبھ برا. تونم با آرمانم باشمی ھرگز نمگرید. جواب رد بدمونیھما

  و من.سومم خوانده شد
 

ھمھ در سکوت،منتظر . گفتن کلمھ بلھ را نداشتمیو توانا.ده بودم سکوت کرھمچنان
 .بودن

  و در. پدر و مادرم خواھش و تمنا،کھ آبروشون و حفظ کنمی چھره در
 .یشانی دلھره و پری آرمان نوعی چھره

 .قبول نکنم. خواستی با نگاش ازم مکھ
احساس ھردو تامون را . دانستمی رحم،کھ خودم را ھم عاشق می منھ سنگ دل بیول
 آنجا بودن بلھ را کھی او و ھمھ کسانی چشمھایجلو. خواستھ بزرگترھا کردهیفدا

  و رسما و قانون بھ.گفتم
 

کھ آرمان .  بلھ گفتمیبلکھ بھ خونھ ا. نھونیالبتھ من بھ آقا ھما. درآمدونی آقا ھماعقد
 . بودی بودنش واسم کافنیو ھم.کردی می سقف آن زندگریز

 نثار خودم و خانواده ام نی ھزار نفرگری دیو بعض. از بلھ گفتن من بھ وجد آمدهیبرخ
جز . کس برام مھم نبودچی من نظر ھیول. کردممی کھ در زندگی انتخابیبرا.کردن
 .آرمان

 دلش ن،چطوری حاضری و ھلھلھ یکوبی پاانی بعد از بلھ گفتنھ من،در مدمی او را دکھ
 ازدحام انیھمراه ھومن،از م. نداردی او در آنجا سودھگر،بودنی ددیو فھم.شکست

  آنجا را. گذشتھتیجمع
 

 . کردترک
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 ی شباھت بھ جسمی بدونھ حضور او،من ھم بگرید.منم انگار آنجا نبودم. کھ رفتاو
و .دمی نفھمیچی ھگرید. کردمرانی را ومیکھ با دست خودم کاخ آرزوھا. روح نبودمیب

   بھ خودیوقت
 

.  شدمی شب زندگنی بدترمیشب عروس. تمام شده ھمھ در حال رفتن بودنیعروس.آمدم
 منو بدرقھ ونی در خانھ آقا ھمای از پدرو مادرم،کھ تا جلویو من موقع خداحافظ

  چنان درمانده.کردن
 یول. برام درد آور و قابلھ تحمل بودی دورنیا.شدیکھ دل سنگم واسم آب م.ستمی گریم

 . خودم بھ خواست پدر ومادرم انتخاب کرده بودم بود کھی راھنی اشدیجکار م
 ی در خونھ ا،پای حرفچی ھون،بدونھیھمراه آقا ھما. ازشون دل کنده. بودی ھر سختبھ

 ی میقی موسیچون صدا.آرمان در اتاقش بود.کھ قرار بود خونھ بختم شود.نھادم
   از سالنیگوشھ ا.اومد

 
  بدبختا،با لباس عروسمثل

پس . آپارتماننگی در پارکنی پس از پارک کردن ماشونیو آقا ھما. کز کردمیگوشھ ا 
تمام .ازم خواست،دنبالش بھ اتاقش بروم.دی من را آنجا دیو وقت. خونھ شد،واردیاز مدت

  ینا. زدخیبدنم 
 

و بھ مغزم ھم خطور نکرده . کھ اصال بھش فکر نکرده بودمیزیتنھا چ. نداشتمرفتن
 . شدمی ھمبستر مونی با آقا ھمادی من بایعنی. بودنیا.

کھ عاشق . ھمبسرت بشمی با کسیچجور.حاال چکار کنم. کردمی من چھ غلطیخدا
 .پسرش بودم نھ خودش

 . مجسمھ خشکم زدمثل
 ،. و من متوجھ خودش کرد و گفت. بھ گوشم خوردگری بار دونی آقا ھمایصدا
نترس . باھات کا دارمایگفتم ب. چرا مثل مترسک اونجا خشکت زدهستمی با تو نمگھ

 .خورمتینم
 آرام و یبا قدمھا. براش نماندهی راھگری کھ دیمثل کس. دلم خدا را صدا زدهدر

 .لرزون،بھ طرف او،و اتاقش بھ راه افتادم
او بھ طرفم آمد و .رمیاز در اتاق فاصلھ بگ. جرات نداشتمکھی محض ورودم،در حالبھ

کھ . کارو کردنی ای دفعھ اھیچنان . تو اتاق،و در را محکم بستدی در منو کشیاز جلو
  اصال متوجھ

 
 .تو دھنم. اومدیو قلبم از ترس،داشت م. نشدمحرکاتش
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 ،کھیو من از ترس،مثل گنجشک. اومدی ممی آرام،سرمست و خوش،بھ سوی با قدمھااو
و من عقب عقب . اومدیاو روبھ روم  م. نداشتمی راه فرارچیھ. افتاده باشھریتو قفس گ

  یازش دور م
 

کاش .  لحظھ آرزو کردمھی یبرا. نداشتمی راھچی ھگھیوار،دی خوردم بھ دنکھیتا ا.شدم
 ری تو دست او اسیول.ردمیمی گرفت و مینفسم م

 . پست فطرت باشھتونھی آدم تا چھ حد مھیآخھ . شدمینم 
صورتش را جلو . گذاشتھ واریھر دو دستش را رو د.کردمی چکار مدی من،حاال بایخدا

 ،. گفت.خوردی چندش آورش تو صورتم می نفساکھیدر حال.آورده
 .تی زندگکی شوھرتم،شرگھی کوچولو،من دنترس
و در ھمان .قطرات را مھمونھ گونھ ھام کردم.چشامو بستھ. خوردی داشت بھم محالم

 ،. حال گفتم
 را،کھ ار پدر و یتا نفرت.من با شما ازدواج کردم.دی ولم کنونی آقا ھماکنمی مخواھش

 ،... با شمانکھینھ ا. از دلتون پاک کنمیمادرم داشت
  نتونستم ادامھ بدم بھ شدتگرید

 . ام افزودمھیگر
 ،.  و گفتدی بلند خندی صدابا

 من ،وی زن منھ؟توی در قبال شوھرش چفشی زن،وظھی ی دونی نم؟توی کھ بچھ اواقعا
  شوھرتم،اگھ

 .بدون. ی دونستیمن
 .کردمی مدیچکار با.شدی میحاال چ. فکر نکرده بودمزای چنیمن اصال بھ ا. با او بودحق

 
 ،. گونھ ام را لمس کرد و گفتیو رو. را باال آورددستش

بھت دست .ادی آدم دلش نمکھیطور.ی ھستی و خواستنفی ظریلی مامان جونت خمثل
 . بگذرمتونمی  نمی ازتم بھ راحتیول. ی دستام بشکنری ترسم زیچون م.بزنھ

 سر واریکھ بھ کمک د.دی چسبی ام منھی اش داشت بھ سنھیس.دی جلوتر کشخودشو
 دیاما با. اومدی در نمھ،صدامیاز شدت ھق ھق گر. جلو پاش افتادمنیو رو زم.خوردم

  بھ خاطر.کردمیتالشمو م
 

و تنم را لمس .دستش بھم بخوره.ذاشتمی مدینبا.دادمی اگر جانم را ھم میحت. شدهآرمانم
 ،. با التماس در ھمان حال گفتم.پاھاشو گرفتھ.کند
 یھر کار.شمی مزتیکن. کارو باھام نکننیزه،ای کھ واست عزی جون کسونی ھماآقا
 نابود کرده توی زندگکھ،یمن کس.ستمیمن مادرم ن.فقط بھم دست نزن.دمی انجام میبگ
   ماجرا،مننیدر ا. ستمین.
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فرض کن من دختر اون زن کھ . موضوع را درک کننی اکنمیخواھش م.اشتم ندیگناھ
 تنھا دخترش ش،ازیمی قدقی بخاطر رفم،کھیمن دختر مرد.ستمین. نابود کردتویزندگ

  ترو خدا بھم.گذشت
 

تورو . ونیترو خدا آقا ھما. بوسمی مون،پاتوی آقا ھماکنمیخواھش م. نداشتھ باشیکار
 .خدا

دلم . درمانده بودنم،ویچارگی بیکھ،خودمم  برا.اھش کردم ملتمسانھ ازش خوچنان
   از من فاصلھ گرفتیکم.او ھم بھ خودش اومده.سوخت

 ،. گفتو
 ای.ی حرف زدی مورد بشنوم با کسنی اگر در ایول.شمی مالی خی دفعھ رو بنی اباشھ

. کنمیکار تو تموم م. لحظم صبر نکرده ھی.ی گفتیزی پدر و مادرت چی،حتیپش کس
  دلم.حاالم فکر نکن

 
 فعال یگریکھ بخاطر حرمت کس د. آنقدر مرد ھستم.ستمی مرد نایو . سوختواست

 .ییرایو من تو سالن پذ.ی خوابی منجایاز امشبم تو ا. بھت ندارمیکار
 ی تموم شب را،با دلن،یمنم ھمانجا رو زم. رفترونیاز اتاق ب.  پتو برداشتھھی سپس

 . واسھ من نداشتی روشنچیکھ ھ. زدموندی پیح صبی دهیپر از اندوه بھ سپ
 
 
 
 ،. دی گویصبا مشتاقانھ م.کنم یسکوت م. رسمی حرفام کھ مینجای ابھ
 . خوام بشنومیم.ی خواھشا ادامھ بدشھی؟می شد آرزو؟چرا ساکت شدیچ

 ،. گفتم.دهی کشیحسرت بھ دل،آھ. بھ آسمون انداختھینگاھ
 ھوا میفردا پس فردا اومد.فرصت شد.دمیقول م. شدمھ،خستھی امروز کافیبرا

 . کنمفی ماجرا را واست تعرھی،بقیخور
ناچارا . خوشش اومدهیلی، خ. سرگذشت مندنھیاز شن. معلوم بودافشی کھ از قصبا

 .رفتیپذ
 .میبھ سلول خود برگشت. دو از جا برخاستھھر
خستھ شده . از آنجا موندنیول.کردنی بھم محبت میلی دوستاش خگری آنکھ صبا و دبا

و من . شدهی مانده ام سپری مدت باقنیھر چھ زودتر،ا. کردم یو خدا خدا م. بودم
  نی شوم و از ایدادگاھ

 
 سراسر ماتم،در توان من ی زندگنیا. تحمل کردنھگریچون د.امی دربیفیبالتکل

مرتب .می کھ بھ خواب رفتیآنشب صبا،تا وقت. تحمل نداشتمگریھمش درد و رنج،د.نبود
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  در مورد آرمان و
 

بداند عاقبت ما و عشقمون بھ .انگار او ھم کنجکاو شده بود.کردی من سوال معاقبتش،از
 کھ یکس. سرنوشت نبودی شباھت بھ بازی ماجرا،کھ بنی در اخواستیاو م.دیکجا کش

   از ھمھشتریب
 

 . ونی آقا ھماایمن،آرمان . از ما بودکیکدوم . را باختشیو زندگ. خوردضربھ
 از یادی آنروز طبق برنامھ ھر روز زندان،بعد از خوردنھ صبحانھ،جمع زیفردا
 ھم کسل و یو تعداد. شدنی زندان راھاطی طرف ح،بھی ھوا خوریان،برایزندان

  من.افسرده،تو سلولھا موندن
 
 اطی حا،بھی ھم سلولگری بھ دور بودن از داط،وی باز داخل حی صبا بخاطر فضاو

 کھ مشغول ای بعضیاھویبھ دور از ھ. دنج را انتخاب کردهیو طبق معمول جا.میرفت
  بالی والیباز
 

 ،.  گفتیھمش م.و من بھ اصرار صبا کھ مخم را خورده بود.مینشست.بودن
 . آغاز کردمنی را چنمی حرفھایادامھ . باش زود باشزود

 
 
 

 در ونی حضور آقا ھما، از ترس. و ھمانطور کھ گفتم. را اصال نتونستم بخوابمآنشب
 نور ریو تا سحر ز.ومدی نمیو خواب بھ چشمھا. بودمداری صبح بیایگیآن خونھ،تا نزد

    اتاقیکیماه،تو تار
 

بھ . واسم نموندهی،جونی از فرط خستگگھید. روشن شدی ھوا اندکیو وقت.نشستم
 ی نور ماه،پرتوھای شدم بھ جاداری بی وقتدم،امای چند ساعت خوابدونمینم.خواب رفتم

  نی اتاق را مزدیخورش
 

گنگ و .از جا برخواستھ. داشتی برام تازگطیھنوز خواب آلود،مح. بودکرده
 کھ ھنوز تنم ی لباس عروسشب،وی دیادآوریبا . منگ،دور و برم را از نظر گذراندم

  با عجلھ. شدهتمیمتوجھ موقع.بود
 
 یآرام و ب.وز و شلوار تنم کرده بلھی.و لباس عروس را در آورده.  جام برخاستماز

از . نکنمدارشی بکھیطور. ھنوز خواب بودیرای تو پذونیآقا ھما. رفتمرونیصدا ب
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  و بھ حموم.کنارش رد شدم
 

تو اتاق از ساک لباسام،کھ . اومدمرونی گرفتھ بی دوش ھول ھولکھیسھ سوتھ .رفتم
  ھنوز

 ھم رو یو شال.تنم کردم.رده درآواهی شلوار سھی دوی سفکی تنھی.  نکرده بودممرتبش
 .سرم انداختم

 تا حاال ھرگز انجام کھیکار.کردمی صبحانھ را آماده مدیبا. ھفت صبح بودی حوالساعت
 از یریاما با بھره گ. دانستمی را نملی وسایوبا آنکھ جا. بھ آشپزخانھ رفتم.نداده بودم

   ھمھیدرک خود،جا
 

تو . عالمھ ظرف نشستھھی.و پس از شستنھ.دمی صبحانھ را چزیم. کردهدای را پلیوسا
دلم واسھ . نشدهیچیھنوز ھ.زندیآنھا ھم از خواب برخ. آشپزخونھ،منتظر شدمنگیس

   بابام تنگ شدهیخانھ 
 

فکرم مشغول سبک و .می پارسال بھار،ھمش تو گشت و گذار بودری بخادشی.بود
.  آن رفتمیھ سوبا عجلھ ب.کھ تلفن خونھ زنگ خورد.سال گذشتھ بود. کردنھنیسنگ

  ی خواستم صدایچون نم
 

کھ با .مادرم بود. را برداشتمی درنگ گوشیب. آنھا را آشفتھ کندآن،خواب
او ھم .زنمیگفتم بعدا زنگ م.مختصر کوتاه جوابش را داده. حالم شدیای،جوینگران

 .   کردهیباھاش خداحافظ.قبول کرد
 

 و دی کشی اازهیخم.  شده بودداریب ما ی صدانکھ،ازی مثل اونیآقا ھما. را گذاشتمیگوش
 ،. گفت

  بود؟یک
 .مامانم بود. در جوابش،گفتم. گفتھری سالم و صبح بخدستپاچھ

 درشتش را کلی خود،ھیابروھاشو تو ھم گره زد و از جا.  صورتش عوض شدهحالت
 بھ طرفم برداشت و یچند قدم. بودمستادهیھنوز ھمانجا کنار تلفن ا. تکان داد و بلند شد

 ،. گفت
 
 

 .ی را برداریگوش. بھ تو اجازه دادی مامان جونت بود؟کیگی میجد
 ،.  شده با تعجب گفتمشوکھ

 من حق ندارم جوابشو بدم؟. زنگ بزنھی اگھ کسیعنی؟یگی می داری چونی ھماآقا
  برداشت وزی میآنرا از مقابلھ من،از رو.دهی کشزی تلفن را از پریگوش
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 ،. گفت 
 رو زای چیلیحق خ.یکنی می خونھ زندگنی کھ،در ایتو تا زمان. ی حق ندارنھ

 .تلفن کھ سھلھ.یندار
 چھ طرض برخورد نیآخھ ا. نداشتمونی برخورد را از آقا ھمانیانتظار ا.  کردمتعجب

 . در آن خونھمی روز ،زندگنیاونم تو اول.بود
 یاو ھم ب.بھ آشپزخونھ برگشتم. از کنارش گذشتھتیبا عصبان.  رفتارش دلخور شدهاز

 . آشپزخونھ نشستمزی م،پشتی صندلھی یرو.توجھ بھ من،بھ حموم رفت
 یری گردگھیھمھ جا . خونھ را از نظر گذراندمیھمھ جا.خوردمی حرص مکھی در حالو

 .ی با چھ دل خوشیول.خواستی میحساب
 اوپن یاز ال.ھ اتاق آرمان رفتب. آمدهرونی از حمام بونیآقا ھما.دی طول نکشادیز

ھنوز رو تختش دراز . بھ داخل اتاقش انداختمی در اتاق او،نگاھیآشپزخونھ،از ال
  ونیآقا ھما.خواب بود.دهیکش
 

 توجھ بھش،پتو را رو سر خود یاما آرمان ب.چند بار صداش زد. اتاق را کنار زدهپرده
ھنوز  بابت اتفاق دشب،ازش . کھ حس کردونیآقا ھما.و خودش را بھ خواب زد.دیکش

  الیخیب.دلخوره
 

 ،. گفت. اسمم را صدا بزندنکھی رو بھ من با خشم بدونھ ارون،ویب.از اتاق اومد.شده
 .اری برام بی چاھی؟ی زل زدی بھ چیھ
براش .ختھی واسش ری ساز،چایاز چا. مجبورا،بلند شدهیول.  خواستی آنکھ دلم نمبا

 . گذاشتمزیرو م.بل لم داده بودو جلوش کھ رو م.بردم
 
 ،.  شده گفتیعصب.بھ طرف اتاق رفتم. بھش نگاه کنمنکھی بدونھ او

  درست کردنھ؟ی چھ طرز چانیا.یزی بری ندادن چطور چاادی بھت
 ،،. گفتمتیبا عصبان. رفتارش اعتراض کردهنیبھ ا. تحمل نداشتمگھید

 بھتونم یول.  واسھ شما قائلمیادی احترام ز؟منیری گی بھانھ میخودی چرا بونی ھماآقا
 .یبا من رفتار کن.یھرجور دوست دار.دمیاجازه نم

 حوالھ ی محکمیلی،سی چشم بر ھم زدنھیو در . برداشتزی من خی بھ سونیخشمگ
او کھ بنظرش کارش . ھم نکردمھی گریحت.فقط نگاش کردم. نگفتمیزیچ.صورتم کرد
  بھ حق. درستھ بوده

 
 ،.  از خود گفتیجانب

 تو روم ایو .رو حرفم،حرف زده.یحق ندار.زنمی من حرف میوقت.یتا بفھم. زدمنویا
 کھ ستمیمن پدر ومادرت ن.گمی بھت می چنیخوب گوش کن دختر جون،بب.یسیوا

   بھی لیول.نازتو بکشم
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 .بدون.یدونستیاگھ نم.ارتیمن شوھرتم،و صاحب اخت. ال ت بذارمال
 . آرمان نشنودکھی شد و دم گوشم،طورکتری نزدی بعد کمو

 ،. گفت
اگھ .یو بھ پام افتاد.یچطور التماسم کرد. نرفتھادتی کھ شبوید.،کلفتی کلفت منتو

 . باھات چکار کنم.دونمیخودم م.یایباھام راه ن
 بھ ی نگاھھی.خشکم زده بود.رونیکتشو برداشت و از خونھ زد ب. را گفتھنھایا

بغض گلومو .انداختم.کردی نگاه ماو ھم مرا.آرمان،کھ در اتاقش باز، رو تختش نشستھ
   خواستیدلم م.گرفتھ بود

 
و . آرمان از جاش بلند شده.کردمی مھی خودم گری بدبختی براری دل سھیو. بودمتنھا

 رونی بشیو حولھ اش  را،از جا لباس. را،با دستاش مرتب کردهشانشی پریموھا
  از اتاقش خارج،و.آورده

 
از . کھ بھ من فھماندیخنده ا. بھم زدزیآم نی توھی رد شدن از کنارم،لبخندنیح

 یبا صدا. نتونستم خود را نگھ دارمگرید. پدرش،خوشنود شدهی لھیرنجاندنھ من بھ وس
   بھھ،وی گرریبلند زدم ز

 
ھمھ بعد از .کھ من در آن گرفتار شدم. بودی چھ زندگنی من ایخدا.  پناه بردماتاق

 بھ ساز دو دی عروسک باھی من مثل یول. شوندی و لذت غرق می خوش،دریعروس
  نفر

و . را ازم گرفتنای دنیھایبای زم،تمامی کھ با وردشون بھ زندگیدو نفر.دمی رقصیم
 . نداردمی برایگری دیلذت.و غصھ خوردن.ختنیکھ جز اشک ر. برام ساختنیزندگ

 یدر آن خانھ ھر کار. وتار شدهرهی تامی دنیاز آنروز بھ کل. بودامی تازه اول بدبختنیا
  آرمان ھم مثل پدرش باھام رفتاریحت.شدمی مخیبازم توب. کردمیم
اتو . شستمی مز،لباسھاشویاتاقش را تم.کردمی میھر چقدر بھش خوب. کردیم 
 ندارم ؟دوستیکھ چرا بھ اتاق من وارد شد. بھ راه بودادشیاما باز داد و فر.کردمیم

   دستلمی بھ وسایکس
 

و با . شودیپدرش عصبان. شدی باعث مل،کھی قبنی از ایگری دیو بھانھ ھا.بزنھ
 . کندلی او خار و ذلی ناپسند،مرا جلویحرفھا

 
 
 

 رفتن از خونھ را قدغن ونیآقا ھما. و تو خونھ نشستنختنیجز اشک ر. نداشتمی اچاره
داشتم بھ و تنھا حق . دادی خونھ پدرم را ھم بھم نمی کجا،حتچیاجازه رفتن بھ ھ.کرده
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  و.دانشگاه بروم
 

 ی بھ کارھادنیو رس.رفتن بھ دانشگاه،و برگشتن. نیھم. شده بودمیزندگ.برگردم
ھمھ .کردمی آنھا را جمع می و پاشھاختیو ر.گشتمیخستھ و کوفتھ از دانشگاه برم.خونھ

  بھ.کردمی را تحمل مزیچ
 

 نیبھ ا.شدمی عاشقش مشتری کھ ھنوزم روز بھ روز بیکس.  آرمان؟بخاطری کخاطر
 یزی مدت جز غم و اندوه چنیدر ا. شدی در اون خونھ سپرمی شش ماه،از زندگقیطر

  نھ. نشددمی عایگرید
 

 کھ مرا درک یو نھ کس. کنمیو درد دل. بتونم باھاش دو کلمھ حرف زده،کھی زبونھم
 تشکر خشک و ھیازم .کردمی ھمھ زحمت،کھ در حق آنھا منی ایو بھ نشانھ .کرده

  نیبا ا.د کنیخال
 

 چشم زن خود منو نگاه ون،بھیکھ آقا ھما. بودی شکرش باقی جااوصاف،ھنوز
 موضوع نیاما آرمان از ا. آمدی بھ اتاقم ھم نمی حتگری،دیو جز آن شب اول.کردینم

   کھ پدرشدیدیم.خبر نداشت
 
 از دونستمیو من ھم، م.دادیاما مدام با حرفاش،مرا زجر م. خوابھی مییرای سالن پذتو

و بروز . گفتمی نمیزیچ. بابت ازدواجم با پدرش نارحتھ،در مقابلش سکوت کرده
  کھ من و پدرش.دادمینم
 

 بودنش کنارم،برام نیھم.ستی ننمونی بیزی چم،واالی شرعا و قانون زن و شوھرفقط
 خود را،بھ خاطر ی جھنمیو زندگ. سوختمیھنوزم در تب و تاب عشقش م. بودهیکاف

  حضور او در آن
 

تو .کردمی را مرتب مونی داشتم تو کمد آقا ھمای،وقتی روزنکھیتا ا.دادمی ادامھ مخانھ
 .کھ ناخواستھ توجھم را جلب کرد.  کردمدای پی کوچکی جعبھ اھی شی شخصلیوسا

 
 

 معلوم ،کھیمی کوچک قدیجعبھ ا.درش قفل داره.متوجھ شدم. کردهنی سبک و سنگآنرا
اما . شومالشی خیو ب. خود قرار دھمیخواستم در جا.شھاستی وقت پیلیمال خ.شدیم

   رامیبدجور کنجکاو
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 توش ی مھمیزیچون اگر چ.کھ درش را باز کنم.و من را برانداشت. بودختھیبرانگ
  از کجادی را،بادشی کلیول.کردنیدرش را قفل نم.نبود

نھ  خویکس. اتاق بھ آب دادمرونی بیسرو گوش.با عجلھ از جا برخاستھ. آوردمیم 
 آقا ی سر از کارادیھرطور شده با. گشتنیبرم.کردمیو حاال حاال ھم فکر نم.نبود
  بھ. آوردمی درمونیھما

 
 دای پیزی چیول. و رو کردمری جعبھ زیدی کلیو کل کمدو در پ. برگشتھاتاق

نھ . بشمالی خیب.تونستمینھ م.پاک کالفھ شده. نداشتیدی اصال کلنکھیمثل ا.نکردم
   تمومبیداخل ج.کردمی مدای پیدیکل
 

از جستجو دست .خستھ شده. جا نبودچی و کنار کمد ھون،گوشھی آقا ھمایلباسھا
   دفعھ از توھیکھ . خود قرار دھمی را سر جازیخواستم ھمھ چ.دمیکش

 دونستمی نمی خوشحالرون،ازی کوچولو افتاد بیدیکل. کراوات،کھ از دستم افتادی اجعبھ
 جعبھ نی ھمدیکل.خودش بود.داخل قفل فرو کردم. برداشتھ رادی کلی معطلیب. چکار کنم

  تو قفل.بود
 

 و نویپاکت را تو ا. پاکت بودھیفقط . توش نبودیادی زیزیچ. و بازش کردمچرخانده
  چرادونمینم.انور کرده

 دی کھنھ،شایلی روزنامھ خیتکھ ا.پس آنرا باز کردم. ازش بگذرمیبھ آسان. تونستمینم 
 بچھ ھی. شدن ،گمی آگھھیبا .گشودم.آنرا کھ شده بود. توش بودشی وقت پیلیمال خ

  کھ خانواده.مواجھ شدم
 

 بھ نام و ی کودکیکھ ھر کس.خواستار آن شده بودن. انتشار کرده،آنرای با درماندگاش
 شماره تلفن با خانواده اش تماس ای ،ویبھ نشان. از او داردی خبرای.دهینشان را د

  عکس بچھ را کھ.ردیبگ
 
  توی خاصتیعصومم
 یمتعجب مدت. روزنامھ،کنار نوشتھ چاپ کرده بودنتری از تیگوشھ ا.چھره اش بود 

 آرمان ی عکس مال بچگنی ادیشا. گفتی در درونم میو حس. شدمرهیبھ عکس خ
  کھ زود فکرمو پس.باشھ

 
 ،. با خود گفتم.زده
و او را از .او پدر ومادرش را تو تصادف از دست داده.  خودش گفتونی ھماآقا

 جعبھ نیچرا تو ا. نبودی مھمیزیاگر چ. بودی عکس چنیپس ا.پرورشگاه آورده بود
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  یعنی.نگھ داشتھ بود
 

 . در مورد گذشتھ آرمان،بھ من دروغ گفتھ باشھونی ھماممکنھ،آقا
 تو ذھنم،در مورد گذشتھ آرمان بھ وجود آمده یادی زی سوالھاشان،کھی و پرسردرگم

روزنامھ را تا کرده مثل قبل،در . خود قرار دادهی را درجالیھمھ لباسھا و وسا.بود
  در. خود گذاشتھیجا
 

 معما واسم ھیبھ .سرنوشت آرمان کم کم داشت. خودش قرار دادمی را قفل،جاجعبھ
 یفی بالتکلنیاو را از ا.در آورده ماجرا نیسر از ا. ھر طور شده بوددیبا.شدی ملیتبد

  چند. آوردمی مرونیب
 

اما از ترس آقا . بودی آن آگھیریو من ھنوز فکرم درگ. از آن ماجرا گذشتروز
 بھ من ربط ،کھی موضوعریو خود را درگ. کردم آنرا فراموش کنمی سعونیھما

   دلمیاما از طرف.نکنم.نداشت
 

 فعال یول. کنددای تا مادرش را پزدی میدراو ھنوزم،بھ ھر . سوختی آرمان ھم مواسھ
 یو زندگ.کردمی موضوع برخورد منی با ای احساسدینبا. جز سکوت نداشتمیچاره ا

  نکبتار خودم را
 

 را بخاطر آرمان زیمن تا حاال ھمھ چ. کردمی مرانیو.شدی تلنگر نابود مھی با ھم،کھ
 یپس بھ گونھ ا.دمی جنگی ھر دوتامون می زندگی برادیپس با.تحمل کرده بودم

  یی از ماجرا بویکھ،کس
 

 . در مورد گذشتھ آرمانق،یشروع کردم بھ تحق.نبرد
 

 .دمی نرسی راه بھ جانی متأسفانھ از اکھ
آقا . کھ از ھمھ ماجرا خبر داشتیتنھا کس. کمک بخوامی کجا برم و از کدونستمینم

 یادیو اگرم ز.دادی بروز نمیگری دیزیچ. گذشتھ یکھ او جز حرفھا. بودونیھما
  بھ رفتارم.شدمی مچشیپاپ
 

 نی بردن،بھ ای پی برای راھچیپس ھ. واسم نداشتیو عواقب خوب. شدهمشکوک
 دشویفعال ق.پس مجبور شدم.نداشتم. بوددهیچی مرموز و پیراز،کھ واقعا مثل راز

  و خدا. شدیتا بلکھ سبب.بزنم
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 بھ شش گیاصال بھ درک،من خودم نزد.گفتمی با خودم میگاھ. پام گذاشتشی پیراھ
 ی سنگدل،کھ مونیچون آقا ھما. بودمدهیجز تو راه دانشگاه،پدر و مادرم را ند.شدیماه م

  ینطوریخواست ا
 

 او شی پدرم پیو ھرچ. آنھا را برام قدغن کرده بوددنھید. کنھھی با آنھا تصفحسابش،را
 مرد نیانگار قلب ا.شدینرم نمدل سنگ او . نداشتدهیفا.کردیگلھ و التماس م. رفتیم

  زی چچیھ.از فوالدبود
 

 خود ای.دلش را سنگ کرده بود. کھ مادرم باھاش کردی کاریعنی. اثر نداشتروش
 . بودی رحمی آدم بنیچن

با .میھر دومون  از وجود پدر ومادرمان محروم بود.می من و آرمان مثل ھم بودحاال
 ی اتفاقچی را بدونھ ھمی و کسل کننده زندگیروال عاد. را قانع کردهھ،خودی فرضنیا

  یھایاما تازگ.ادامھ دادم
 

و .زدیکمتر حرف م. آن آرمان گذشتھ نبودگریاو د. ام کرده بودوانھی آرمان،دیکارھا
 اون گرید. انداختیو جنجال بھ راه م.  گرفتی بھانھ میمثل قبلنا،کھ سر ھر موضوع

  عادت را ھم کنار
 

صبح زود از . مھم نباشھی و نبودش تو اون خونھ واسھ کس کھ بودیمثل کس.گذاشتھ
 .خونھ خارج شده

 تی اش اھمندهیو اصال بھ درس و آ. رفتیکمتر دانشگاه م. گشتی وقت برمرید
 دختر حرف ھیبا. بوددهی کھ تازه خریلی موبالھی مرتب بھ وسای ھم،تازگیمدت.دادینم
  وبھ.دو دل شده بودم.زدیم
 
 ری کھ داشت قلب آرمان تسخیاونم دختر. بھ زندگبش باز شده بودی کسی پانکھی االیخ
و از بابت بھ .کردی موونمیداشت د. آرمان مال من نباشھنکھیفکر کردن بھ ا.کردیم

  یشدت زجر م
 

اما ھر بار بھ . رفتارھاشو بپرسمنی الیدل.دهیبارھا خواستم او را بھ حرف کش.دمیکش
و . بھ شمال رفتھ بودی بخاطر کارونیقا ھما آی روزنکھیتا ا.شدمی ممونی پشیلیدل

  و من و.بعدازظھر بود
 

 .او تو اتاقش بود.می ھردوتو با ھم تو خونھ مونده بودآرمانم
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از جاش بلند .دیتا مرا د.وارد اتاقش شدم. را ھدر نداده چند ضربھ بھ در اتاقش زدهوقت
  و.رو تختش نشست.شده
 ،. گفت

 ؟ی خوای می شده؟چیچ
 ،. گفتم.ختش رفتھ کنار تبھ
 .می حرف،باھم نزدی چن وقتھ،کلمھ ایدونیم.  باھات حرف بزنمخوامیم

 ،.  گفتادیبا فر. شدهیعصبان
 .رونیاز اتاقم برو ب. ندارم با تو بزنمی حرفمن

 ،. با حرص گفتم. صدامو بلند کردهرش،منمی رفتار اخادی
 .ی اافتھی بھتر از من را یکیچون .ی با من بزنی نداری دونم حرفی مآره
 تو چھ ؟بھی منو چوب بزناهی زاغ سیاومد. سوزهی بگو خانم دلش از کجا مپس

 ؟ی منیآرزو،تو چکار
 ،. در ھمان حال گفتم. کنار پنجره رفتھ پرده را کنار زدهبھ

 ھ؟ی خودش کرده کری بدونم اون کھ شب و روزت را درگخوامی کارتم،فقط مچی ھمن
 ؟یگی می چنمیبب.حرفت رک و پوست کنده بگو . ندارمدنی شنھی کناحوصلھ
 یای مری آرمان،بھم بگو چتھ؟چرا شبا دگمی می چی دونیم. بھ اون راه نزنخودتو
 ؟یزنی باھاش حرف مھی دختره کنیخونھ؟ا

 ،. نگاھم کرد و گفت. لرزاندی قشنگش کھ ھنوزم وجودم را می چشمھابا
 آرزو نی؟ببیکنی مرا میوفضول.ینی نشی خونھ  منیتو روز و شب تو ا. پس بگوآھا

 .یدر کارھام دخالت کن.دمیو من بھت اجازه نم.ی من ھستیخانم،شما زن بابا
 ،. گفتم. زده ادی را فر،عشقشی و بنددیو بھ دور از ھر ق. را بھ نگاھش دوختھنگاھم
 .شھی بھ من مربوط  متیزندگ.ی و چھ نخوایوچھ بخوا.  من تو رو دوست دارمآرمان
 ،.  انداخت و گفتنییسرش را پا.دهی را ازم دزدشنگاھ
نھ ھوس .ی بھ فکر او باشدیو با.ی شوھر دارگھیتو د. کھ نرفتھادتی دھنتو آرزو،ببند
 . گذشتتیایباز
 ،. با بغض گفتم.اشک در چشمانم آمده. ھوس دانستھھی عشق و احساسم را نکھی ااز

 حرفا مال نیا.شھی ھوسباز؟نھ باورم نمھی؟ی شناختینجوری واقعا تو منو اآرمان
 عشقھ،کھ نیپس ا.تا حاال نسبت بھ تو سرد شده بود.احساس من اگر ھوس  بود.ستیتون

 .ماندگاره
 ،. چند قدم بھ طرفم برداشت و گفت. بلند شدهشی جااز

 یگری مال کس دکھیدر حال. خوامی کن آرزو،من عشق و دوست داشتنھ تو رو نمبس
 .یھست

 ،. چشم تو چشم،رو در رو گفتم.ر گرفتم قرامقابلش
 .ستمی کس نچی من ھنوزم جز تو،متعلق بھ ھیول
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 شده مونیاما من کھ از گفتھ خود پش.متعجبانھ نگاھم کرد. حرفم جا خوردهنی ااز
چون ماندنم در آنجا .اتاق را ترک کردم. ندانستھزی ماندن در آنجا را جاگرید.بودم

  یبھ ھمھ چ.شدیباعث م
 

 . ھردومون و دوباره زنده کنمنیو عشق نابود شده ب. کنماعتراف
 
 
 

 من و پدرش ی او در مورد رابطھ ی آنروزم بھ آرمان،باعث کنجکاوی حرفھاگفتن
 یانگار م. نظر داشتری من و پدرش را زیمرتب رفتارھا. خونھ بودیوقت.شده

  واقعا.خواست مطمئن شود
 
 ی  اجرای برای کلفت،و ھدفھیز پدر او ج.ستی من و پدرش ننی بی رابطھ اچیھ

 بھ من،کھ ھمسرش ی اگھی دینظر.نقشھاش،کھ انتقام از پدر و مادرم بود
   موضوع را تا حاالنیا.نداشت.بودم

 
 دنشانی وقت با او در مورد بابا و مامانم،و رفتن بھ دچیو ھ. درک کرده بودمکامال،

 نیھر چند ا.دمیدیم در دانشگاه آنھا را ی اوقات جلویھرچند گاھ.زدمیحرف نم
   من با آنھا کامالیدارھاید
 

 نیو فعال بھ ھم. موضوع را درک کردهنیو ھم خودم و ھم پدر و مادرم ا. بودانھیمخف
 قی طرنیو بھ ا.ردی گی میمی او چھ تصمم،بالخرهینیتا بب.میمنتظر بود.دلخوش بوده

  یروزگار من سپر
 
و بھ احترام پدرم،جلو .دی دانشگاه دی مرا ھمراه پدرم جلوای،الی اتفاقیتا کھ روز.شدیم

و .من بھش محل نذاشتھ.میھنوز ھم با ھم قھر بود. کردیآمده با او سالم و احوال پرس
   بابام اصراریوقت
 

بھ خانھ . را ھم رھا کرده،اویبا دلخور.از او ھم ناراحت شده.می کنیآشت.کرد
 من ی بھ روی را بھ شوخداری دنیرمان ھماما چند روز بعد از آن اتفاق،آ.برگشتم
 ،.گفت.آورده

  روزا،ھمش پدر و مادرتنی ادمیشن
 .شھیچون واست بد تموم م.مواظب باش بابام نفھمھ.ینی بیم 
 کھ روز و شب با آرمان یپس اون دختر. شدرمی دستگزی حرف،ھمھ چنی ادنی شنبا

من از سر راه او و . کھ از خداش بودیدوست.ای نبود جز الیکس. زدی حرف میتلفن
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  و.آرمان کنار بروم
 

 خبردار یحتما تا حاال از ھمھ چ.اگر او با آرمان دوست شده باشھ.رهی جامو بگخودش
 کی تحرمیو حس حسود.داغون شدم. ازدواج کرده امونیمن با آقا ھما. دونستیم.شده
  چون او قصد.شد
 

 . آرمان را مال خودش کندونھتیکھ م. کارش بھ من بفھماندنیبا ا.داشت
 نیاو ا.شستم خبردار شد.دمی آن حرفا را از آرمان شننکھی ھمیول. مطمئن نبودماول

  دانشگاهیچون او آنروز،منو با پدرم جلو.  کردهفیحرفھا را براش تعر
 .دید 

 من چقدر ایخدا.دمیکھ انگار نشن. وانمود کردمیطور. گرفتھدهی آرمان را نشنیحرفھا
 گرفتم میتصم.شدمیمن نابود م. با ھم دوست شده باشنایاگھ آرمان و ال.دمبدبخت بو

  ا،دریخودم شخصا با ال
 

 . آرمان برداردیعنی من،یکھ دست از سر زندگ.و بھ او بفھمانم. مورد حرف بزنمابن
 
 
صبح زود بعد از آماده کردنھ .  بھ روز رساندمی فکر آنشب را بھ سختنی ابا

 ی خودم بھ اندازه کافیزندگ.  دانشگاه شدمیو راھ.رونیصبحونھ،از خونھ زدم ب
   ھم بھش اضافھایزجرآور حاال ال

 
 یول. کنھیزندگ. کھ با تموم وجودش دوسش دارهی سختھ،آدم کنار کسیلیخ.  بودشده

 .زهیچقدر واسش عز.و بھش بفھمونھ.نتونھ عشق شو بھش ثابت کنھ
آخھ چرا او ھمش . نمشیچھ زودتر بب ھر خواستی بودم دلم می شاکای الی از دستیلیخ

 باھاش ی آزار دادنم، من کھ کاریبرا. شودی بھانھ اایو . کندریمنو تحق.دوست داشت
   تحملمگھید.نداشتم

 
 .کردمی باھاش روشن مفمویشھ،تکلی واسھ ھمدیامروز با. شدهتموم

تو .مازش خواست.  کردمداشی پیو وقت. از بعد ورودم بھ دانشگاه،دنبالش گشتمآنروز
 شد یبعد راض. منو منو کردهی کمیکم.می با ھم حرف بزنی دانشگاه،چند لحظھ ااطیح

  اطیح.و باھام اومد
 

سر . بودنرشی روزا درگنی کھ ای فشرده ایلھ،کالسھای ھمھ دانشجوھا بھ دلخلوت،و
 برگاش زرد و پژمرده کرده یزیی درخت،کھ باد پاھیکنار . نبوداطی تو حیکالس،کس
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  رو در.ستادهیبود ا
 

 ،.  گفتمینی بدونھ مقدمھ چروش
 . دوباره باھات دوست شمایو . کنمی باھات آشتخوامیم.می نکن خواستم حرف بزنفکر

 ،.  زد و گفتی نگاھم کرد و پوزخندخودخواھانھ
 . دارمازی تو ن،بای بھ دوست؟منیکنی آرزو،آخھ چرا فکر می بچھ ایلیخ
  حلھ؟زی ھمھ چگھید.ی با او بگردی کرد؟فکری درآوردھ؟زبونیچ
 یبگو چ. حرفھا را ندارمنی ای آرزو من حال و حوصلھ نیبب. شروع شد؟بازمی کبا
 ،آره باھاش دوستم،تو رو سننھ. منظورت آرمانھ؟اگھیخوایم

 ،. گفتم. حرفش خونم بھ جوش اومدهنی ااز
بھ .یکنی منو می او،فضولشیپ. بارت باشھنی بھ درک،فقط آخریستی نای ی دوستباھاش

 .نمی بی نمایو .نمی بی رو میتو چھ؟من ک
 ،.دیگوی خندد و می تمسخر مبھ
 دھاتی و بازددیشوھر جونت بھ د. نبودادمی توروخدا،دی آرزو جون ببخشی وایا

 .کنھ ی مرتی خرد و خمزنھیحساسھ،و م
 .ی انداختادمی شد خوب

 
 ،. گفتم.مقابلش قد علم کرده . را گرفتھمی سرتا پاخشم

بھ تو .کنھی میشوھر من ھر رفتار. گفت دوستشھی توام م،بھی عوضگھی دھیکاف
 .  ندارهیبھ تو ربط.کنھی متمیاذ.دهیرنجم م.زنھیچھ؟آره کتکم م

 ،.  بھ خود گرفت و گفتی حق بھ جانبافھیق
 نی از ھمیاگھ بخوا. عروست شم،منیچون قراره بھ سالمت. ربط دارهمیلی اتفاقا خچرا

  لحظم تحملتھیمن .یوھر را راه بندازحاال،جنگ عروس و مادر ش
 . کنمینم 

  تو قلبم فروی مثل خنجرحرفھاش
  چنانخواستیدلم م. رفتیم 
 باھاش مدارا دیو با. کارھا نبودنی فعال موقع افی حیول. تا دلم خنک شودزدمشیم 
 .زدمی باھاش حرف مگری دیو بھ گونھ ا.کردمیم
 
 
 مت،رویبا مال.پس آرامش خود را حفظ کرده. خواستم آرمان را رھا کندی ازش مدیبا

 ،. بھش گفتم
 ،...پول،طال،جواھر.دمی بھت می بخوای ھر چیخوای می تو چایال

 ،.  برخورده حرفم را قطع کرد و گفتبھش
 ؟ی بھم صدقھ بدیخوای من گدام،و می کن آرزو،فکر کردبس
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خوب من مشکل .ی مشکل داریز نظر مال ایمگھ نگفت. کمکت کنمخوامیھ؟می چصدقھ
 . کنم یخودت و مادرت را حل م

 ؟یکن ی را در حق من و مادرم می خوبنی ا؟چرای فھمم آرزو،واسھ چینم
 کھ ادتی.ی دوست،و مثل خواھرم بودنیتو بھر.می باھم دوست بودی من و تو زمانایال

 .نرفتھ
 . فھممیھ؟نمی بذر و بخشش واسھ چنی حرفھا،و انی ایول. نرفتھادمی نھ

 دست از سر آرمان رون،وی بکش بمی از زندگا،پاتوی و پوست کنده بھت بگم الرک
 چی ھی حسرت زندگگھیکھ د.سازمی واست میدر مقابلش منم،با پول بابام،زندگ.بردار

 .یکس را نخور
   را روفشیو ک.دیخند.دی قاه خندقاه

 ،.  اش جا بھ جا کرد و گفتشانھ
 . تو آرمانھھ؟دردیبگو،دردت چ پس
 بھ حال تو چھ گھ؟ی با کس دایآرمان با من باشھ .ی فھمم،تو کھ خودت شوھر دارینم

 کنھ؟ی میفرق
 . دادهھی تکواری خستم را بھ دوجود
 ،. گفتم
 ھی ی بھ پاموی و جوانیو زندگ.اگر ازدواج کردم. کردم بخاطر او کردمی ھر کارمن

 ی سقف زندگھی ری کھ باھاش زنیچون ھم.ھمش بخاطر آرمان بود.ختمی ررمردیپ
 . بودیواسم کاف.کنم

 یاو تمام عمرش را،بھ پا.یخوای تو میعنی. درکت کنمتونمی مسخرست آرزو،نمحرفات
 کم نیا.اسم شوھر روتھ.یتو مال اون.نتونھ،باباشی بی کیدونیم. بشھی چیک.نھیتو بش

 . ستی نیزیچ
عمرش تنھا . تونستیآرمان نم. گفتیاو راست م. بودی درست و منطقای الیحرفھا

 ی برای او،و مادری زندگکی کھ شریکس. داشتازی ھمسفر نھی ھمراه،کیاو بھ .باشھ
  پس.بچھ ھاش باشھ

 
 چھ با کس ایچھ با ال.تا خوشبخت شود. گذشتمی ازش مدیبا. واقعا من دوسش داشتماگر

 .یگرید
 ،. درمانده گفتم.رو پنجھ پاھام نشستھ. خم شدهزانوھام

منم .ی اگھ تو واقعا دوسش داریول.بخدا خستھ شدم. حق با تو باشھدیا،شای الدونمینم
 .کنمیخواھش م. ندهشیفقط باز. شمیخوشحال م

 ،.دی و منگ تگاھم کرد و با تعجب پرسجیگ
 . ندمیرو باز یک.یزنی حرف میتو در مورد چ.دونمی باور کن من ھنوزم نمآرزو
 کھ راه گلومو یو با بغض.خوب باھاش ازدواج کن.یمگھ دوسش ندار.گمی و مآرمان
 ،.می گویم.ادامھ داده.گرفتھ
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 . در کنار تو شکفتھ شودشیو خوشبخت. او قسمت تو باشھدیشا
 ی دوست،و آدمھیاما بھ عنوان .ادیمن از آرمان خوشم م.گمی دروغ نمآرزو

 با پسر عموم نامزد شھی میچند ماھ.من خودم نامزد دارم. موفق،براش احترام قائلم
 .کردم

 ؟یزنی چرا ھر روز با آرمان حرف م؟پسیگی، دروغ م. گفتمیباناباور
 امدهی نمونی تو زندگیو مثل سابق،اون وقتا کھ ھنوز،آرمان. را رو شونم گذاشتدستش

 ،. نگام کرد و گفت.بود
 خواستم قبل از ازدواجم،بھ کمک آرمان،با تو یمن م.یکھ آنھم تو ھست. دارهلی ھم دلآن

 . مشترکمو شروع کنمی دوستم،زندگنی از بھترنھی با کخوامیچون نم. کنمیآشت
 
 

احساس ندامت . کردهیو از ھم عذرخواھ.می را در آغوش گرفتگریھمد. شدهخوشحال
 وقت چیکاش ھ.میھم شد ی باعث دلخوریخودی بچگانھ،بیچون ھردو با رفتار.میکرد

  بھم شک
 
  شک ونی ھمرایز.میکردینم
من آنقدر آرمانو . بودایحق با ال.کندی رو نابود مھای دوستنیکھ بھتر. ھاستینیبدب 

 ای بھش نگاه،یھر ک.کردمیو فکر م.کھ حسادت چشامو کور کرده بود.دوست داشتم
  باھاش حرف بزنھ دوستش

 
 .  عاشقش شدهایو .داره

 با ی را،بھ عشق و عاشقایو حرف زدنھ او با ال. شده بودمنی بھ خود آرمان ھم بدبیحت
 نیھر چند در ا.از خود راندم. دوستم بودنی را،کھ بھترایو او و ال.او نسبت دادم

  ادیماجراھا من ھم ز
 

چون او ھم بھ .  ھم گفتمای را بھ النیا. مقصر بودنی نبودم و آنھا ھم تا حدگناھکار
تمام فکرھام . فھماندی بھ من میبا لجباز. کندی فکرھا خالنی ذھن مرا از اکھنی ایجا

  در مورد او و آرمان
 

 . نبودنطوری اصال اکھیو در حال. خوادیو او ھم آرمان را م.  استدرست
 و پسر عموش،کھ اھل اصفھان ای الدمیو فھم. بردمی ماجرا پقتی بھ حقی وقتآنروز

 با ھم ازدواج یوقراره بھ زود.نامزد شدن. عالقھ داشتای بھ الیو از بچگ.بود
 . خوشحال شدمیلیخ.کنن

 یبازم مثل سابق،دست دوست.ختھی ھا را دور رنھیو ک. کردمی خوشبختی براش آرزوو
و پس از چند ماه .می آنروز شرکت کردیھمراه ھم در کالسھا. بھ طرف ھم دراز کرده
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   باھمی کلیدور
 

 .  گفتمامونینگو از دل ت.می دل کرددرد
 ی راھیھر کدام از طرف.خوردی بھ ھم نمرمونی مسمچونی جلو در دانشگاه جداشدبعد
 تا حاال ھنوزم آنجا ون،کھی در آپارتمان،خونھ آقا ھمایجلو.دمی بھ خانھ رسیوقت.میشد

  یرا خونھ خودم نم
 

نگران و مستأصل .دمی درشنی را جلوونی جر و بحث آرمان و آقا ھمایصدا.دونستم
 .وارد خونھ شدم. انداختھدیکل
 
 

و .و از کنارشون،کھ با ورود من ساکت شدن.سالم کردم. در ھال نشستھ بودنھردو
با ورود من .تا لباسھامو عوض کنم.و وارد اتاق شدم.گذشتم.فقط جواب سالمم را دادن

  بھ اتاق،و بستھ شدنھ
 

 ،. و گفت.آرمان بحث را از سر گرفت.در
 ست؟ی نی سرکارایو مثل قبل. آدرس درستھنی ای مطمئنبابا
 ی بار حتما،مادرش را منی اھ،اوی چھ حرفنیکھ نھ ا. دھدی منانی بھ او اطمونی ھماآقا
 بلوزم دستم کھیو در حال.دمی از جا پرھویکھ من .و بعد در اتاق را باز کرد.ندیب

  او ھم سرش.خشکم زد.بود
 
 ،.وگفتبھ کنارم آمد . انداختھنیی پارا

با گفتنھ . پدر و مادرش باخبر بشھیدوست ندارم آرمان از ماجرا. کھ نرفتھادتی آرزو
از . راحت شدالشی بابت خنی از ایوقت.  ندارمی موضوع کارنیبھ ا.بھ او فھماندم.چشم

  تو کمد کتش را
 

 .رونیاز خونھ زد ب.برداشتھ
سھامو عوض کرده بھ لبا.اما جرات حرف زدن ھم نداشتم. سوختی آرمان می برادلم

 بھ یآرمان ھم پس از مدت.و مشغول درست کردنھ نھار شدم.رومیآشپزخانھ م
  ی بطرھیو .آشپزخونھ آمده

 
بعد بھ .  دی خورده از آب را نوشھی.کشدیو آن را سر م. آوردی درمخچالی از داخل آب
 ،. پرسدیکنجکاوانھ م. دادهھی تکنتیکاب

 ؟یگیبھم راستشو م. بپرسمیزی چھی آرزو
 .چرا راستشو نگم. اگھ جوابشو داشتھ باشمبپرس
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 بابام خواست از خونھ بره یش،وقتیچند لحظھ پ. مشکوکم کردیزی چھی آرزو
و کنجکاو .دمی دیکھ من اتفاق. گفتیزیتو اتاق،در گوش تو چ.قبل از رفتنش.رونیب

 . شدم
 دی بایچ.تو دستم خشک شد.کردمی ھا را خالل مینی زمبی کھ با آن سیکارد

 پس بھ دروغ. را نداشتمقتی جرات گفتن حقونیازترس آقا ھما.گفتمیم
 ،. گفتم 

 .فقط ازم خواست زودتر نھار را آماده کنم. نگفتی مھمیزیچ
  نگاھم کرد. کھ تازه بھ عشقش اعتراف کرده بودی اون وقتھامثل

 ،. گفتو
 ؟یکنی نمی را،از من مخفیزی تو کھ چآرزو

تا . بسش بودگھید.دی شنی ھمھ دروغ منی ادیکھ با. داشتیآخھ او چھ گناھ.دی لرزدلم
 .دی کشی زجر منقدری ادی بایک

  را بھشقتیچرا حق.منم مقصر بودم.تو روشو نداشتم. نگاه کردنتوانا
 رو بھش.ھی کافگھینھ د. گفتمینم 
 ،.می گویم 

او داره بھ تو دروغ . باباتو نخورهبی،فری خبریکھ تو ازش ب. ھستیزای چھی آرمان
 .ی رسی نمیی او بھ جایبا دنبال کردنھ حرفھا.گھیم

 ،.  نگام کرد و گفتیبا کنجکاو. من سر درگم شدهی حرفھااز
 
 

 حرفھا را نی در مورد پدر من،ایتو دار. دھنت را بفھم؟حرفیگی می تو چآرزو
 ؟یزنیم

 . گھی ماو ھمش بھت دروغ.ستی نی تو آدم رو راستآره،پدر
 . گھی بھم دروغ م؟بابامیدونی کجا م؟ازیزنی حرف می چاز
 حرفامو ی جوراھی.کنمی می سعنی ھمیبرا. را لو بدمزی ھمھ چنکھیاز ا.شمی ممونیپش

 ،.میگویم.پس گرفتھ
 .بھ حرفاش اعتماد نکن. را بھت بگمنیفقط ا. دونمی نمیزی چمن
 ،.  و گفتدیمثل ابر بھار بر من خروش. او دست بردار نبودهاما

 ی باھام بازگھیآرزو تو د.ی بود گفتی چرت و پرتھا چنی ایدونی اگھ نمیگی مدروغ
 .یدونی میبگو تو از گذشتھ من چ.کنمیخواھش م.نکن

پس . او نداشتمی فرار،از دست سوالھای برای راھگھی افتاده دری گی بد مخمصھ اتو
 . بارھی ونمی بار شھی مرگ.بذار بشھ.شدیھرچھ م. را بھش بگمزیھم چ.دمیبھتر د

 ،.  بھش تو چشاش زل زدم و گفتمرو
 . ھستنیگری دیپدر و مادر تو کسا. ستی تو نی پدر واقعونی ھماآرمان،آقا
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 یدلم ھر.رھا شده کف آشپزخونھ خرد شد. کھ دستش بودیبطر.دی را شننی اتا
ترس وجودم را . زدی پلک ھم نمیحت. شدهرهیاو ھم بھم خ.تو چشاش نگاه کردم.ختیر

  یلیدستپاچھ چن س.گرفتھ
 

 ھیو با گر.زنمی بھ صورتش مآروم
 ،.می گویم 

 را تی واقعدنھی تحمل شنیحالت خوبھ؟تو وقت. بگویزی چھی. آرمان غلط کردمآرمان
  چرا ازم.ینداشت

 . بگمیخواست
 بعد از سالھا،واقعا دور از باور یقتی حقنیتحمل چن. و مبھوت خشکش زده بودمات
 .بود
 از یتا کھ کم. گذشتقی طرنی بھ ایمدت.کردمی مھیفقط گر.  از دستم ساختھ نبودیکار

 ،.دی گویم.  لبھاشو از ھم وا کردهیبھ سخت. درآمدهرتیبھت و ح
 . نداردقتی حقیزی چنیبگو کھ چن. یبگو کھ دروغ گفت. کنمی خواھش مآرزو
وجود . از حرفھام مطمئن شدیوقت. دارهتیکھ ھمھ حرفھام واقع. دادمنانی اطمبھش

 دستاش انیو سرش را م.ندی نشیم.رھا کرده. کنارش بود،کھیخستھ اش را،رو صندل
 . گرفتھ

 ،.دی گویم
 
 
 
 ھمھ نیچرا بابام ا.پس پدر و مادرم کجا ھستن. ستی من،بابام نی باباشھی باورم نمنھ

 د؟ی را بھم بگوقتیحق. نکردی وقت سعچیسال بھ من دروغ گفت؟چرا ھ
 . کنمیخواھش م. زمی عزی کن آروم باشی سعرمانآ

ھمھ .و در کنارش بزرگ شدم.دمشی کھ سالھا بھ چشم بابا دیکس. آروم باشمچطور
 ؟یآخھ چرا؟بھ خاطر چ. دادهیو مرا باز.عمرم بھم دروغ گفتھ

 ؟یری گیو تو جواب تمام سواالت و م.شھی درست مزیھمھ چ. نباشنگران
 ،. بھم چشم دوخت و گفت. آوردهرونی دستاش بنی را از بسرش

  بھت گفت؟ی؟کیدونی رو مزای چنی،ای از کتو
 ،. گفتم. گذشتھیادآوری با
 یم. اومدمونی آقا ھمادنھیبھ د.ی کھ تو اصفھان بودی روز قبل از ازدواجم،وقتھی

 انیکھ م.منصرفش کنم.تا باھام ازدواج کند. کھ گرفتھ بودیمیاز تصم.خواستم
  و من.مد اوشیحرفھامون بحث پ

 
 .دمی فھمآنروز
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مرا مورد بازخواست قرار .بترکد. کھ گلوشو گرفتھ و ھر لحظھ امکان داشتی بغضبا
 ،. گفت. داده
 کھ یمادر. مادرمو داشتمدنھی من چقدر عطش دیدونیم.ی نگفتھمیزی چرا تا حاال،چپس

 .لعنت بھ ھمتون. آرزویچطور تونست.وجود نداشت
او از من قول .از ترس بابات جرات نکردم. آرمان،بخدا چن بار خواستم بگمشرمندتم

 . حرف نزنمی کسای مورد با تو نیکھ در ا. کرددمیو تھد.گرفت
 ھیمنم گر. شدنری گونھ ھاش سراز،ازیالبیقطرات اشک مانند س.دهی ترکبغضش

و چطور آخھ ا. بوددهی کششی تو زندگ،کھی ھمھ زجرنیبخاطر آرمان،بخاطر ا.کردمیم
  نیبا ا. تونستیم
 

 . شودگانھی دفعھ براش بھی. بوددهی کھ سالھا بھ چشم پدر دیو مرد.ادی کنار بموضوع
 .فتھی بخوادی می برام مھم نبود چھ اتفاقگرید. کردمفی را براش تعرزی چھمھ

 .آرمان بود و بس. داشتتی کھ واسم اھمی تنھا کسگرید
بھ دنبالھ  .خواستمی مگھیاما د. بودھیبھ خاطر نشکستن دل بق. کردمی حاال ھر کارتا

 .خواستھ قلب خود بروم
از ھمھ . داشتمی از جانم دوست مشتریو آرمان را،کھ ب.دمی کشیھرچقدر سخت. بودیکاف
 قتیو مطمئنم اصال حق. بودونیکھ ساختھ ذھن آقا ھما. گفتمیاز داستان. آگاه کردهیچ

  نانیو اطم.نداشت
 

 کرده شی مخفونیکھ آقا ھما. بودی در آن تکھ روزنامھ اتیواقع. در صد داشتمصد
 .بود

 
 
 

بھش نشون . آوردهرونیب. پنھان کرده بودونی آقا ھماکھی روزنامھ را،از جائتکھ
 را زیھمھ چ.کردی می سعکھیو در حال. شدرهی را بھ آن عکس خیناباورانھ مدت.دادم

  و با ھم ربط.بفھمد
 

 ،.دیپرس.دھد
   خودی از کودکی وقت عکسچیتا حاال ھ. بگمی چدونمینم. شدمجی گپاک

 کجا یول. امدهی دیی عکس را جانیاما مطمئنم من ا. کنمسھی مقانیتا آنھا را با ا. امدهیند
 . ستی نادمی. امدهید

و .بھش اصرار کردم. راز بردارمنی مشتاق تر از او،تا ھرچھ زودتر،پرده از امن
 ،. گفتم
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تو .می ببری ماجرا پقتی ھرچھ زودتر،بھ حقدیما با. فکر کنشتری بکنمی خواھش مآرمان
 تو را،کھ یگذشتھ . تونھی موضوع منیدانستنھ ا! یدی عکسو کجا دنیا.ادی بادتی دیبا

  ھیکم کم داره بھ 
 

 .حل کنھ.شھی ملی تبدمعما
 ،. گفت.آرام باشد.کردی می سعکھیو در حال.دی اش را مالقھیشق
 چی تونم بھ ھینم. کھ دارمی روحطی شرانی بخدا،حاال با ایول. یگی می فھمم چیم
و بابا و مامان من مرده باشند . پدرم راست باشدیآرزو اگر حرفھا. فکر کنمیزیچ
  چکار کنم؟؟آنوقتیچ

 . از گذشتھ توستی تکھ روزنامھ،تکھ انیخدا بزرگھ،من مطمئنم،ا. نشودی نا امآرمان
 یکھ نم. بھ در بستھ خورده بودیاما آنقدر در زندگ. باشدواردی خواست امی مدلش

 . دل خوش باشدندهی بھ آیبھ راحت.تونست
 ی نوع تالشچیاز ھ. کنددای خانواده اش را پکھیو تا زمان.کمکش کنم. قول دادمبھش

 ی مورد با پدرش حرفنیدر ا.می برسی اجھی کھ بھ نتیتا زمان.قرار شد. نکنمیکوتاھ
   برخوردیو طور.نزند

 
 افتنی ی آنروز جستجو برایو از فردا.قبول کرد.کھ پدرش بھ رفتارش شک کند.نکند

 .میخانواده اش را شروع کرد
 از گذشتھ آرمان یو در واقع دنبالھ،مدرک. بھ بھانھ درس و دانشگاه خارج شدهھردو

ط بھ  بھ دو ھفتھ،فقکینزد.می کندای گمشده او را پتی از ھویتا بلکھ نشان.می گشتیم
  یمی قدیدنبالھ روزنامھ ھا

 
 را با پالک و یاما خانھ ا. میرفت. در آن روزنامھ بود،کھی بار بھ آدرسنیوچند.میبود
 گرید،دیھردو خستھ و نا ام. شده بودلیچون آنجا بھ اتوبان تبد.می کندایپ.می نتونستینشان

   چکارمی دونستینم
 
 ترم را انی امتحانات پامیو نتونست.می عقب افتاده بودیو از درس و دانشگاه ھم کل.میکن

 .می پاس کنیبھ خوب
 
 

 یو بھ گشتن ھم ادامھ م.میامتحانات ترم را پشت سر گذاشت. بودی بھ ھر نحواما
 بھ من و آرمان را یو قول ھمکار. بودیمی از ناشران قد،کھیبھ کمک آقا.میداد
  یمی فدیروزنامھ ھا.قرار شد.داد
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 یو تمام مطالب.می کندای دھنده را پی از آگھیآدرس.و ھر طور شده. کردهی جمع آوررا
ما ھمان . گذاشتارمونیدر اخت. کودکانھ گمشده آن زمان بودام،ویرا کھ مربوط بھ آن ا

  عکس را با درج
 

و .میدی نرسی آنھم بھ جالھی متاسفانھ بھ وسیول.می کرددای پھانی روزنامھ کش،دریآگھ
واقعا خستھ شده .دی از گشتن دست کشگھیآرمان د. موندجھی نتیزحمات آن آقا ھم ب

  ی رغبتچی ھگھیو د.بود
 

و . آرمان شک کردهی بھ رفتارھاگری دیو از سو. خانواده اش نداشتافتنی یبرا
محبت سابق را .و او ھم نسبت بھ پدرش سرد شده.دادی مریمرتب بھ رفت و آمدش گ

 .نسبت بھش نداشت
 منزل سارا خانم،مادر آقا ی،ھمگیتا کھ شب. داشتانیان جر بد ھمچنای خوب،یزندگ

آنھا .می آنجا شدیراھ.می بوددهی بھ خودمون رسکھیھر سھ در حال.میھومن دعوت داشت
   بھ آرمان محبتیلیخ
 
 و سارا خانم آرمان را بھ.کردنیم
و بھ سارا .کردی میآرمان ھم آنجا احساس راحت. ھومن دوست داشت،پسرشیاندازه  

 .مادر.گفتی مخانم
چون آرمان کمتر در مورد . دونستنی در مورد گذشتھ آرمان نمیچی ھنوز ھآنھا

 . زدی حرف می با کسشیزندگ
کھ . سارا خانم در آشپزخانھ مشغول آماده کردنھ شام،و درست کردنھ ساالد بودمھمراه

 ،.دیو کنجکاوانھ ازم پرس.دی کششیبحث آرمان را پ
 از نگاھات بھ آرمان،معلومھ کھ کھیدر حال.ی آرمان،با پدرش ازدواج کردی بھ جاچرا

 .یاو را دوست دار
او را .دنی خود را بھ آن ربط می کلمھ مظلوم کھ ھمھ،اشتباتھانی گفتنھ کلمھ قسمت،ابا

و ھرگز ازش .شدی کاش زبونم الل میکھ ا.دمی پرسشانی ایو از زندگ.متقاعد کردم
 .دمی پرسینم
 
 
 از خودش،و. باز کندی کسشیمنتظره تا سفره دلش را پ. بوددای کھ پاو
 رونی اتفاق وھی دستخوش شیکھ زندگ. حرف زدیاز روز. گفتشی پنج نفریخانواده  

و بر اثر غافل . بھ پارک رفتھ بودنلی کھ ھمراه دو تا پسراش ھومن و دانیروز.شد
  لیشدن از آنھا،دان
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و ھومن کھ ھفت سال . کندی نمدایاو را پ. گرددیو ھرچقدر دنبالش م. کندی گم مرا
سارا خانم با . را با خود برده بودلیکھ برادرش،دان. زدی حرف میمدام از مرد.داشت

  رفتن بھ گذشتھ ھا،داغ
 

 طاقت ی دردتی کھ حکای اھیگر.کردی مھیو گر.زدیمثل ابر بھار زار م. تازه شدهدلش
و شوھرش را . ھا شدهونھیرش مثل د و فراق پسیاو از دور.کردی مانیفرسا را ب

  یھم،کھ شوکھ بزرگ
 

.  پسرش و دق کردنھ شوھرش برام گفتیاو از دور. از دست داد. او ھم بودیبرا
کنجکاو . داشتھ باشھی سرگذشت تآسف بارنیسارا خانم چن. کردمی وقت فکر نمچیھ

   در موردشتریتا ب. شدم
 
 ،.دمیپس ازش پرس. و گذشتھ اش بدانماو

 منظورم یعنی.ی شد؟دنبالش نگشتیخوب بعدش چ. متاثر شدمیلیخانم واقعا خ سارا
 ؟ی کردنش نشددای بھ پنھ،موفقیا

 ی ھامارستانھ،موسسھیپرورشگاه ھا،ب.ھمھ جا را دنبالش گشتم. نکردمداشی دخترم پنھ
 کجا چیاما ھ. دادمی مختلف آگاھی روزنامھ ھای تویحت. جا نبودجی ھیھ،ولیریخ

  انگار. کنمداشینتونستم پ
 

 .نیتو زم.رفتھ بود. آب شدهپسرم
 یبرا. افتادمونی خونھ آقا ھمای روزنامھ آگھی تکھ ادی از دھانھ او،بھ ی آگھدنھی شنبا

 ،.  دست پاچھ گفتمنیھم
 ؟ی را داری ھنوز آن آگھشما

  اشکاشو پاک کردشی روسربا
 ،. و گفت 

 دوارم،اوی ھر شب و ھر روز امو. بشمدی ھنوزم دارمش،بعد ازسالھا نتونستم نا امآره
 . کنمدایرا پ

سارا خانم ھمان .دادیدلم بھم مژده م. داشتمیبی حس عجھی.آنرا نشانم دھد. خواستمازش
 یاو روزنامھ را ھنراه آلبوم. گرددی مشیکھ آرمان دربھ در ،در پ. استیکس

  یعکس،از کودک
 

 در ونیکھ آقا ھما. بودیھمان آگھ. شدی باورم نمایخدا. و بھ من نشان دادپسرش،آورد
با . بودیکیعکسھا ھم با عکس داخل روزنامھ .  کرده بودشیخونھ خودش مخف

   ازکھی حال،دریخوشحال
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 ،.  و گفتمدمیسارا خانم را در آغوش کش.دی لرزی دست و پام مجانی ھفرط
 . پسرت کجاستدونمیچون من م. خانم بھم مژده بدهسارا

 .دی چرخی زبانش در دھانش نمکھیالودر ح. شدرهی بھ من خناباورانھ
 ،. گفت   

 ی تو دارشھینھ باورم نم. ی سر بھ سر من بذاریخوای کھ نم؟تویگی می چآرزو
 .یکنی منو دل خوش میخودیب

 . جاست تو خونھ خودتنی بھ خدا سارا خانم،پسرتو ھمنھ
 آرمان؟. امکان ندارهنیا.شھی آرزو؟نھ باورم نمیگی می داریچ
 
 
 

 ی کھ سالھاست دنبالش میکس.پاره تنت.اون پسرش شماست.شھی آرمان،باورت مآره
 .یگرد

 ،. گفتھیو با گر. را غرق بوسھ کردصورتم
 آرمان پسر منھ؟.یگی ترا بھ خدا راست مآرزو

 ،. گفتم. فشرده،دستاشوی مضاعفجانھی ھبا
ورت اگرم با. کامل دارمنانیاطم.زنمی کھ میمن از حرف. باور کن او پسرتھآره
 .دونھی را مزیاو ھمھ چ.دی بپرسونیاز آقا ھما.شھینم

و . بند آمده بودیزبانش از خوشحال.سجده شکر بھ جا آورده. نشستھنی زمرو
 .چکار کنھ.دونستینم
کھ .ینی را ببی،پسریدیبعد از سالھا نا ام.شدمیحتما شوکھ م. منم جاش بودمچاره،اگریب
 نی بود زمکی چند بار نزدکھیگنگ و منگ در حال.ی نداشتافتنشی بھ یدی امچیھ

  ،کھییرایخود را بھ پذ.بخورد
 

من ھم بھ دنبالش وارد سالن .رساند. با پدرش و آقا ھومن آنجا نشستھ بودنآرمان
 انی گریو از چھره .دوختھ شد.می وارد شدمھیھمھ نگاه ھا بھ طرف ما،کھ سراس.شدم

    ساراشیو پر از تشو
 

 ،. رو بھ مادرش گفت.آقا ھومن نگران شده. متعجب شدنخانم
 ؟ی کنی مھی گریچرا دار.  شدهیزی جون چمامان

 ی نمشیاریرو بھ آرمان،با آنکھ پاھاش . جواب گذاشتھی او را بی سارا خانم حرفھااما
 ،. گفت.جلو برود.کردن
 ی چتی از دوریدونیم.ی بودیتا حاال کجا. فدا بشھ،مادری منلی پسرم،تو دانآرمان

 .دمیکش
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آرمان ھم .دی آن بھش رسکیو در .دی آرمان پر کشی سبک بال بھ سوی مثل کودکبعد
سارا . چطور برخورد کنددونستینم. بودجی ھنوزم گکھیو در حال.از جاش برخاستھ

   دریخانم بدونھ معطل
 

 از ،کھی اھی گرانیودر م.و تموم صورتش را غرق بوسھ کرده.دی کشآغوشش
 ،. گفت.ود از چشاش روان بیخوشحال

 .پسر من! یتو پسر من.  گفتم چقدر دوست دارمزمیعز
بھ . از آغوش مادرش بسوزدی کھ در آتش دوریو مثل بچھ ا.کردی مھی گرآرمانم

آقا . کردی مادرش خالی از او را،رو شانھ ھای خبریو بغض سالھا ب.آغوشش پناه برد
   و آقا ھومنونیھما

 
 آرمان و مادرش،مثل ابر بھار اشک ری تاثو من ھم تحت.کردنی نگاشون ممتعجب،فقط

 قلم،از یکھ حت. بودیقیواقعا دقا.  کنمفیو چطور تعر. بگمی چدونمینم.ختمی ریم
   کاغذینوشتن آن بھ رو

 
 . ماندی معاجز

 
 

 اومد آرمان را از خود جدا یو دلش نم.کردی مھی گر،مدامی خانم از فرط خوشحالسارا
 وقت فکر چی کھ ھونیاما آقا ھما. رفتیقربون صدقھ اش م.غرق بوسھ اش کرده.کند
  تیواقع. کردینم
 

 قی طرنی از خانواده اش،بھ ایو پس از سالھا دور.  بر مال شودنی آرمان چنیزندگ
 ،.  بر سر سارا خانم داد زد و گفتادیبا فر. کنددایآنھا را پ

 ی قرتنی انی تحمل اگری د؟منی راه انداختھی مسخره چشی نمانیم محترم،ا کن خانبس
 . رو ندارمایباز

 کھ او بھ در نیسارا خانم قبل از ا.تا آنجا را ترک کند.  از جاش بلند شدنیخشمگ
 ،. راھش را سد کرد و گفت.برسد
 را ترک نجاین،ایی پای سرت را بنداری جورنی ھمیتونی نمون،توی کن آقا ھماصبر

  ی و بھم بگزی ھمھ چدیتو با.یکن
 متعلق بھ. کھ تو روزنامھ ھستی عکسنی بگو آرمان پسر منھ،و ابھم

حرف بزن آقا .ی رو داری آگھنیتو ھم تو خونت ا.گھیآرمانھ،چون آرزو م 
 . بھم بگو آرمان پسر منھکنمی مون،خواھشیھما
 ،. گفتتیرا خانم با عصبانو رو بھ سا. پراز نفرت بھ من انداختی نگاھونی ھماآقا
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تو اصال با چھ . پسرمنیبگھ ا.نھی را ببیکی. از راه برسھی ست خانم،ھر کمسخره
 آرمان پسر توست؟.یکنی ادعا میمدرک

 نی عکساو انیو بعد ا.مدرک من اول خداست.یخواھی از من مدرک ممدرک؟تو
 .روزنامھ

و دل ھر .کردی مانی را بدهی رنج دی مادرتی سارا خانم،کھ حکای ھا و زجھ ھاھیگر
و . از او دفاع کنمونیتا در مقابل آقا ھما.من را بر آن داشت. آوردی را بھ درد میکس

 ،.میبگو
مدرک .یو بھ آرمان دروغ بگ.ی کنی نقش بازیخوای می کگھ،تای بسھ دونی ھماآقا

 را یچون سارا خانم ھم ھمان آگھ.ی کردمشیکھ تو خونت قا.ھمان روزنامھ است
   واضح وزیمھ چھ.داره

 
 .ی ندارقتی انکار حقی برای راھچی ھگھی شما دآشکاره،و

 ،. با حرص گفت. وجودش را گرفتھی بازنده،خشم سر تا پای آدمھامثل
بھت . خونھمیبذار برگرد.شھی از گوره تو بلند مشھای آتنی ھمھ ادونمی شو آرزو،مخفھ

 .ننیکھ پدر و مادرت بھ عزات بش. باھات بکنمی کارھی.ھی چقتی فھمانم حقیم
 
 

 ،. با التماس گفت.ندازدی را،گردنھ من برھایاو ھمھ تقص.خواستی خانم کھ دلش نمسارا
 خدا نیبلکھ ا. بھ من نزدهی حرفچی مورد ھنیآرزودر ا.یکنی اشتباه مون،شمای آقا ھمانھ

 ونیآقا ھما.راھم قرار دادو او را سر .کھ پس از سالھا آرمان را بھ من برگردوند.بود
   حقیخدا جا

 
 را حاشا زی ھمھ چی حاال بتوندیتو شا. بنده ھاش خبر دارهیو از ھمھ کارا.نشستھ

 ی جواب خدا را چیول.یکن
 سوزم و یم. چشمم آهھی چشمم،اشک و ھی جگرگوشم،ی سالھ از دورنی چند؟منیدیم 
 مادر چقدر بچھ ھی.ی دونستیتو اگر م. شدیشب و روزم با غم و اندوه سپر. سازمیم

  اشو دوست
 

 کارو با ما نی؟ایآخھ چرا بخاطر چ.یکردی وقت او را از مادرش جدا نمجیھ.داره
 ؟ی پسرمو ازم گرفت؟چرایکرد

سکوت کردو . براش نموندهی آشکار شده حرفزی ھمھ چگری حاال کھ دونی ھماآقا
 . گفتی نمیزیچ
 ،. کرد و ملتمسانھ گفتمقابلش قد علم . سارا خانم ول کن نبودیول
 بگو ت،بھمیزیجون عز. کنمیفقط ازت خواھش م.باشھ جواب نده.ی جواب بدیخواینم

  نھ؟ایآرمان پسر منھ 
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تا .می شویو منتظره م.می شوی مرهی خونی و استرس بھ دھان آقا ھماشی پر از تشوھمھ
 گذرا یبھ تک تکمون نگاھ. مادر و فرزند بھ رحم آمدهنی ایبالخره او دلش،برا

 .انداختھ
 ، .دی گویم

 را بھ می من ھم تموم جوانیول.  تو از پسرت شدمییدرست باعث جدا. نکردمی گناھمنم
و آرمان .  کھ تو پارک نشستھ بودمیشب.کنمیاون شب را ھرگز فراموش نم.ختمیپاش ر
  ھی گرکھیدر حال

 
دلم بھ حالش .دمشی دیوقت. گشتی و تنھا دنبال مامانش مکھیتو پارک .کردیم

اول خواستم او را ببرم .با خودم بردمش. بغلش کرده. او گمشدهنکھی االیو بھ خ.سوخت
  سشی پللیو تحو.یکالنتر

 
او را نزد خود نگھ . گرفتممیپس تصم. بودی ناز و دوست داشتنیبچھ .ومدیاما دلم ن.بدم

 دل بستنم بھ یبرا. شدی بودنش کنارم،بھانھ انیو ھم. شوددایتا خانواده اش پ.دارم
  ی وقتی حتکھیاو،طور

 
 شده دای از او در دلم پیچنان محبت.دمی گم شدنش را تو روزنامھ دی او،و آگھعکس

 یبا اسم. کھ داشتمی دوستانلھیبھ وس.توجھ نکرده.از خودم جداش کنم.کھ نتونستم.بود
   خودمیلی و فامدیجد
 

 قبول نیسارا خانم ا.با خود از کشور خارجش کردم. پاسپورت و گذرنامھ گرفتھواسش
 را بھ پاش میھمھ جوان. منم واسش کم نذاشتمیول.ی آوردایکھ شما آرمان را بھ دن

 . ختمیر
 مورد خطاب قرار داد ش،باباشوی ھمھ اتفاق در زندگنی داغون و شوک زده از اآرمان
 ،. و گفت

 
 را از مادرش یکودک.یچطور تونست.ی نامرد باشنقدریا. کردمی وقت فکر نمچی ھبابا

نھ . سالھا خوشبخت بودمنی ای من طیکنی فکر م؟تویو سالھا بھش دروغ بگ.یجدا کن
  نیمن در تمام ا.نبودم

 
 او را از من جدا یکھ تو،با سنگ دل.دمی را کشی لحظھ حسرت آغوش مادرمدت،ھر

 .یکرد
 . او را آرام کندکردی می سعکھی حالو در. بھ طرفھ آرمان رفتشرمنده

 ،.گفت
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و برات ھم پدر .من برات کم نذاشتم. یدونی منو ببخش،خودت خوب مزمی عزآرمان
 .  کردمتی خوشبختیبرا. اومدی از دستم بر میو ھر کار.ھم مادر.بودم

 ،. گفت. خودش را رو پا نگھ داشتھ بودی با آنکھ بھ سختآرمان
 ادمی کردن را یراه و روش زندگ.یبزرگم کرد.ی کردیبرام ھر کار.یگی راست مآره
 را نایمن ھم ا. درس بخونمی مدرسھ ھا و دانشگاه ھا گذاشتنیدر بھتر.یداد
  ھی ینا،جای ھمھ ایول.دونمیم
 

 یاصال تو خبر دار.یدی وقت دردامو ندچیبابا تو ھ. را واسم نگرفتی مھر مادرلحظھ
 .ی تو ھنوزم خبر نداریول. شش سالھ آسم دارم بابامارم،منیمن ب

   انداخت ونیی خجالت سرش را پابا
 ،.گفت
تا من بتونم محبت کردنھ . نکردهی بھ من خوبی کسای دننی ازم،دری مالمت نکن عزمرا

 ی مادرت،بمون و باھاش زندگنی تو،و انیحاال ھم ا. قرار بدممیرا سرلوحھ زندگ
  در خانھ. نرهادتیاما .کن
 

چشم انتظار برگشتنھ تو،ھر . ندارهمی کسر،کھی پدر پھی تو بازه،و ی بھ روشھی ھممن
 .من را ھم فراموش نکن. مادرتو ول کنگمینم.برگرد.یوقت خواست

 . رو بھ من،اظھار داشت زودتر برگردم خونھتی با عصبانو
 یسارا خانم و آقا ھومن،با شاد.بعد از رفتن او. با عجلھ آنجا را ترک کردسپس

 ی و خوشحالیو ھر سھ از فرط شاد.رنی گیآرمان را در آغوش م دوباره یمضاعف
 .زندی ریاشک شوق م

 
 

و آنھا را کھ پس از سالھا بھم . آنجا را ترک کنمیواشکی خوامیم.  را تن کردهمیمانتو
 ،. دی گویم.کھ آرمان متوجھ شده.تنھا بگذارم.دنیرس

 . جواب موندهیکھ ھنوز ب. سوال دارمیلیخ. امی کن آرزو،من ھم باھات مصبر
 ،. میگویرو بھش م. در برگشتھکنار

 جواب سوالھاتتو یکھ بخوا. ھم ھستیفردا. مادرت بمونشی امشب را پآرمان
 .یریبگ

 ،.  را برداشتھ و گفتکتش
 .ارهی سرت بی ترسم بالیھ،میبابام عصبان.ذارمی من تو را تنھا نمنھ

 یلیو او با آنکھ خ.  نداشتدهیبمونھ فا.می چھ من،مامان و برادرش،بھش اصرار کردھر
مادر و . اومدی کاش نمیکھ ا.و ھمراه من،بھ راه افتاد.از آنھا دل کند.براش سخت بود
  یبرادرش تا جلو
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آرمان را در . بد بدهی کھ دلش گواھی در مانند کسیو جلو. ما را بدرقھ کردناطی حدر
 ،. آغوش گرفت و گفت

و تو رو بھ .دی مرا شنی نالھ ھایقبت خدا صداتا عا.کنمی مازی سالھاست راز و نآرمانم
حاال . ندارمتوی تحمل دورگھیبھ خدا د.ی برنگردگھی دی نرزمیلم،عزیدان.من برگردوند

  تنھام. کردمداتیکھ پ
 

 .نذار
 ،. و گفت.دی مادرش را بوسیشونی پرو

 .گردمیاگر خدا بخواد برم. جون منتظرم بمونمادر
 یبھ سخت.کردی مھی گرکھیو او در حال. در آغوشش گرفتنھی و برادرش با گرمادر

 . شدیو ھمراه من راھ.ازشون دل کند
از . آرمان بودشی پچشمیو سو. کھ ھنوز جلو پارک شدهونی آقا ھمانی ھم با ماشھمراه

 .میبھ خونھ برگشت. کردهیآنھا خداحافظ
 

 ،.دی گوی در درونم بھم میکس.کردمیمدام حس م.زدی شور میلی خدلم
 یلیامشب باباش خ.مینر.میو ازش خواست. بھ آرمان ھم گفتم. ندارهی رفتن برگشتننیا

 ،.  گفتیو م. او حرفھامو  قبول نکردھ،امایعصبان
 نی ھمدیبا. بدونمدیبا. ھستیزھای چھی. تنھاش بذارمدینبا. دارهازی امشب بھم نبابام

 .رهیگی برامون میمیو چھ تصم.شھی میعاقبت من و تو چ.امشب بفھمم
 . کنمیخواھش م.جون آرزو نرو.اما امشب نھ.می پرسی ازش مباشھ
 من یکھ شب و روزشو پا.بابام سالھاست. نرمونمی نده آرزو،بمقسم

 .تنھاش بذارم.تونمینم.گذاشتھ
 . باھاش کلنجار رفتمیو کل.التماس و قسمش دادم. کردمھیگر.دمی داد کشسرش

 و. نداشتدهی کدام از حرفھام فاچی ھاما
 یول.وارد خونھ بشم.جرات نداشتم. خود را بھ خونھ،و نزد باباش رساندیبا لجباز او

 .آرمان را ھم تنھا بذارم.ومدیدلم ن
و خودش .ختھی از شدت حرص ھمھ خونھ را بھ ھم رونیآقا ھما.می دو باھم وارد شدھر

 پرخاشگرانھ رو بھ آرمان دیو تا ما را د. و پاشھا نشستھ بودختی ر،وسطیرو مبل
 ،. گفت
خوب . از مادرت نبودیمگھ تموم غم و اندوه تو دور.ی گفت برگردی؟کی برگشتچرا

 . و دست از سر من بردارششیاونم مادرت،برو پ
 ،. دی گوی داده مھی تکواریبھ د. ستادهیھمانجا کھ ا. باباش دلخور شدهی از حرفھاآرمان

 .یکن ی مرونی منو ار خونت بی داربابا
 ست؟ی خونھ،خونھ منم ننی ا؟مگھیستی تو بابام نمگھ

 .ستمی بابات نگھی من دنھ
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 ،.... بابایول
با اشاره بھ من . آروم باشدکردی می سعکھی حرف او را قطع کرده در حالونی ھماآقا

 ،. گفت
 کھ ی از روزیول. وا نشده بودتی آرزو بھ زندگیکھ پا.ی پسرم بودی زمان؟توی چیول

 . شدمزاری از توام بگھید.ی را دوست داردم،آرزویفھم
و . از رابطھ من و آرمان خبر داشتونیپس آقا ھما. دو دھانمون از تعجب باز ماندھر

 دنھیآرمان با آنکھ ھنوز از شن. تا ما را از ھم جدا کند. ما قرار گرفتنی بنیواسھ ھم
   حرف در بھتنیا

 
 ،. گفت. بودرتی حو
 ! یو باھاش ازدواج کرد. من آرزو را دوست دارمیدونستی بابا،تو مشھی باورم نمنھ

 .دمی حرفاتو شنیاتفاق.یزدی با تلفن باھاش حرف می داشتی روز وقتھی.دونستمی مآره
 ؟ی با ما بکننکاروی ای بابا،واقعا آخ،چطور تونستآخ

 نیمادر ھم.ادی آنھا خوشم نمیمن از خانواده . بھت فھماندممی مستقری و غمی مستقبارھا
 کدوم از چیھ.ی انگار تو کر شده بودیول. کرداهی مرا تباه،و روزگارم را سیخانم زندگ
  حرفھامو

 
 .یدینشن

 
 

 ،. و گفت.صداشو باال برد. ختھی بھم ری حرفھا بدجورنی ادنھی با شنآرمان
 ؟یچرا خودت با آرزو ازدواج کرد.ی بودزاری اگر ازشون بپس

 ،. و از جاش بلند شدو گفت. داد رونی با صدا بنفسشو
 ھیھرگز بھ چشم .خورمی قسم میول.باھاش ازدواج کردم. تو رو از دست ندمنکھی ایبرا

 دوستش ،وی دونستم تو عاشقشیم. بھش نگاه نکردمی زندگکی شرھیھمسر،
  پس ھرگز بھ خودم.یدار

 
 . کنمیکھ بھش دست دراز. ندادماجازه

 یم.ی از ھم جدا کردی رحمی تو ما را با بی شاھکار کردی بابا؟فکر کردی چکھ
 .ی کارو با ما بکننی؟ایآخھ چطور تونست. بخشمتی وقت نمچیھ.میدی کشی ما چیدون
 ،.  و گفتستادیو مقابلش ا. قدم بھ طرف آرمان برداشتچند

 گفتن میاز قد.او ھم مثل مادرشھ. خوردیآرزو بھ درد تو نم. حرفو نزننی اپسرم
 .ریدخترو بگ.نیمادرو بب
آرزو منو .ی کنھیکھ خودتو توج.یزنی سر و تھو می بی حرفھانی ست بابا،امسخره

 . دوسم دارهمیلیدوست داره خ
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 ،.  پر از نفرت بھ من انداخت و گفتی نگاھونی ھماآقا
بنا . دوسش دارمیلی من خدی کھ فھمنیھم. شدی چیول. مادرشم،منو دوست داشتخوب

 . بودی ھوسبازه عوضھیاو . رو گذاشتیناسازگار
 گریکھ د.و مرا برآن داشت. بھ مادرم،خون مرا بھ جوش آوردونی آقا ھمای ھانیتوھ

 ستادمیمقابلش ا. و احترام و ترسم را کنار گذاشتھ.سکوت نکنم
 ،. و گفتم 

 حرف نطوریدر مورد مادرم ا. دمیمن بھ شما اجازه نم. حرف دھنت را بفھمونی ھماآقا
 خدا پاکتر از او سھ،کھی قدای فرشتھ ھی.ی ھستیخودتون ک یکنیشما فکر م.یبزن

  شمام.نھ.دهیافرین
 
 .دمی دمی کھ تو زندگی آدمنیبدتر..یبد

 .ببند دھنتو.  آرزوی درآوردزبون
 نھی و پنج سال،کستیبعد از ب.یدی دویچھ کس.ی ھستیبذار بگم چھ آدم پست. بذار بگمنھ

 ھیواسھ خودش . بھ پسرش ھم اجازه ندھدیو حت.و نفرت را تو قلبش را پرورش دھد
  تو.ھمراه انتخاب کند

 
.  نرفتھادتیو بعد از سالھا .یزنی حرف منطوری مادرم،بھ خودت اانتی از خکھ
 .ی ھستی خودت کنیبب.نیبش

 ،. و گفت.  زدادیسرم فر. چشاشو گرفتھی جلوخون
 
 

 .رونیب کشمیزبونتو از حلقومت م. نکنی من زبون درازی شو احمق،براخفھ
و .آرمان کمر او را از پشت گرفت. آوردورشیو بھ طرف من . را گفتنی اونی ھماآقا

 ،. با التماس گفت
 . شنوندی ھا مھیزشتھ ھمسا.ی بکنیخوای چکار مکنمی خواھش مبابا
با عجلھ داخل .خود را از دست آرمان رھا کرد. او انگار افسار پاره کرده بودیول

ترس و دلھره وجود .می بھم انداختیمن و آرمان ھردو با ترس نگاھ.آشپزخانھ شد
  بھ.ھردومون را گرفتھ بود

 
و ھر لحظھ .  نداشتیعیباباش حالت طب.میو ازش خواستم از آنجا بر. رفتمکنارش

 .ارهی خودش بای سر ما یبال.ممکن بود
از آشپزخونھ،با . بھ خون نشستھی با چشمھاونیکھ آقا ھما. حرفام تموم نشدهھنوز
 ونھی دنی من ایخدا.دیرنگ از رخسار من و آرمان پر.رونی در دست زد بیکارد

  از.چکار کنھ.خواستیم
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 ی فرار راهچیھ. خوردمواریاما متاسفانھ بھ د.چند قدم عقب رفتم. فاصلھ گرفتھآرمان
 ھی یریکھ تو قفس،گ. را داشتمیاحساس پرنده ا. بودواریدور و ورم ھمش د.نداشتم

  مرگ را.گربھ افتاده بود
 

 من و پدرش قرار گرفتھ نی بھ آرمان،کھ بیمظلومانھ نگاھ.دمیدی چشام میجلو
کھ .دی بگویزیکھ ملتمسانھ رو بھ پدرش خواست،چ.دی تو نگام دیچ.دونمینم.انداختم.بود
  ی اجازه ھر حرفونیھماآقا 
 
 گری دالمیبھ خ.بھ طرف من حملھ ور شد. کھ در دست داشتیبا کارد. از او گرفتھرا

 ی مونی آقا ھمای خودخواھی قربانگر،منی دیقیو تا دقا.  تموم شدهزیھمھ چ
  و ھر لحظھ.چشامو بستم.شوم

 
 کھ در یو تنھا صدا.افتادی نی اتفاقنیاما چن.خنجر خشم او قلبم پاره کند. بودممنتظر

 . ونی آقا ھماینھ چاقو.کھ قلبم را لرزاند.آخ گفتنھ آرمان بود.دمی شنقیدقا
 بھ ونیخنجر خشم آقا ھما.دمی دی داشتم می من،چی خدایوا. چشامو وا کردمی آرامبھ
 ی روشیو درست پ. عادالنھ نبودنی ااینھ خدا. قلب من،قلب آرمان را شکافتھ بودیجا

  من،کھ بھ نظرم
 

 من یاو خودش را فدا. بھ من نرسدیبیتا آس. باباش انداختھ بودیخودش را جلو.اومد
  صداموایآخھ چرا؟خدا. دوسش ندارهگھید.کردی ادعا مکھی کسیفدا.کرد

 چرا؟.ی شنویم 
انگار . افتادنیو رو زم.زانوھاش خم شد.از خون سرخ شد. کھ تنش بودی آبرھنیپ

قطرات اشک . را نشان بدمیاز خودم واکنش.کردی نممیاریپاھام .طلسم شده بودم
  نکھیا. کردسیصورتم را خ

 
 وار دوسش وانھی کھ دیم،کسیعشق زندگ.آرمان بود. بوددهی من در خون غلتیجلو

بھ طرفش، در . بشھشی اجازه بدم،او طوردیمن نبا.شدی مشی طوردینھ او نبا.داشتم
   دست و پامو گمکھیحال

 
 .شتم بردازیبھ طرفش خ.  بودمکرده

 
 
 

 ی ناباورانھ،از کارونیآقا ھما.رو زانوھام قرار دادم. بلند کردهنی را از رو زمسرش
 یمنم نم.دادی از خود نشون نمی عکس العملچیخشکش زده بود و ھ.کھ کرده
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   باکھیدر حال. چکار کنم.دونستم
 

 ،.  گفتمونیخطاب بھ آقا ھما.ستمی گری مشدت
 ی گفت پدر،کدوم پدرشھیبھ توام م.یچطور تونست.ی بود کھ کردی چکارنی ایلعنت

 . قلب پسرشو بشکافھتونھیم
و بھ دستاش .عقب عقب رفتھ.رونیچشاش از سرش زده بود ب. ھا شده بودونھی دمثل

 ،. گفت.نگاه کرده
از خونھ خارج . را گفتھنھای بار انیچند.من پسر خودمو نکشتم. کارو نکردمنی من انھ

 نییاز راه پلھ ھا پا.او،کھ با سرعت داشت جز یکس.دنبالش رفتم.شد
 داد زدم و.تو راھرو نبود. رفتیم 

 ،. گفتم
 .رهی می پسرت داره مون،تروخدایآقا ھما.یری می دارکجا

  و مدام با خود. حرفھام توجھ نکردبھ
 آرمان شی پمھیسراس. گم شددمیاز د.من آرمانمو نکشتم.نھ من پسرمو نکشتم. گفتیم

کنارش .کردیمغزم کار نم.دست و پامو گم کرده. بوددهیر خون غلتتمام تنش د.برگشتم
  و سرش را از.نشستم

 
عرق صورتش .دی کشی نفس میبھ سخت. عرق شدهسیصورتش خ. بلند کردمنی زمرو

 ،.  گفتمھیو با گر.را با دستام پاک کردم
 نکارویآخھ تو چرا ا.رمی گی االن با اورژانس تماس منیھم. تحمل کنزمی عزآرمان

 ؟یکرد
 رو لب یبھ زور لبخند.کردی را تحمل میادی زیو با آنکھ درد.دیچی درد بھ خود پاز

 ،. نشاند و گفت
 .  کھ ھنوزم دوست دارمی بدونخواستم

 .ی اگر مال منم نباشیحت
 بار لباشو نی اولیار،برای اختیو ب. شدزی از عشقش لبرن،وجودمیری اعتراف شنی ااز

 .یگری دیزینھ تعھد،و نھ چ. واسم مھم نبودیچیدر آن لحظھ ھ.دمیبوس
 ،.  و گفتدیخودش را عقب کش. حرکت من،جا خوردهنی از اآرمان
 حسرت بھ دل شھی گوشھ قلبت،واسھ ھمھیبذار . وقت فراموشم نکنچیھ. اگھ مردمآرزو
 .بمونم

پس بھش با . ممکن بودری تصور کردنش برام غیحت. حرفش،لرزه بر اندامم افتادنی ابا
 ،.  گفتمیوردلخ
 ی تونم زندگی تو نمیمن ب.ی زنده بموندیتو با. حرفو نزننیا.  کن آرمانبس
 .کنمیخواھش م.آرمان بخاطر من،بخاطر مادرت زنده بمون.کنم

 ،. دی گویو م. اندازدی شدش مختھی تو شکمش،و خون ری بھ چاقوینگاھ
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 بھ گور دیا دوباره مادرمو بدنھیفرصت د. کھ تو شکمم فرو رفتھی چاقونی ابا
 گھی بار دھیبذار .رهی میبگو پسرت داره م.آرزو بھش زنگ بزن.ببرم

 .نمشیبب 
 . لرزان،دستھ چاقو را در دست گرفتمیبا دستھا.  جواب گذاشتھی بحرفشو

 
 
   ھر طور شده آنرا از شکمشدیبا

دستم شل  . درد بکشھنکھیاما از ا.دادمی جانش را نجات منطوری ادیشا. آوردمیدرم
 . کار را نداشتمنی ایی،توانا

بھ صد و .با عجلھ بھ طرفھ تلفن رفتھ. باشمدنشی تونستم شاھد درد کشینم
 تیچون وضع. خواستم زودتر برسندھیو با گر. زنگ زدمی پزشکیتھایپونزده،فور

 .ھی استرارضمیمر
 . کمکش کنایخدا.با ترس کنارش زانو زدم.چشماشو بستھ بود. نزد آرمان برگشتمبھ

 ،. گفتم. زدهصداش
 .اری طاقت بکنمی خواھش مرسھی االن آمپوالنس مزمی عزآرمان

 ،. گفتم. خوشحال شده. خود کردری کھ منو اسیھمان چشمھا. چشماشو وا کردی سختبھ
 . کنھی زندگتونھی تو نمیآرزو ب. بشھتیزی چدیآرمان تو نبا.دمیترس

 ،. گفت. براش نمونده بودی انگار جون،کھی رمقی بی صدابا
 خوامیم.رهیمیبگو داره م.ستیبگو پسرت حالش خوب ن.  برو بھ مادرم زنگ بزنآرزو

 .نمشی بار ببنیواسھ آخر
  با دستام،اشکاشو از رو.دی قطره اشکاش رو گونھ ھاش غلتقطره
 ،. و گفتم. ھاش زدودمگونھ

 و بعد کھ ، مارستانی ب برمتی مرسھیاالن آمپوالنس م.یشی تو خوب مشھی نمتیزی چتو
 .دنتی دارمشی دنبالھ مامانت،و مرمیخودم م.یبھتر شد

 یو با بدخلق. حرفھام عاجز شدهاز
 ،. گفت 

 ی دونم کھ زنده نمیو م.دمی من دارم جون می خودتو،لعنتای ی زنی منو گول می دارتو
 .مونم

 . ستی کھ حالش اصال خوب ندمیدیم
بھ کنار پنجره . تونستم قبول تنمی نمیول.شھی چشمھام داره پرپر می کھ جلودمی دیم

 دوارشی ھر طور شده امدیبا.بھ کنارش برگشتم. از آمپوالنس نبودی خبرچیھ.رفتم
 ،. پس گفتم.کردمیم

 ھرگز تنھات گھیبخدا د. من مطمئنم.شھی نمتیتو طور.ی باشی قودی تو باآرمان
 . مونمیتا آخر عمرم باھات م.ذارمینم

 گشود و. افتادیو مدام مژھاش رو ھم م.کردی مینی را کھ سنگشیچشمھا
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 ،. گفت
 . ندارممانی بھ قوالت اگرید.ی تنھام گذاشتیول.ی بارم بھم قول داداون

 ،. و گفتم.در دست گرفتم. کھ رو زخمش گذاشتھ بودشوی خوندست
باھم .یاگھ خوب بش.ستی سر راه من و تو نی مانعچی ھگری دکنھی بار فرق منیا

 باال یو تو وخدا.فقط من باشم. کنھدامونی نتونھ پی کھ کسی جارمیم.میکن یازدواج م
 .سرمون

 . رو لباش نشستی جانی بخنده
 ،.  گفتو

 . تو غارمیم،بری قدی و زمانھاھی اولی انسانھامثل
 ،.  و گفتمدمی زور خندبھ

 م؟ی بذاری اسم بچمونو چیراست.شمی مثل اونا،بعد بچھ دار مآره
 
 
 ،.  و گفتدی کشی گذشتھ تلخ خود آھادی بھ

 . ول نکن تا گم بشھلتوی تو مثل مادر من،دانل،امایدان.میذاری ماسمشو
 ،. گفتم. بود را پاک کردهی جاری کھ مثل چشمھ ااشکھام

 .  وقتچیھ. ما رو تنھا بذارهدیباباشم نبا. ذارمی من تنھاش نمنھ
 .حرفات ھمش دروغھ.گھی بس کن دآرزو

 .ی زدی زار نمنقدریا.ی بوددواریتو اگر بھ خوب شدنھ من ام. دروغھاھاتمیرو
حرفھا .و او ھم اقن را درک کرده. خودمو باختھ بودمیمن بھ کل. گفتی راست مآرمان

چکار .  دونستمیمنم نم. شدیاو ھر لحظھ حالش بدتر م. کردی ھامو باور نمیالبافیو خ
  یگاھ. بکنمدیبا
 

 ی وقتیو گاھ.  گفتمی ممی باھم داشتندهی کھ در آی خوشیروزھا عاشقانھ،و از یحرفھا
 تونستم یآخھ چکار م. ختمی ری فقط اشک ماری اختیب.  افتادیچشمم بھ زخمش م

  نیزتری عزیوقت.بکنم
 

 و کمک خواستن از ختنیجز اشک ر. چشمھام،در حال جون دادن بودیکسم،جلو
 مرا ی ھا و زجھ ھاھی گریو صدا. کھ انگار کر شده بودنی ھاھیخدا،و در و ھمسا

   از دستمیکار.دنی شنینم
 

تو آغوش . اومدی بھ زور نفسش باال مکھی در حالمیو آرمان،عشق زندگ. نبودساختھ
 . زدشوی جملھ زندگنیمن،آخر

 ،. وگفت 
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و ازش بخواه . نداشتمیجز دوست داشتنھ تو گناھ.بھش بگو.یدی اگھ بابامو دآرزو
 .حاللم کنھ

تو آغوش .او مرد. چشمھاشو بستشھیو واسھ ھم.دی نفسش را کشنیآخر. را گفتنیا
کھ . زدمیادیو چنات فر.در آغوشم گرفتم. در بدنش نموندهی جانگریاو را کھ د.من مرد

  فلک از صدام بر
 

 .دی لرزخود
آخھ چرا من .ری قسم،آرمانمو ازم نگتیتو رو بھ بزرگ. کارو باھام نکننی خدا جون انھ
 .یری گیکھ اونو ازم م.  کردمی بدبختم،مگر چھ گناھنقدریا

 ،.و ازش خواستم.تکونش دادم .  ھاشو گرفتھشانھ
تنھام . طاقت ندارمگھینھ من د.ی سنگ دل نبودنقدریتو کھ ا. تروخدا بلند شوآرمان

 . آرمان،آرمان. تروخدا تنھام نذار.نذار
 ای غم دننی من،بزرگتری زندگی آشنابھین،غرآرمان م.دمی او را نشی صداگری داما

 .را،تو قلبم کاشت و رفت
 
 
از . پرسمی از خودم مشھیکھ ھم. استی سوالنی اایخدا. بدبخت بودمنقدری چرا ادونمینم

 ھا خبردار ھیعاقبت ھمسا.کردی من،کھ گوش فلک را کر می ھاھی گریصدا
  و. بودنگریھرچند د.شدن

 
 آرمان را،کھ مثل نیو جسد خون.دیآمپوالنس ھم رس. کردی بھ حالم نمی فرقنبودنشان

 در بدنش ی جانگریو د. بھ خواب فرو رفتھ بودشھی پاک و معصوم،واسھ ھمیکودک
  بعد از آمدنھ.نمونده بود

 
 .و با خود بردن. انتقال دادنمارستانی بس،بھیپل

 بھ ی ھر کس ھا،کھھی عذاب دھنده ھمسای از غم و اندوه،و حرفھایای منو در دنآرمان
  و.ندی بریواسھ خودشون م. اتفاق نظر دادهنی در مورد اینوع

و چنان منو دوره .ھمراھش برم. نذاشتنینامردھا حت.تنھا گذاشت و رفت. دوختنیم
 گر،بھی و چند افسر دییبازپرس جنا.دی نکشیطول.کھ انگار من قاتل بودم.کرده بودن

  و پس از.محل جرم آمده
 

 ھا،مرا کھ تنھا مجرم در حال ھیو سوال و پرسش از ھمسا.در خانھ. کردنقیتحق
 .و بھ زندان فرستادن. کردنریدستگ.  بودھمیو تمام مدارک بر عل.حاضر بودم

.  صبا گذاشتھیسرم را رو شانھ ھا.بھ زمان حال برگشتھ. رسمی حرفام کھ مینجای ابھ
 . ندارهی ھام کھ تمومھی گرانیو م.دھمی را سر مھیھق ھق گر
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 ،.می گویم
اما .می جز دوست داشتنھ ھم نداشتیمن و آرمان گناھ. من بودی زندگی تموم ماجرانیا

و من کھ تنھا مجرم .او بھ دست پدرش کشتھ شد.می شکل ممکن مجازات شدنیبھ بدتر
   قتل شناختھنیا

 
 اعدام گری دیتا مدت. منھھھی اثر انگشت رو دستھ چاقو بر علیز،حتیو ھمھ چ.شدم

 .شومیم
 ،. و گفت. دستاش صورتمو نوازش کرد باصبا
 .یستیبرو بھ ھمھ بگو قاتل ن.ی نکردی آرزو تو کھ گناھاما

 ،.می گوی نگاھش کرده معاجزانھ
 خاطر من جون خودش را از ھیمن گناھکارم،آرمان . حرفھا را نزننی من صبا اجون

  چکار؟خوامی را می زندگنیاصال من بدونھ او،ا.دست داد
 آرزو،درستھ تو ستی عاقالنھ ننیا
 .ی مجازات بشیگری کس دیجا.شھی نملی دلنیاما ا.ی وار آرمان را دوست داشتونھید 

 ،.می گویقاطعانھ رو بھ صبا م.از جام بلند شده. را پاک کردهاشھابم
 نیھر چھ زودتر از ا.خوادیفقط دلم م. شومی مجازات می چھ کسی جاستی مھم نبرام
 . خالص شومیزندگ

 نیو من در مورد ا. درست باشھدی صبا شایحرفھا. کنم یاو را ترک م. را گفتھنایا
آخھ چطور .ادی بھ سرم بیچ. نداشتی برام فرقگریاما د. نگرفتمی درستمیماجرا تصم

  آرمان و. تونستمیم
 

 . را فراموش کنم. کھ در آغوشم جان دادی الحظھ
 . کردنیکھ روزگار با من چن.می خواستی می چی لعنتیای دننی مگھ من و او،از اآخھ

 
 

 بود طاقت فرسا،کھ از ی حضور آرمان،ھر لحظھ اش مرگا،بدونھی دننی من در ابودنھ
 ی عروسکنکھی ا؟ازیبخاطر ک.کردمی می زندگیآخھ واسھ چ.تحمل من بھ دور بود

  کھ بھ دست.باشم
 

 ،وی لعنتیایو از دن.رمیو دوست داشتم بم. خستھ شده بودم. داده شومی بازروزگار
 یبرا. باشمی خوام بھانھ ایمن نم.  خوامی زا نمی زندگنینھ من ا.آدماش خالص شم

  بھ.تقاص پس دادن
 

 .  پدر و مادرمی دشمنادست
 . نکبتبار بودی زندگنی مردنم از ھر نظر،بھتر از ادامھ دادنھ اپس
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 ھمی بر علزیو من کھ ھمھ چ.دیاز راه رس.دمی کشی کھ انتظارش را می روزبالخره
 با ون،کھی چشم پدر و مادرم،و آقا ھمایجلو.  نداشتمیگری شاھد دچیو جز خدا ھ.بود

   تو دادگاهاهیلباس س
 

انگار ھمھ بھ . تو دادگاه حضور داشتنیادی زتیجمع. شدمیدادگاھ. شده بودحاضر
 ھمھ،بھ یو من بازم جلو. من و عاقبت کارم براشون مھم شده بودی،زندگینوع

  و.گناھکار بودنم اقرار کرده
 

خواستم ھرچھ . دادگاه، خواستارشدمی قاضھ،وی عالوانی قصاص خود را از دیتقاضا
 نبودنھ ایو .اما انگار آنھا ھنوز،نسبت بھ گناھکار بودن.زودتر مجازاتم کنند

  و تنھا از رو.من،مشکوک بودن
 

 ی موضوع ھم برانیا. دانستنیممرا مجرم . رو دستھ چاقو مونده بود،کھی انگشتاثر
 گریھر چند د. داشتیشتری بی و بررسقی بھ تحقاجیقاتل بودنھ من،احت.ثابت کردن

   واسم مھمیزی چچیھ
 

 کھ دلم یزی تنھا چیول. در بدنم نمانده بودیانگار روح. متحرک شدهیو مثل جسم.نبود
 یو از قاض.کردی گناه رفتار می بھیکھ مثل . بودونی آقا ھماینامرد. سوزاندیرا م

  یپرونده،تقاضا
 

 رفتار ی گناھم،اما طوریمن ب. دانستیاو با آنکھ م. پسرش را داشتقصاص،قاتل
و در حضور ھمھ خواھانھ قصاص من .کھ انگار من آرمان را کشتھ بودم. کردیم

  فقط نگاش. نزدمیحرف.شد
 

آخھ او چھ .داشت.  گفتنیرا حرفھا بیلیخ.دی فھمی پر از نفرت،کھ اگر مینگاھ.کردم
 ختھی بھ پاش رشوی را کھ سالھا زندگی کھ با دست خودش،پسریکس. بودیآدم
   خاکریرا،بھ ز.بود

 
 ؟ی ک؟بخاطریبخاطر چ.فرستاد

 او کامال در اشتباه یول. فھمدی نمچی کھ ھی کسھی احمقم،ھیمن .کردی فکر ماو
و حق خون آرمان را،کھ داشت .ماو را رسوا کن. تونستمی مقتی حقانیچون من با ب.بود

  پس. شدی ممالیپا
 

 فی کثی بازنی ای،قربانی گناھی آرمان،در کمال برایز. کار را نکردمنیاما ا.رمیبگ
 یبا آنکھ گناھ.  خواستمیمن م.  گذاشتھ بودشی سکانس ھاشو بھ نماونیشد،کھ آقا ھما
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   رایھمان راھ. نداشتم
 

 .کھ او رفت.بروم
 
 

 من ی بھ آزادیدی امچی ھگرید.  گفتمتی از اتمام دادگاه،رو بھ پدر و مادرم با قاطعپس
 وجھ قصد عوض چیو بھ ھ.چون من راھم را انتخاب کرده.نداشتھ باشند

  ھر.اعترافات خود را ندارم.کردنھ
 

بھ حالت .دیدی ماجرا مقصر منی از مادرم،خود را در اشتریوبابام کھ ب. داغون شدن دو
 ،. و گفت. ازم درخواست کردالتماس
 ی افتاد؟آخھ من چطور میبگو اونشب چھ اتفاق. نکنی دخترم ترو خدا لجبازآرزو
 .یتو آدم کشت.باور کنم.تونم
بعد .یبھ حرفھا و درد دلھام گوش داد.ی بابا؟چند دفعھ نشستی شناسی چقد منو ممگھ

 ،. خطاب بھ ھر دوتاشون،ادامھ داده گفتم
 خودتون ی گذشتھ یریآنقدر درگ.یدینھ نفھم. من چطور بزرگ شدمیدی فھماصال

 .ی بزرگ شدنم را،ھم حس نکردیکھ حت.یبود
 نیجز ا.می واست کم نذاشتیچی ھی و مادرت تو زندگزم،منی نگو عزنطوری اآرزو

 . یازدواج اجبار
 ،.  شده با خشم گفتمیعصبان

 ی وقت در زندگچیھ. رسوندنجایو منو بھ ا. کرداهی را س،روزگارمی ازدواج لعنتنیھم 
 خونھ ی کھ،مرا بھ عنوان ھمسرش راھیو اون کس. ھستمیبھ دنبالھ چ.یدیازم نپرس
  چقدر.یاش کرد

 
 . حقارت را قبول کردمنی ایو من چرا؟و بخاطر ک. دادزجرم
 ،. و گفت. صورتش را پاک کردی روی اشکھامادرم

 .میجبران کن.میدیاما قول م.می کرداهی ستوی ببخش،ما زندگزم،ماروی عزی دارحق
 کھ جونم بستھ بھ جونش یآرمان را،کس.یتونیشما م.ی رو جبران کنیچ. ستمسخره

 .یرا بھ من برگردون.بود
 ھضم رقابلی غقت،واسشونی حقنیو دانستنھ ا. ھر دوتاشون از تعجب باز مانددھان

 از خواستھ یحتکھ . از پدر و مادرھا تا چھ حد،از فرزنداحشون غافلندیواقعا بعض.بود
  دلشون ھم خبر

 
 .ندارند
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 نیآخھ دانستنھ ا.  گفتمی، کاش بھشون نم. تو دلم،با خود گفتم. شدهمونی گفتھ خود پشاز
خواستم منو بھ . کھ ھمراھم بودسیرو بھ خانم پل. داشتیتی چھ اھمگریموضوع د

  پدرم.زندان برگردونھ
 

 ،.  گرفت و گفتجلوم
 .ی بھ ما نگفتیزید چ مورنی چرا تا حاال ور اآرزو
  را عوضیزی موضوع،چنی نگفتن اایگفتن . دونستمی میوقت. بگمدی باچرا

 . کنھینم 
  ھم تو را دوست داشت؟؟اوی چآرمان

 ،. با شرم گفتم. بردن اسم آرمان،از زبان پدرم،اشک در چشمانم جمع شدهبا
 
 

 ی خودخواھیقربان.می شدی ھردو قربانفی حیول. دوستم داشتمیلیخ. دوسم داشتآره
 .شما بزرگترھا

صورتم را . دستش باشھی کھ برگ برنده ایمثل کس. بابت خوشحال شدهنی از اپدرم
 ،. و گفت.دیبوس

   مدرکھ،کھنی بھترنی دخترم اخوب
 .تونھی کس نمچیچون ھ.ی باھاش ثابت کنتوی گناھیب.ی تونیم

 . رو کھ واقعا دوست دارهیکس
 . ببرهنی دست خودش از ببا
 . درست من درس وکالت نخوندمبابا
 .  مورد ندارمنی در ای اطالعات چندانو

 .دونمی را خوب منی ااما
 . پرسندی قاتل نمکی ،ازی دادگاھچی ھدر

  نھ؟ای؟ی واقعا عاشقش بودایآ.ی را کشتی کساون
 . بھ قصد خارج شدن.ھمراه خانم،کھ نگھبان من است. از کنارش گذشتھ. را گفتھنھایا

 . شومی می دادگاه راھاز
کنار در . آنجا نماندهیگری دیو جز من و پدر و مادرم و چند تا نگھبان،کس. رفتندھمھ

 . رسمی کھ میخروج
.  کدام،از جلسات دادگاه حضور نداشتچی مادر آرمان،سارا خانم کھ در ھادی دفعھ ھی
 . افتمیم
 ،. می گویاو را مخاطب قرار داده م. طرف مادرم برگشتھبھ

  بھ سارا خانم بگومامان
 .شرمنده اشم 

 . اتفاق واسھ پسرش آرمان افتادنی من بود اریتقص
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  بھ اسم سارا خانم رای کھ کسمادرم
 و.سردرگم نگاھم کرد. شناختینم

 ،. گفت
  با آرمان داره؟ی نسبتھ؟چھی کگھی خانم دسارا

با عجلھ آدرس منزل .در مورد او نداشتم. دادنحی توضی برای من کھ فرصت چندانو
 .ھمراه نگھبانھ بھ زندان برگشتم. مادر و بابام  نوشتھیآنھا را برا

 . بھ کنارم آمدهدنمیو با د. صبرانھ منتظر آمدنم بودی تو سلول زندان،بصبا
 . پرونده شدی قاضی رایای جوی در پی پی سوالھابا

 . کردهفی را براش تعریزھای چمختصر
 ،. فتمگ

 . شودی برگزار مگری دی مدت ماھ،کھی بھ دادگاه بعدموکولش
 .و شروع کرد بھ سرزنش کردنم. شدیعصبان

 . را نگفتمقتی چرا حقکھ
 ھ؟ی بھ خاطر چی ھمھ لجبازنی او

 . او نداشتمدنھی موعظھ شنی حوصلھ
 .و ازش خواستم. دمی داد کشسرش
 . بذارهتنھام
 . بستم و چشمھامودمی رو تخت دراز کشبعد
 . حوصلھ حرف زدن ندارم.دی دی ھم وقتاو

  رونی گذاشت و از سلول بتنھام
 .رفت

 
 
 
 یتا بلکھ من را راض. نشستنی من بھ گفتگو م،بای روز دادگاه بھ بعد ھمھ بھ نوعاز

 .می را بگوقتیکھ حق. بودننیو خواستار ا.کنند
 . خود را تباه نکنمی جوانو

 . آمدنی مدنمی بھ دیکی یکیکمون،ی نزدشانی و مادرم،ھمھ قوم و خوپدر
 نظرم در مورد دی تجد،وی کردنھ من بھ زندگدواری بر امی با حرفھاشون سعو

 .داشتن. کھ گرفتھ بودمیمیتصم
 . دنبال کردنھ پرونده ام استخدام کردی خوب و کاربلد برالی وکھی ی حتپدرم

 . من با لجاجت،با پدر و مادرم او را از خود راندمکھ
 . از ھمشون خواستم دست از سرم بردارندو
 .رمی واسش نبود بمی بذارند کھ بھ درد خودم،کھ درمانو
 .دونمینم. را ثابت کنمیچ.خواستمی کارھام منی ابا
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 . کار،آنھا را مجازات کنمنی با اخواستمیکھ م. داشتمی آنقدر از پدر و مادرم دل پریول
 . بودمدهی شنلی از قوم و فامچون
 . بودنی شب و روز در غم و اندوه،دنبالھ چاره اآنھا
 . مرا ثابت کردهی گناھی بکھ
 .ببخشمشون. تونستمی نمیول.کردمی آنھا را درک میمن نگران. تبرئھ ام کنندو

 .دنی ھرگز دردامو نفھمآنھا
 .دنی عاشق من و آرمان را ندی نگاه ھای حتو
 . خود غرق بودنی گذشتھ ی آنچنان در زندگو

 . بھ نام آرزو ھم دارندیوش کردن دختر فرامکھ
 . کھ بھ خاطر آنھا،دل عشقش را شکستیدختر

 کھ اصال دلش. دادی تن بھ ازدواجو
 .  خواستینم 

 .شمیداغون م. کنم ی من،ھر وقت فکرش را می خدایوا
 . کردی میکھ عشقم در آنجا زندگ. شدمی وارد خانھ امن
 فرسنگھا از ھم دور قتیاما در حق. کردمی لحظھ بھ لحظھ وجودش را کنارم حس مو

 .میبود
 را بھ میبھ دور از خواستھ ھمھ،زندگ. تونستمیو من م.  گشتی زمان بھ عقب برمکاش

 ی نماھمی نگاه عاشقت بر روزگار سگھی د،چرایآرمانم،عشقم کجا.زمی آرمان بریپا
 .تابد

 ی باقنمونی فاصلھ بنی کاش ھماصال
 . موندیم 
 . دادمیاز دست نم.دی کشی از دلم پر مای غم دندنشی د من آرمانم را کھ باو
 
 

 تک بودنش باعث نی ھمدیو شا. بودری نظیاو واقعا ب.دادی با نفساش بھم آرامش مآرمان
 . شد

 . دل نھ،بلکھ صد دل عاشقش شومھی
 . ھرگز خودم را ببخشمگریبتونم د.آنقدر بد کھ فکر نکنم. خوب بود و من بداو

 را کھ در حق آرمان یو جور جفا. قانون محاکمھ شدهلھی ھمان بھتر بھ وسپس
 .پس بدم.کردم

 .منو از آن باز دارد. تونستی کسم نمچیکھ گرفتم و ھ. بودیمی تصمنی آخرنیا
 ی فوالدی ھالھی خودم،شب و روزم را در پشت می نابودمھ،ھدفی گرفتن تصمبا

 .کردمی میزندان سپر
 . دم کرده بوری گی قفس،دری تکرارقمی دقاھمھ
 . از آن مرگ بود وبسی تنھا را رھاکھ
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 کھ ما یای دننیو بدانم در ا. آشنا بشمیبا کسا. شدنم در آن قفس،باعث شدری اسنی ھمو
 .میکنی میزندگ
و تمام عمر خود از فرط . انددهی را نکشی طعم خوشبختچوقتی کھ،ھی ھستن آدماآنقدر
 .دنی روز خوش ندھی ی و بدبختیآوارگ

 . گشودهای دننی ای چشم بھ روی از وقتچارهی صبا دوستم،کھ بمثل
 . خانواده اش او را بھ فالکت رسانده بودی و ندارفقر

 . داده بودی و دزدی تن بھ بذل کاری از فرط ندارکھیطور
 ،.  گفتی کھ خودش مھمانگونھ

 نی با اھتونی می بھ راحتدی دی باشھ براش جالب بود اما وقتی تو باند دزدنکھی الیاوا
 . خود و خانواده اش را برطرف کندیازھایکار،ن

نتونستھ . بعد چند بار بازداشت،و زندون رفتنیحت. شدهی کار حرفھ انی در اگرید
 . بکشدفیدست از کار کث

 . باز بھ زندان افتاده بودی طالفروشھی سرقت از لی حاال ھم بھ دلو
 .می کارش بحث کردنی باھم در مورد ایوقت

 تو زندون دی کار،کھ ھر بار چند سال از عمرت را بانی ایچرا بھ جا. پرسمی مازش
 . ی آبرومندانھ داشتھ باشیتا زندگ.ی کنی نمدای پیکار.یباش

 ،. دی گوی خندد و میم
 کھ یدی رو دی تو چھ کس،آخھی انگار از ھمھ جا پرت،وی ساده ایلی جون واقعا خآرزو

 .و بھش کار بدھد.ه سابقھ دار اعتماد کرد،وی زندونھیبھ 
  نیچون در ا.  گفتی راست مصبا

 ی نگاه میگری دی خالفکار و دزد را جوریھمھ آدمھا. میکنی می کھ ما زندگی جامعھ
 .کنند
با اعتماد . کندی نمی کس سعچیو ھ. اومدهای شخص،مادرزاد دزد بھ دننی انگار اکھ

و آنھا را بھ راه درست . دوباره و پاک را بھشان بدھدی زندگھیبھ آنھا،فرصت .کردن
  یی راھنمایزندگ

 
 .کرده

 . نجات دھدی و بذل کاری منجالب دزداز
 . بودنی خوبیھمھ آدمھا. و دوستھاش کھ در آنجا گرفتار شده بودنصبا
 کھ یزھایو فقر،و حسرت خوردنھ چ.یبلکھ ندار. بودنومدهی نای دزد بھ دنآنھا

 . دزد بار آورده بودآنھا را.نداشتن
 
 
 

 . با ھم فرق داشتھ باشنددی آدمھا باچرا
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 از بچھ ھا تو ناز و نعمت غوطھ یچرا بعض. بوددهیافری پروردگار نھی ھمھ را مگر
 .ور بودن

 . بھ نون شبشونم محتاجای بعضو
 ،.دی گوی شعر کھ منی امثل

 
 گرندیکدی ی آدم اعضایبن

  گوھرندکی ز نشی در آفرکھ
 

و دارا از . اش خبر نداردھی از ھمساھی ھمساگر،چرایکدی ی عضانی کجاست اپس
 .ندار
 ارزش ی بیزی چھی صبا بھ خاطر دیچرا با. داشتمزی ھمھ چی من خودم تو زندگیوقت

  بزند؟ی جفت کفش دست بھ رزدھیمثال 
  ی چی کودکاننی چنی ندهی آواقعا

 . شودیم 
 . رسدی بھ کجا مندهیدر آ.گ شود عروسک بزرھی کھ با حسرت داشتنھ یکودک

کھ . اندازدی می عروسک،او را حسرت بھ دل در دامن جامعھ اھی داشتنھ حسرت
 . بزندی جبران کمبوداش،دست بھ ھر نوع خالفیبرا.شودیمجبور م

 .ھنھ تردش کنند.شودی بد شدن و کار خالف باعث منی ھمو
 .می فرصت دوباره بدھھی بھ آنھا مییایو اگر ب. کس بھ آنھا اعتماد نکندچی ھو

 . شوندلی آدم سالم و پاک تبدھیبھ .  شدهمونی خود پشھی زود از کردیلی خدیشا
طرز فکر . تونستمی نمی کھ من بھ تنھافی حیول. سوزدی صبا و امثال او می برادلم

 . بدمریی جامعھ را نسبت بھ آنھا تغھی
  ھمھ کھ. بودی زندگتی طبعنیا

 . تونند خوب باشندینم
 چھیکھ باز. ھم مثل من ھستنیگری دی درستکار،و کساایبعض.شندی مجرم مایبعض

 .روزگار شده
 . کشندی گناه انتظار چوبھ دار را میب

 . شدنھختھی دار آو،بھی عاقبت ھر آدم کشچون
 . گناھکارم،و جرمم ھم عاشق شدنمھیول. را نکشتمی کسمن

 .جرمھ،گناه،خوب البد ھست. عاشق شدن یعنی،ی مسخره ایای دنواقعا
 .دادمی تاوان پس نمنی چننی نبود من ااگر
 . اگر عشق گناھھ،چرا خدا آن را در دل بندھاش قرار دادپس
 . کنھی می دانستن دخترشون دزدی پدر و مادر صبا،با آنکھ مچرا
 . باز نداشتنفی کار کثنیو او را از ا. را نگرفتنشیجلو

 ھ؟ی مقصر کواقعا
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 ؟یگری کس دایم،ی واقعا ما مقصرایآ
 . دھندی جامعھ ملیتحو.کھ ما را بزرگ کرده. ھستنیمقصر کسان.میستی ما مقصر ننھ

 . ندارهی از زندگی درکچی ھنھ،کھی فرشتھ رو زمنیپاکتر.ادی مای کھ بھ دنیکودک
 . بودهلیکھ در سرنوشت آنھا دخ. بزرگترھا ھستننی اپس

 . بزرگ کنندی آنھا را بھ درستدی باو
 . ما،کھ در حال نابود شدن بودی در غم و اندوه زندگنی چننی انکی او

 . و زار نزنندنسوزند
 . کردی را درست نمیزی چختنشانی اشک رگری دچون

 
 
 . بار ،در دادگاه محاکمھ شومنی سومی ھفتھ مانده است تا من براھی
زمان از .کردیدم حس مآنقدر کند،کھ آ. گذشتی می داخل زندان زمان بھ کندنجایا

 .ستادهیحرکت ا
 ،.  گفتی مصبا
 . بھ گذر زمانیحت.کنمی عادت مزیکم کم بھ ھمھ چ. بمونمنجای ایادی مدت زاگھ
 . من مطمئن بودماما
 . کردمی عادت نمنجای وقت بھ اچیھ
 . خواستم تنھا باشمیکھ م. بودنیبھ خاطر ا.ارمی جا دوام بنی تونستم ام،کھی مدتنی او
 .شمیاندی درتنھا خود بھ آرمان و عشق نافرجامم بو
 . دادادمیو دوست داشتن را . کھ آمد و عشق را در قلبم کاشتی کسبھ
 . زود ترکم کردیلیخ. متاسفانھ در کنارم نماندهیول
 یکاش من جا. غم طاقت فرسا را تحمل کنمنیچطور ا.  بزرگ چکار کنمی خدای اآخ

 . مردمیاو م
 .  کرده بوددایو پ او تازه مادرشآخھ

 ھمھ سال،در کنارش نی روزم نتونست پس از اھی یول. او بوددنھی منتظر دسالھا
 . کندیزندگ
 . دارم بھ او بدمیمن چھ جواب.ردی و از من سراغ پسرش را بگادی اگر مادرش بحاال
 تو ی آرمان،پسر گمشده یبا نابود. کھ پدر و مادر من روشن کردنی آتش خشمبگم

 .خاموش شد
 .شدمی عذاب آور رھا می ھمھ درد و فکرھانیو از ھجوم ا. مردمی کاش مآخ

 . ستی نای دننی در اگریآرمان مرده و د.  شدی باورم نمھنوزم
 اسارت،کھ نی بند،از انی مرا از ادنم،وی بھ دادیم.او زنده است. کردمی لحظھ حس مھر

 .کند یخالص م.  شده بودمری آب اسی در تنگی ماھھیمثل 
 عشق را برام بھ یای معصومش را،کھ دنی تونستم او را،آن چشمھای چطور مآخھ

 .فراموش کنم. ارمغان آورد
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 . نباشھای دننی آرمان در اگری ددیشا
  و خاطر من موجادی و در ھمھ حال،در شھیانش،ھمی پای بالش،عشقی خاما

 . زندیم 
 را قتیو حق.فراموشش کنم.  خواستی مادرم،کھ عاجزانھ ازم می را بھ ھمھ حتنیا

 ،.گفتم.میبگو
 ادیبا . کھ زنده باشم و نفس بکشمیچون تا زمان. حرفا نزدنی از اگری ازش خواستم دو

  آرمان، و عشق او
 . امزنده

 . اعترافم بودنی جز مادرم،شاھد ایگریکس د. حرفھا را زدمنی آن لحظھ کھ ادر
 .م،کھ او ھم باورش شده بود من گناھکارمجز مادر آرمان،سارا خان.  نبود ی کسوآن

 .و آنروزم بھ اصرار مادرم بھ آنجا آمده بود.  پسرش را ازش گرفتمو
من . خواست بھ سارا خانم ثابت کندی آرمان،و احساسم بھ او،مدنھی کششی مادرم با پو

  و.او را دوست داشتم
 . تونم قاتلش باشمینم
 

نشان . نشستھ بودی کنارزیش را،کھ پشت م خوددی من را شنی حرفھای خانم وقتسارا
 . من نشستیو آمد کنار مادرم، رو بھ رو.داد

 . بودی مالقات حضورآنروز
 شباھت بھ یو ب. بودادی کھ مساحتش نسبتا زی کھ بھ آنجا آمده بودن تو اتاقی ھمھ کساو
 .جا گرفتھ بودن. سالن بودھی

  با سارا خانمی جانی در چننکھی ااز
 .روبھ رو شدم 

 شد دختر من ی بھ سارا خانم متذکر مکھیو در حال. داشتم مادرم از جاش بلند شدشرم
 . ما را باھم تنھا گذاشت. نکردهیگناھ

 ریواقعا از حضورش در آنجا غافلگ. شدری ار چشمانم سرازاری اختی اشک بقطرات
 .ھ بودانگار ده سال گذشت.چقدر شگستھ شده بود. بگمی چدونستمیو نم.شدم

 . پر از دردده،ویو صورتش چروک. مثل برف شدهیدی از سفشی ھاسھیگ
 نکرده از دای بود را،ھنوز پدنشی کھ سالھا چشم انتظار دیپسر. نبودی کمچاره،داغیب

 .دست داد
 . کردمسھی را با مادر خودم مقااو

 گرفتن ی خشم،برای از شعلھ ھان،پری دل سوختھ،و غمگشونیکی مادر کنار ھم،دوتا
 .انتقام خون پسرش

 . شدهی جانی چنری دخترش گرفتار و اسنکھی اشان،ازی و پرانی گریگرید
 یو نا.میکردی مھی صدا گریھر دوتامون ب. نگاه کردن بھ صورتش را نداشتمجرات

 .میحرف زدن نداشت
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چون بودنش بھم .آرزو کردم کاش حاال آرمان کنارم بود.می حال ماندنی را بھ ھمیمدت
 . تا در مقابلھ مادرش حرف بزنم. دادی میمدلگر

 .  ندارمی کھ من گناھمی بھش بگوو
 ،. بھ حرف آمد و گفت.دی مرا دشانی سکوت و حال پری خانم وقتسارا

 
 

 سکوتت نیاما ا.ی نداری نقشچی در کشتنھ آرمان من ھ،وی گناھی تو بدی گوی ممادرت
 . دونمی نمھ؟ینشانھ چ

 پسر شما مرده یواقعا من شرمنده تو و آرمان شدم سارا خانم،کاش من بھ جا. بگمیچ
 .بودم
 ،.  دلش تازه شد منو محکوم کردو گفتداغ

 حاال پسرم زنده ی کردی نمی رفتن پافشاریاگر آنشب،برا.  تو بودری تقصھمش
 ؟یچرا جگرگوشمو ازم گرفت.ی چرا پاره تنمو کشت،بگویتو گناھکار.بود

  کارو بکنم؟نی ادی من آرمان و کشتم؟آخھ چرا بایکنیارا خانم شما فکر م سواقعا
اومدم بفھم .ی واسم معما طرح کننجای اومدمی ن؟منی داشتیلی دلھی دونم حتما ی میچ
 . ونی آقا ھماایتو و پدر و مادرت، .گھی راست میک

 ،.دمیپرس. حرصم گرفتھونی آقا ھمای نامرداز
 .یکنی منو محکوم منی چننیو ا.  حرفاش باورت شدهکھ. گفتھی چونی آقا ھمامگھ

 ،. دی گوی کشد و میباال م. را کھ در حال افتادن استچادرش
 . را بھم گفتھقتی از ھمھ حقزا،مھمتری چیلیخ

 را قتی تونھ حقی ھمھ سال پسرتون را از شما جدا کرده منی کھ ای،کسی مطمئنشما
 ،.دیبگو

 ،. دی گوی و مزندی و و سوال بھم زل مشی پر از تشوی چھره ابا
 دهیاو مثل من داغ د. امکان ندارهنینھ ا. او بھم دروغ گفتھیعنی. یگی می داریچ

 ی را کھ نمنیا. کردی مثل پدر واسش پدریول. نبودشیدرست آرمان پسر واقع.است
 .تونم منکرش بشم

   او ھمستیو حاال از مرگش داغ دار ن. نکردی نگفتم واسش پدرمنم
 ،...یول. بشھینطوری خواست اینم
 بھم بگو اونشب،بعد از دمی دخترم تو رو بھ قبر پسر پرپر شدم قسم م؟آرزوی چیول

  افتاد؟ییرفتن تون چھ اتفا
عشق .آرمان تو قبر بود. شدی اشکام جارلیس.  قبر آرمان،قلبم فشردهدنی شنبا

 .بر نداشت خودشم خی آدم از فردا،کھی ارزشی بیایچھ دن.میزندگ
 را از از او پنھان قتیحق. نتونستمگرید. درمانده منو قسم دادنی سارا خانم چننکھی ااز

 ،. رو بھش گفتم.کنم



 183 

 از جانم دوسش شتری تونستم او را،کھ بیآخھ چطور م. خدا قسم،من آرمان را نکشتمبھ
 .بکشم.داشتم
 ونیخشم آقا ھمااز خودم و آرمان و . کردمفی آن شب را براش تعری ھمھ ماجراسپس

  راشی چشمھایکھ خون جلو
 ،. گفتم. چاقو بھ طرف من ھجوم آوردھی ھا با وانھیو مثل د. بودگرفتھ

و بھ دست پدرش . من انداختی دادم کھ چگونھ آرمان خودش را جلوحی براش توضو
 .کشتھ شد

 ،.دی پرسیو مدام م. نبودی حرفھا براش باور کردننیا
 . بکنھنکاروی تونھ ای پدر چطور مھی کردنھ ابن موضوع برام سختھ،آخھ باور
 ی آرمان قربانیول.او بھ قصد کشتنھ من،جلو آمد. آرمان بکشھخواستی مگمی نممنم
 . ندارهی مناسبی حالت روحونیآقا ھما.شد
 را دوست گری دانست من و آرمان ھمدیاو با آنکھ م. از ھمھ زنھا و دخترا متنفرهاو

 . انداختنمانی را ب،خودشیمی اتفاق قدھی دنھی کششیاما با پ.میدار
 . ما را از ھم جدا کردو

  اومد چرا باھات ازدواج کرد؟یاگھ ازت بدش م.ستی حرفات قابل ھضم نآرزو
 . از آرمان دور کندشھی ھمی مرا برانکھی ایکیل،ی دو دلبھ
 . عشق کھنھھیانتقام .ردی من از پدر و مادرم انتقام بگلھی بھ وسیگرید

کھ من . دادمحیبراش توض. سوال نبرمری کھ آبرو پدر و مادرم را زیتا جا. گفتمبراش
 .و تنھا گناھم دوست داشتنھ آرمان بود. نکردمیگناھ

 تا خون می را بگوقتیو ازم خواست تا در دادگاه حق. نارحت شدهیلی بابت خنی ااز
 . نشودمالیپسرش پا

 
 
 

پس از سارا خانم . دل ببندمای دنیھاییبای تونستم بھ زینم گری قلبم مرده،و دگھی دمن
 .حاللم کند. در دلش ھستیو اگر از من دلخور. فکر نکندزای چنیخواستم بھ ا

 ،.  را با محبت فشرد و گفتدستم
و . بھت شک کردمنکھی تو منو ببخش،از اکنمی مم،خواھشی من کزمی ببخشتت عزخدا

 .سرنوشتم بوده نی ادیشا.تو رو قاتل پسرم دانستم
 یو چند ساعت بعد،او را برا. کنمدایپسرم را پ. از چند سال چشم بھ راه بودنپعد
 . از دست بدھمشھیھم

 ،.  اش افزود و ادامھ داد و گفتھی بر شدت گرآنگاه
 ی موضوع را منی پسرمھ،بخدا اگر آنروز انی ای گفتی ھمان روز اول بھم مکاش
 سختھ،واسھ بچھ ات یلی خی دونیآخھ تو کھ نم.دمی کشی عذاب نمنقدریحاال ا.دمیفھم

 .ی نکنیمادر
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 .کاش من جات مرده بودم.رهی مادرت بمآرمان
   ھق ھقکھیدر حال. نتونست خودش را کنترل کنھگری ددی کھ رسنجای ابھ

 . کھ آنجا بودنی کساننی نگاه سنگریز. اش فضا دا پر کروهھیگر
 . رفترونیب

 .  کردمھیساعتھا در خلوت خودم گر.بھ سلولم برگشتھ. ھم حالم بھتر از او نبودمن
 کردن ھیو تنھا با گر. کردن بودھی و گرختنی سھمم فقط اشک رای دننی تو اانگار

 .دمی رسیکھ بھ آرامش م.بود
 . شکستمنجای آرمان در ای با نابودمن
 . در من نماندهی بھ زندگیدی امگری کھ دی گونھ ابھ
 سکوت سی پلیھایھمچنان در مقابلھ بازجو. شده بود،باعثی از زندگمی دل خستگنیھم
 . گفتن نداشتھ باشمی برایو حرف.کنم

 .دی من از راه رسی دادگاه روز سرنوشت ساز زندگروز
 قرار نی مجرمگاهی از حضار،در جایری و جمع کثی بار مقابلھ قاضنی سومی من براو

 .کھ گناھکارم،و مجرم.ماظھار داشت. جرم خود را گردن گرفتھگریو بار د.گرفتم
 . پرونده حرفھامو باور نکردنی قاضی کس،حتچی ھنباری ااما
 .می نگویزی چقتیو جز حق. را گفتھقتی من را قسم دادن کھ حقو

 صبرانھ منتظر ی بھ پدر و مادرم کھ بھ شدت نگران،و سارا خانم کھ او ھم بینگاھ
 .انداختم.اظھارت من بود

 .  دونستم چکار کنمی افتاده نمری گی بد مخمصھ اتو
 ،.  گفتمی بھ قاضرو

 گھیتروخدا د.ھی کافگرید.بخدا خستھ شدم. کند کھ من قاتل باشمی کس باور نمجی ھچرا
 . بگمدی چند بار باگھی من قاتلم،دی کن؟باوری را تمومش کنی بازنیا

 انی می کھ مردیقاض.برپا شد. کھ آنجا بودنی حضار و کسانانی در می ھمھ اھم
 . بودیسال،و با تجربھ ا

 ،.  را بھ سکوت فرا خواند و گفتھمھ
  راقتیچرا حق.یری جرم را گردن بگنی ایخوای می چرا و بخاطر کدخترم

 .دی و ھم ما را راحت کنی گینم 
 . بھ پدر و مادرت رحم کنی کنی خودت رحم نمبھ

 دارد یو مرا بر آن م. کندی مداری از خواب غفلت ب،مرای مثل تلنگری قاضیحرفھا
 .می را بگوزیھمھ چ

 .داستی از چھره اش پون،کھی بھ آقا ھماینگاھ
 . تموم وجودش را گرفتھترس

 . اندازمیم
 . کنمی مفی تعری آنشب را بدونھ کم و کاستعی زنم و وقای او زل مبھ
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 . شنوندی من را تا آخر می سراپا گوش مشتاقانھ حرفھاھمھ
   را ھم بھ فکر واگری دی باور،و برخرقابلھی غای بعضیبرا قتی حقنی ادنھیشن
 . داردیم

 . را نداشتی لحظھ انی کھ انتظار چنونی ھماآقا
 یرو بھ قاض. من را محکوم کردهیادیبا فر. اعتراض از جاش برخاستھبا
 ،. گفت 

 .گھی او داره دروغ می قاضیآقا
 من یول.آرمان درستھ پسر خودم نبود. کرده باشمی کارنی تونم چنی من چطور مآخھ

 .او را بزرگ کردم
 چطور. گذاشتمھی جانم واسش مااز
 . ستی نی حرفھا اصال باور کردننی تونم بکشمش،ایم 

 . کردانی حرفھاشو بلکسی و ری چنان منطقونی ھماآقا
ا مرا ت. دست بھ دست ھم داده بودنایانگار تمام دن. منو باور نکردی حرفھای کسکھ

 .محکوم کنند
 ھا ھم شھادت داده بودن آنشب فقط من و آرمان تو خونھ ھی چند تا از ھمساچون
 . بودنددهی دی خونیو من را با دستھا.میبود
 . دفاع از خود نداشتمی برای حرفگریو من د. بودھمی بر علزی چھمھ

 . نشستممی کرده سر جاسکوت
 . خدا دوست نداشتنکھی مثل ااما

 .ابدی دادگاه با گناھکار بودنھ من خاتمھ نیا
بلند شد،و بدومھ مقدمھ . کردم ازم دفاع کندی وقت فکر نمچی خانم کھ ھسارا

 ،.  اظھار داشت و گفتی حرف اضافھ اچی،وھینیچ
 . در حضور من و پسرم،ھومن کھ او ھم در دادگاه ھستونی آقا ھماآنشب
 . بھ مرگ کرددی را تھدآرزو

 . تونھ آدم بکشھی دختر نمنی ای قاضیم،آقایشاھد و پسرم ھردو من
 . حرفاستنی معصومتر از اچون

 مادرو از بچھ ھی سال نی گناھھ،چرا چندیب.شھی ادعاش میلی کھ خ؟اوی آقا چنی ایول
 یول. او قصدش کشتن پسر من بودگمیمن نم. محرومش کردیاش جدا،و از مھر مادر

  ری غایعمد بود 
 

 . حاال پسر من مردهعمد
 .  بھ دفاع از خود،پرخاشگرانھ رو بھ سارا خانم گفتونی ھماآقا
 .خودم بزرگش کردم. پسر؟اون پسر من بودھ؟کدومی چرت و پرتھا چنیا

 . ی دروغ بگی خوای میتا ک.ی خودتم بھ کام مرگ فرستادیو با دستھا.ی کردبزرگش
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 ی چون من از خون پسرم نمیر ندای راه فرارچی ھگری واضح و آشکاره،دزی چھمھ
 .گذرم

 .و مرا متھم کرد. افتاده بود و ھر چقدرم دروغ گفتری پاک گگری دونی ھماآقا
 . من ارائھ دادلی کھ وکیگری ھومن و مادرش،و مدارک دیو با حرفھا.  نداشتدهیفا

 .ناچارا بھ جرمش کھ کشتن آرمان،و جدا کردنش از مادرش بود. شدهمحکوم
 . کرداعتراف

 . مونھی پشت ابر نمشھی ماه واسھ ھمگنی کھ مراستھ
 
 . در خونش کردانتی در آخر اعترافاتش،من و آرمان را محکوم بھ خونی ھماآقا
 .می کردانتی خمشی، کھ در خونش بھ او و حر.  گفتو
 . نداشتقتی دروغ کھ اصال حقنیا

 . ام کردشوکھ
 ،.  گفتمیادی بانگ برآورده با فرکھیطور

 را گری ھمدیلیدرست من و آرمان خ. ندارهقتیوغ محضھ،و ھرگز حق حرف درنیا
 بھ ندرت ھم،با ھم یحت. سوال نبردهری وقت شخصت خود را زچیاما ھ.میدوست داشت

 .می شدیھمکالم م
 ،. باز بھ دفاع از خود برخاست و گفت. را باور نکردهمیحرفھا
 .یھ تو نکنک. نکردانتی مادرت بھم خ،مگھی تو ھم مثل مادرتیگی مدروغ

 ،. گفتم. نفرت نگاش کردهبا
 ون؟ی آقا ھماھی مشکل شما چیدونیم

کھ .ی ھستی انھی و کیو آنقدر اغده ا.ینی بی چشم مکی ھمھ را بھ نھ،کھی شما امشکل
 فیح.ی پاک نکنیاھی دلت را از سیخوای میآخھ تا ک.ی گذشتھ را فراموش کنیخواینم

  نبود آرمان
 

 .ی کردفی کثی بازنی ایرا،قربان
 .ی من و آرمان فرار گرفتنی بی سنگ دلبا
 من و او نی وقت بچیھ.ی دونستیاگھ م. من چقدر او را دوست دارمی دونستی کھ نمتو

 .ی گرفتیقرار نم
 . من متاثر شدنی در دادگاه از حرفھانی حاضرھمھ

 . متوجھ شده بودنکھ،تازهی ھم مثل اونی ھماآقا
 .  انداختنییشرمسار سرش را پا. را در حق من و آرمان کردهی ظلمچھ

 . گفتن براش نموندی برای حرفگرید
 . ھمکارانش،وارد بحث شدندگری و دی قاضی مدت کوتاھیبرا
 . شکل خوانده شدنی بھ ای دادگاه ای پرونده رای قاضلھی ربع،بھ وسکی از پس
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     یبسمھ تعال                 
 ی کردنھ مدارک جرم،و حرفھای و بررسدنی سنج،بایروجرد بی قاضنجانبیا

و پرونده را مختومھ اعالم . را اعالم کردهی حکم قطعگھی دی ھفتھ ان،تایمجرم
 . کنم یم
مرا دوره . گرفتنی کھ می در پی پی خبرنگار،با عکسھانی دادگاه چندافتنھی خاتمھ با

 .کردن
 . مکرر،خواھانھ مصاحبھ باھام بودنی با پرسشھاو

 .  خودم را نداشتمی برای سازھی جنجال و حاشحوصلھ
 . ازشان خواستم راحتم بذارندپس

 .نھ حال و حوصلھ حرف زدن داشتم. بودمدهی برگرید
 . تبرئھ شدنمی برای نھ شوقو

 .  نبودای دننی در اگریکھ د.تا بھ آرامش برسم. خواستمی را می کسمن
 . برام داشتی ماجرا چھ نفعنیشدنھ ا آشکار پس
 . من قلبم ھمان شب،با جان سپردنھ آرمان،از وجودم کنده،ھمراه او دفن شدکھی حالدر
 
 

 . رسمی کجا بھ آرامش نمچی سرگردانم،کھ ھی من جسمحاال
 . بھ حالم نداردی نبودنم،فرقای بودن و
 خالص کرده ی کوفتیگ زندنیتا حاال خودم را،از ا. اگھ بخاطر پدر و مادرم نبودو

 . بودم
 .  صادر نشده بودی دادگاه،با آنکھ ھنوز حکمانی پس از پاآنروز

 .ختنی و ھومن،سارا خانم و مامان،دورم جمع شده اشک شوق رپدر
 با دوتا نگھبان،کھ ر،وی دستگیبا دستور قاض. کھ او ھم اونجا حضور داشتونی ھماآقا

 .دستبند بھ دستش زده
 . خواستن،او را ببرندیم

  از رفتن برگشت و رو بھ منقبل
 ،. گفت 

 من گریحاال د. کھ افتادی اتفاقاتنی با ایول. آرمان را بکشمخواستمی باور کن من نمآرزو
 .می حساب شدیو بابات باھم ب

 . تو را نابود کردمیو من،زندگ. نشانداهی او مرا بھ روز سچون
 .انداخت. او ھمچنان ساکت بودی حرفھا گذرا بھ پدرم،کھ در مقابلھینگاھ

 . ھمراه سربازھا آنجا را ترک کردو
و با . کردی رفتار ممتی با مالونی ھمھ اتفاق،در برابر آقا ھمانی ھنوز با وجود اپدرم

 . ھمھ بال سرمون آوردنیآنکھ ا
 .ستادی ھرگز را در مقابل او نایول
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 یلیکھ خ. بوددهی دانتی خیز کساو ا. حق داشتونی آقا ھمادی بگم شای چدونمی نممن
 .دوسش داشت

 .ختی ھمھ ما را  بھم ری کھ زندگانتی خنی بھ العنت
 . کردمانتیمن ھم بھش خ.کردی فکر می حتکھیطور

 .  کارو نکردمنی من ایول
 . بودشی آالی احساس و عشقم بھ آرمان،آنقدر پاک و ببلکھ

 . لکھ ننگم بر آن ننشستکی کھ
 . بودمونی قانونا زن آقا ھمامن
 . کنمانتیبھش خ.دادمیھرگز بھ خودم اجازه نم. اسمش تو شناسنامھ ام بودکھی تا زمانو
 . وجود آرمان در آن خونھ بود. زدوندی کھ من را بھ او پی آنکھ تنھا بھانھ ابا
 .کنمی مانتی من ھم مثل مادرم بھش خنکھی االیو بھ خ. بودضی مری بھ نوعونی ھماآقا

 . را بھ کامم زھر کرده بودیزندگ
 .  کردهیاما چند لحظھ بعد عذرخواھ.کردی متمی اذو

 . ذاشتیو منو با آرمان تنھا م.رونی بزدی خونھ ماز
 . ندارهی او تعادل روحدمی رفتارش بود کھ فھماز
 . ھمسر نگاھم نکردھی ھرگز بھ چشم نی ھمیو برا. از عشق پسرش بھ من آگاه بوداو
 .اتاق من بھ روز نرساند را در ی شبچی ھو

کھ . بودنیا. کھ او در حق ما کردی تنھا ظلمیونشم،ولی بابت واقعا مدنی از امن
 .میمن و آرمان بھم برس.نگذاشت

  عاشقھا بھم رنجدنھی از رساو
 .دی کشیم 

 . صادر شدمی من ثابت،و حکم آزادی گناھی ھفتھ بھی از پس
 . بھ زندان افتادونی آقا ھماو

 . گذشتختی بھم یلی آزاد شدنم خھنگام
 . کردمیمدت دو ماه را باھاشون زندگ. بھ صبا و دوستاش عادت کرده بودمیلیخ

 . ھستن کھ در زندانندی بدی آدماکننی کھ ھمھ فکر میآنھا
 . دارندی پاک و مھربونشون،قلبیو بعض.ستی ننطوری اصال ایول
 .  سخت بودیلی دل کندن از آنھا واسھ من خو

 .  بھشون عادت کرده بودمیلی خچون
 . کردهی مجبورا با ھمشون خداحافظیول

 . جدا شدمازشون
 .دنی کشی زندان انتظارم را مرونی ھمراه پدر و مادرم،کھ بو
 . برام نداشتییبای زچی ھگری برگشتم کھ دی زندگبھ
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 . نداشتی کھ درمانی درد،دردکی ینیو قلبم از سنگ. جا آرمش نداشتمجیھ
 .دی بخشی نمامی ھم،قلب غمزده ام را ھم التمی اشکھایای درو
 . و غم و اندوه دوباره بھ خونھ پدرم برگشتمنی من با وجود او
 . انداختی آرمان مادی آن خانھ ھم مرا ی ھمھ جایول
 . افتادمی آن شبادی

 . بودستادهی درخت کنار پنجره اتاق من اری او زکھ
 .م آن درخت رفتی جون بھ سوی بی قدمھابا
 . درخت نشستمی،پایرو شنھا. بودستادهی او اکھی ھمانجاو
 . شدمرهی بھ پنجره اتاقم خو

 .  بھم زل زده بودنجایی کھ او آن شب از اھمانگونھ
 . نظر صرفھ نظر کنمونی ازدواج با آقا ھمای خود برامی منتظر بود تا من در تصمو

 .گرفتمی ازدواج نا مبارک را منی ای ھمان لحظھ جلوکاش
 ،. گفتمیم.ستادهی مقابل ھمھ او

 .  آرمان را دوست دارمکھ
 .  کارو نکردمنی بھ من کھ العنت

 .کھ خاکسترش برام ماند. انداختمی خودم را در آتشو
 .  واسم نموندهیدی سراسر غبار،کھ روزنھ امیای دننی در احاال

 ی ھر لحظھ اش برام بھ سختو
 .کردمی می را سپرمی زندگقی چطور دقادیبا. گذشتیم 

 .  را بلند کردهسرم
 ،.  خود گفتمی بھ آسمون،و خدارو
 . شدی مال من م،آرمانی بزرگنی بھ اای دننیتو ا. شدی می چایخدا
 . نشد و او سھم خاک شدنطوری افی حیول

 و.  شدکی آرام بھم نزدی با قدمھامادرم
 ،. گفت
 .یخوری تو سرما ممی برای؟بی زنی حرف می با کزمی عزآرزو

 .  خورمی خوبم سرما نمنھ
 ،.  نشست و گفتکنارم

 یاگر خودتم بکش. بھش فکر نکننقدری اگھیبس د.ی بری منی خودتو از بی دارزمیعز
 . گردهی برنمگریاو د
 ،. گفتم. شدهری اشکام سرازلیو س. گرفتشی آتقلبم
و من ھرگز . زنده استشھیاو در قلب من ھم. حرفو نزننی اکنمی مامان خواھش منھ

 . کنمیدنش را باور نمنبو
 ،.  افتاد و گفتھی من بھ گرری تاثتحت
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 نی بھ اای دنرون،آخھی بای از فکرش بستی نای دننی در اگری باور کن او ددخترم
 ؟یکن ی بھ کام خودت تلخش م،چرایقشنگ

 ،.  رو بھش گفتمتیبا عصبان. کنارش برخواستھاز
 
 

او .  ازم نخواه آرمان را فراموش کنمیول.دی بھم بگیخوای می مامان،ھرچدی کنبس
  خوام چکار؟ی را مایمن بدونھ او دن. بودمیزندگ

 .بھ داخل خونھ رفتم.از آنجا دور شدم. را گفتھنھایا
 .دی آمد و در آغوشم کشمی بھ سودنمیبا د. خانم کھ تازه از آمدنھ من باخبر شده بوداعظم

 .کھ آزاد شده بودم. کردی احساس خشنودو
 . کردمیاحساس دلتنگ.دهیغوشش کش در آمنم
 ی ھمھ جاش شاھد عشق بم،کھییبھ خلوتگاه تنھا.بعد بھ اتاقم رفتم. نشستمششی را پیمدت

 . بھ آرمان بودانمیپا
 . تونستم بکنمی چکار مایخدا

 . جا آرامش نداشتمچیھ. شدمی مونھی دداشتم
 . کردی آرومم نمیزی چچی ھو

 .دهی اون ھمھ خاک خوابریاو ز. خواستم باور کنمیبرم سر قبر آرمان،نم. نداشتمدوست
و از ترس . جلومو گرفتیاما مادرم با لجباز. ونی برم آپارتمان آقا ھماخواستی مدلم

 .در اتاق ره بھ روم قفل کرد. نرمرونی خونھ بنکھ،ازیا
 . نوع برخوردش حرصم گرفتنی ااز
 . اعتراض نکردمیول

 . من استری تقدنی دونستم کھ ای مچون
 .میچھ در زندان،چھ در خانھ پدر. باشمی زندانشھی ھمکھ
 . کردمی را سپرمیو در گوشھ گوشھ آن نوجوان. را در آن گذراندممی کودککھ
 . استی دوره عمر ھر انساننی بھتر،کھی حاال در اوج جوانو

 . ندارمی ادامھ زندگی برای رمقچیو ھ. امدهی برگھی دمن
 . دارمی قلبم مرده نھ شور و شوق جوانانگار

 . ی زندگنی ادامھ ای برای رغبتنھ
 . گذردی من از زتدان می ماه از آزادھی
 . ندارمی بھ زندگی دلخوشچیو ھ. سوزمی من ھنوز در غم ھجرت آرمان مو

منو از . داشتنیو سع. اومدنی مدنمی بھ دمی و دوستان دانشگاھلی قوم و فامیگھگدار
 .ندآن حال درآر

 . آشفتھ من نداشتھی در روحیری تاثچی رفت و آمدھا ھم ھنی ایول
 .کھ خاطرات آرمان را برام زنده کند. بودمی دنبالھ کسمن
 .نمی او را ببخواستیو دلم م. تنگ شده بودای واسھ الدلم
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آرمان بعد از ازدواج من با .کردمی مالیو خ. دانستمی خود مبی رقشھی کھ ھمیکس
 .زدی ری مای الی را بھ پاشی زندگیپدرش،روز

 . توھم بودھی فقط نھای ھمھ ایول
 . حاال نامزد پسر عموش بودایال
 از بابت مرگ آرمان و سرنوشت من ناراحت یلی آنکھ خ،بای خبری بی بعد مدتو

 . آمددنمیبھ د.بود
 
 
 
 را گذاشتھ ی آرمان،آھنگایو من غرق در رو.می ھردو در اتاق من نشستھ بودای البا

 . روزھا تنھا آرامش دھنده قلبم بودنیکھ ا.بودم
 

  توی گرفتھ دوباره ھوادلم
 رو داره 

    
  دنتی دی واسھ سمی خیچشما

  قرارهیب
 
  راه دورم،خبر از دل من،کھنیا
 نداره 
 

   خوامی نشونھ مھی ندارم،آروم
  قلبمواسھ

 
 لی دخیزی نشونھ،واسھ چنی اجز

  بندمینم 
 
  توی دل تنھام، دوباره ھوانیا
 رو داره 
 

  گالی تو ،با بوی شھریھوا
 

  اتاقم مثل خوابی تودهیچیپ              
 

  کنھی میبی غری بدجورداره
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  دونھی میآخھ جز تو، دردمو ک       

 
   توی گرفتھ دوباره ھوادلم
  دارهرو
 

  دنتی دی واسھ سمی خیچشما
  قرارهیب
 
  راه دورم، خبر از دل من کھنیا

 نداره
 

  خوام واسھ قلبمی نشونھ مھی ندارم،آروم
 

 لی دخیزی نشونھ،واسھ چنی اجز
  بندمینم 
 
  تو روی دل تنھام ،دوباره ھوانیا
 داره 
 

  تو روی گرفتھ دوباره ھوادلم
 داره 

  دنتی دی واسھ سمی خیچشما
  قرارهیب
 
   راه دورم،خبر از دل من کھنیا

 نداره
  تو رو دارهیدلم گرفتھ دوباره ھوا   
 
 ،.  دونھ زد تو سرم و گفتھی یو با شوخ. از جاش بلند شد و ضبط را خاموش کردایلا
 ؟یدی گوش مھی چنای ای شدونھید

 کس راحت چیجز او با ھ. دلم واسش تنگ شده بودیلیخ. نگاش کردمی حرفبدونھ
 . تونستمیو نم.نبودم

 . از او درد دل کنمری غی کسبا
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 ادی شور و ذوق منو بھ یایو او با دن.می گذشتھ ھا خاطراتمون را مرور کردادی بھ
 ،. خاطراتمون انداخت و گفت

  پر از شور و شوق؟ایحاال کجاست آن دن.می داشتیای آرزو چھ دنادتھی
 ،.می گویم. روح مانند مجسمھ ھا نگاش کردهی و بسرد

 .ینھ شور و شوق. برام موندهیای نھ دنی حاال چیول
 . کنار پنجره اتاقم رفتھ،آنرا باز کردهبھ
 ،. دی گویم

 .دهی کھ بھ آخر نرسایگھ،دنی کن دبس
 .یتو کھ ھنوز زنده ا. مردهآرمان

 وجود یانگار کھ ھرگز آرمان. تازه واسھ خودت بسازی زندگھی کن و فراموشش
 .نداشتھ
 . یدونی را خوب میخودتم ا. ستی نی فراموش کردنآرمان

 . بودی آرمان مثل ستاره ادونمی مآره
 . کندی وقت طلوع نمچی ھگری دکھ

 ،.  تو نگاش دوختم و گفتمچشام
 ؟ی دوسش داشتگمی م؟آرمان،وی تو دوسش داشتایال

او عاشق .یگری برادر،نھ حس دھی مثل یول.  آره دوسش داشتمی بھ من شک دارھنوز
 .نھ منو. خواستیو تو را م.تو بود

 .اشق من بودآرمان ع. گفتی راست مایال
 . من عشقش را بھ دل داشتمچون

 .او حتما تا حاال چشم بھ راھم بوده. رفتمی مدیبا.  تحمل نداشتمگرید
 .  داشتمیبی حس عجھی رفتم سر قبرش،ی مدیبا

 . زنھیداره صدام م.کردمی محس
 ،. گفتمای البھ
 .  سر قبر آرمانمی برایب

 . استقبال کردشنھادمی پاز
 .می شدی راھدهی آدرس را از سارا خانم پرسی معطلیب. آماده شدهھردو

 .  دستھ گل رز قرمز براش گرفتمھی
 .دمیو اسمش را رو سنگ قبر د.دمی بھ قبرستون رسیوقت

 . ستی نای دننی در اگریکھ او د.دمی باور رسنی بھ اتازه
 . اشکام قبرشو شستملیو با س. قبرش زانو زدمکنار

 .کردی مھی ھم گرایال
 . سنگ قبرش زده را روعکسش

 . شعرو نوشتھ بودندنی عکس انیی پاو
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  شعرنی افسون کدامبھ
 یدر دام من افتاد                  

 ، رود عالمادمی از گر
  رفتی نخواھادمیتو از               

 
 .گلھا را رو سنگ قبرش پرپر کردم. مچالھ شدقلبم

 
 
 ،.  گفتمھی گرنی حو

 .ی شنویصدامو م.من اومدم. نی ببآرمان
 .ی وفا نبودی بنقدری کھ اتو

 ؟ی تنھام گذاشتچرا
 .دمی ھمھ درد و رنج،کھ من کشنیبعد از ا. دلت اومدآخھ
 ،یو تنھام بذار.ی دلمو بشکنبازم

 ؟ی باھم کردنکاروی چرا اآرمان
 .جز تو.ستمی نی مال کسگھی خدا من دبھ
 . ستی سر راھمون نی مانعچی ھگھید

 .ی چھ دوست داشتننیآخھ ا.نیو و بب شبلند
 .  آرماندمی برگھید.شمیدارم پرپر م.ستمی قبل نی اون آرزوگھیمن د. نگام کنآرمان

 . کنمیمن چطور بدونھ تو زندگ. باھم نکننکاروی انھ
 .ابدی نیآنقدر کھ دل تنگم تسک. باھاش حرف زدمیلی خقی طرنی ابھ
 .آنجا بمونم. بازھم دوست داشتمیول
 .  تا ابد براش حرف بزنمو

 . اجازه را ازم گرفتنی با اصرار اای الاما
 .ھمراه خود برد. زور بلندم کردهبا

 . شدهکی نسبتا تارھوا
 .  کنار ھم،بھ طرف خونھ ما،کھ قرار بوداده،دری پی با پاای و المن
 .میحرکت کرد. و مادرش ھم،شام خونھ ما باشندایال

 .ممکنھ از حال برم. کردمی حس مو ھر لحظھ. حالم خوب نبوداصال
 . حال من شدیشانی کھ متوجھ پرایال

 ،. دی پرسازم
 ست؟ی چتھ؟حالت خوب نآرزو

 .خوبم. ستی نمیزی چنھ
 .میکھ زودتر برس.رمی بگی تاکسھی ی خوای مآرزو

  آرمان؟شی پمی بریای ھر روز مایال.خوادی نمنھ
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 ،. گفت. کھ حالم را خوب بفھمدیو مثل کس. کردنگاھم
 دوست داشتھ نقدری کردم آرمان را ای وقت فکر نمچیآرزو ببخش دوستم،ھ.امی مآره
 .یباش
 ،.می گوی پر از حسرت،بعد میآھ. کشمی میآھ

 .جز خودم و خودش. عشق و خواستن را باور نکردنی کس اچی ھستی نمھم
 واسھ ی من گذشتی کھ،تو از ھمھ حتی روزش،ھمانی وقت پیلیخ. من باور کردمیول

 . آرمان
 . را باور کردمعشقت

 . شده بوددای پیکی بالخره نکھی ااز
 . خوشحال شدم. منو درک کنھتا
 .می شدیھردو بھ قصد گذر از آن،راھ.میدی رسابانی عرض خبھ
 .ازم غافل شد.رومی کھ دنبالش مالشی جلوتر از من،بھ خایال
 . خوردچی پام پابونی دفعھ وسط خکی
 . دور و برم را از نظر گذراندم. رو اسفالت ولو شدمو
 . رفتی اومد و می منیو تک و توک ماش. نسبتا خلوت بودابونیخ

 با سرعت در حال ھ؟ی چنشی مشخص نبود ماشن،کھی ماشھی خوبم،ای از شانس بد اما
 . بلند شدن نداشتمینا. شدن بھ من بودکینزد

 . متوجھ من نشدابانی بھ آن ور خدنشی تا رسایال
 .تازه بھ خود آمده.و متوجھ نبود من در کنارش شد.دی رسیوقت
دستپاچھ بھ . خودش را باخت یبدجور.دی دطی مرا در آن شرایو وقت. طرفم برگشتبھ

 .کردی می سعکھیو در حال.دیطرفم دو
  نگران. را بھم برسونھخودش

 ،.  زد و گفتادیفر
 . شو بلندکنمی توروخدا،خواھش مآرزونھ

 . شده بودری دی ھر عکس العملی براگری داما
 . بلندشوممی از جاخواستمی در ھمان وقت کھ مچون
 .اما موفق نشد. در متوقف کردنش داشتی کھ راننده اش سعنی ماشھمان

 .و مرا چند متر آنطرف تر پرتاب نمود. من برخورد کردبا
 .ستون فقراتم خورد شد. کردمحس

 . ازم سلب شدیو توان ھر حرکت. رفتی میاھی سچشام
  ای از مردم،بھ ھمراه الی کمتعداد
 . جمع شدندورم

 . رفتیو مدام قوربون و صدقھ ام م.کردی می تابی بی بدجورایال 
 . بردنمارستانی بھ طرف بن،ی ماشھیو منو داخل .  کمک کردنھمھ
 .کردمی خون را تو دھانم حس میو شور. ضربانش منظم نبودقلبم
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 . بودای الی رو زانوھاسرم
 . مونده بودی کھ واسم باقی تموم جونبا

 ،.  گفتمیبھ سخت. وا کردهچشمھامو
 . آرمان منتظرمھرمی دارم مایال
 . کنمی ازت خواھش مایال

 .یکھ مواظب بابا و مامانم باش.دمی رو بھ خدا قسم متو
 ،. گفتی و زارھیو با گر.دی آغوشم کشدر
 .ی زنده بموندیتو با.شھی نمتیزیزو تو چآر. حرفو نزننی ازمی عزنھ

 . خواست تندتر برهی از راننده میو گاھ.ختیری را کھ مدام اشک مای الیحرفھا
 .دمی شنیم.کردی مدوارمیو ام. زدی با من حرف می گاھو

 . پاسخ دادن نداشتمیی توانااما
 . نگاھم را بھش انداختمنیآخر

 . را بستممی لحظھ چشمھاکی در و
 .دمی نفھمیزی چگری دو
 
 
 

 .دنی بھش چسبی از آدما دو دستی بعضھ؟کھی چای دننی اواقعا
 . ھمھ آدما مرگھی زندگانی پایوقت

 . قرار دادشی کھ با تمام وجودش،عشق را سرلوحھ زندگیآرزو،دختر
 . رفتی ھمان جابھ
 . آرمان رفتکھ

 . مردمارستانی بھ بدنیتو آغوش من،قبل از رس. مردآرزو
 . حاال چند ھفتھ از مرگ او گذشتھو
 ، ھنوزم مرگ دوستما،کھی من الو

 . را باور ندارمآرزو
 . نشتھ اموترشی کامپزی اتاقش پشت متو
 .کند ی توجھ ام را جلب مزش،ی رو می دفترکھ
 . زنمی و ورق مدارمی را برمآن

 . خاطرات آرزودفتر
 .  گرفتممی لحظھ تصمھمان

 .و نوشتھ.بود کھ، خود او زنده یی آنجاتا
   صفحھ آخرنی بھ قلم خودش،و ارا
 . ھم ،خودم بھش اضافھ کنمرا
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 حضورش در ی لحظھ نی عشق او را،تا آخرنیپدر و مادرش ا. واقعا عاشق بودآرزو
 . حس نکردنای دننیا
   بھ نامی کسگریکھ د.دمی فھمی وقتو

 . وجود نداشتای دننی در اآرزو
  ش،بھی بھ خاطر آرامش روحش،او را کنار آرمان،عشق زندگیول

 . سپردنخاک
 در آخرت روحشان باھم. بودنبی نصی وجود ھم با،ازی دننی آنھا،کھ در اتا
 . شودیکی 
 . کنمیمن ھم ھرگز آرزو و آرمان را فراموش نم 
 . کھ پدر و مادرش نصبت بھ من دارندی محبتمون،ویو بخاطر دوست 
   او را،کھیدگ داستان زننیا

 . غم و ماتم است،سراسریسرگذشت
 . نگارش درآوردمبھ
 . ھستنای دننی کھ درای از ھمھ آدمھاو
 . خوانندی کھ آنرا می ھمھ کسانو
 . خواھمیم

 . خود قرار دھندی عشق را در زندگشھیھم
 . افزوده شودشانی زندگی آن،بھ دردسرھای لھی اگر بھ وسیحت
 . دردسرھاستنی ھمرایز

 . زندی آدمھا را رقم می قصھ زندگکھ
 . و آرزو مردنآرمان

 . زنده ستشھی عشقشون ھماما
 . را تحت درمان بودهی مدتشی کھ بخاطر حاالت روانونی آقا ھماو
  عنوانچی خواست مادر آرمان،کھ بھ ھبھ
 . خوادینم
 . در حقش کردونی کھ آقا ھمای خون پسرش،و ظلماز
 .کرد ازش جدا ی رحمی پسرش را،با بو

 .بگذرد
 . شودی بھ دست قانون اعدام مگری چند ماه دتا
 . را پس بدھدشی تقاص ھمھ کارھاتا
 

 گھی با ھم دمی موندی مکاش
  ھم نفسمی شدیباھم م                

 
  سوختی خدا قسم، دلم نمبھ
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  قفسشدیاگھ خونھ تو،واسم م          
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