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 لوفرجهانجوینوشته ن|رمان انعکاس
 

 novelsniloofarjahanjoo@رمان   یاصل کانال
 
 "به نام خدا"

 :مقدمه

 ...ام ستادهیا"

 ...تنها

 ...روزیخاطرات د يها لهیم پشت

 ... جا نیا

 ...شمارم یرا م میها انگشت

 ..کی

 ...دو

 ...سه

 ....رو رفته اندتو در هم ف يها ودست

 ... تو

 ....یرا مشت مشت به حراج گذاشت غزل

 ....یات را ثابت کن یمهربان که

 ...یول

 ...که من يدینفهم یول

 ...ابانیخ يسو آن

 ...کشم یرا م انتظارت

 ...يدیکش ادیوقفه فر یب تو

 ... ومن
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 ...دهم یآزارت نم گرید

 ...پس نیز

 ....کنم ینم فیکس تعر چیه يرا برا میها قصه

 ...باش مطمئن

 ....را به چشمان تو هیهم قاف هنوز

 ...بازم یم

 "!....باش مطمئن
 

 :خالصه

ــاه ــدگ  یگ ــو زن ــتباه  یت ــب اش ــیم یمرتک ــون رو مــ      میش ــن خودم ــط دام ــروف فق ــول مع ــه ق ــه ب  یک
رو در  ياتفـاق چنـد نفـر    نیـ مـوج ا  دیو شـا ..ادیـ بازخورده اون اشـتباه فقـط بـه سـمت خودمـون م     ..رهیگ

ــون بگ ــاطرافم ــ   رهی ــم و ب ــم ک ــا ه ــ   شیو اون ه ــا ه ــن ام ــه دار بش ــت و غص ــدازه   چکسیناراح ــه ان  يب
 ..کشه یرو نم تفاقخودمون عذابِ اون ا

 ....گرده به خودمون یاون اتفاق فقط و فقط برم "انعکاسِ"

تمـام عمـر عـذاب بکشـه و تـو       شـه یکـه باعـث م   رهیـ گ یمـ  یمی،تصـم يلحظـه ا  تیعصـبان  هیکه با  يپدر
ــ ــر یب ــرو بره، يخب ــدف ــه و باعــث ا   نیچن ــذاب بکش ــال درد و ع ــس ــ  نی ــاق ه ــس ن چیاتف ــز  ســتیک ج

 .....شهیدخترش هم م یو افسردگ ییاشتباه باعث تنها نیکه با ا يپدر..خودش

اشـتباه قابـل    نیـ ا ایـ و ا ادیـ ب شیقـراره پـ   ییچـه اتفـاق هـا    مینـ یبب دیـ و پـنج سـال با   سـت یحاال بعد از ب و
 .....نه ایجبران هست  يبرا یاصال راه نکهیا ای....نه ایبخشش هست 

 ...دیما همراه باش با
 

 :ژانر

 ...ییمعما کمیو ..نیغمگ..یاجتماع..عاشقانه
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کــه پشــت  يبــه ســتار..قــدم برداشــتم شــنیروپوشــم فــرو کــردم و بــه ســمت است  بیــو تــو ج دســتام
 :نشسته بود نگاه کردم و گفتم شنیاست

 !....رده؟نک زیتجو يزیچ مارشیب يبرا يمختار ،دکتريخانم ستار-

 :بهم زد يو از پرونده جلوش بلند کرد و لبخند سرش

 ....فکر کنم االن وقت داروهاش باشه..برو بهش سر بزن..چرا-

بـودم کــه   دهیهنـوز بــه اتـاق نرســ  ..و شــش حرکـت کــردم  سـت یو تکـون دادم و بــه سـمت اتــاق ب   سـرم 
 :دمیخانوم رو از پشت سرم شن نایال يصدا

 ....يریچقدر تند م..دختر سایوا-

چنـد تـا   ..بـه نفـس نفـس افتـاده بـود      دیبهـم رسـ   یو وقتـ  سـتادم یا..دمیـ زدم و بـه سـمتش چرخ   يلبخند
 .....تا نفسش منظم بشه دیکش قینفس عم

 :رو پر کرد و بغلم کرد نمونیقدم ب هی

 !....بهم؟ يچرا زنگ نزد شبید!..؟یخوب زمیسالم عز-

 :دمیش رو نرم بوس گونه

 !.....خوش گذشت بهت؟!..چه خبر؟..مزاحمت نشم یباش کار داشته دیگفتم شا..سالم-

خـــوش  ..پیخوشـــت..اوووف..يدیـــ د یداشـــتن اگـــه مـــ   ییپســـرا  هیـــ..بـــود  یهـــووم اره عـــال -
 ....يکاش اومده بود..کننده وونهیاصال د..جنتلمن..کلیه

 نــایو ال ضیافتــادم ســمت اتــاق مــر یکــه دوبــاره راه مــ نطــوریهم..کمــرش يکــردم و زدم رو يا خنــده
 :گفتم ومدیبالم مهم دن

 ....مارو چه به اونا اخه..هیکاف يبرد ضیکه تو ازشون ف نیهم-

 :کرد یاخم

 دهیـ مـن افتخـار نم   یهرچنـد دوسـت جـون   ..ينگـاه بهشـون بنـداز    هیـ از خداشـونم باشـه تـو    ..یچ یعنی-
 ....یبه هرکس

 ....بودم اشیزبون نیریش نیعاشق هم..اتاق رو باز کردم و خنده م رو خوردم در
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ــال ــر  یمس  یدکتــر رو مــ  يهــا ادداشــتیکــه  نطــوریهم..دادم و پرونــده ش رو برداشــتم  ضیبــه م
صــفراش رو برداشــته بــود شــروع بــه صــحبت   ســهیخــانم چهــل ســاله بــود و ک هیــخونــدم باهــاش کــه 

 :کردم

 !....؟يدرد که ندار!..زم؟یعز یخوب-

 ....درد دارم کمیبهتره اما بازم  یلیخ شبیالبته نسبت به د..کنه یشکمم درد م کمیفقط -

 .....زنم یبهت مسکن م امیشد خبرم کن م شتریدردت ب يدیاما بازم اگه د..گلم هیعیطب-

ــا ــرمش تزر   دوت ــو س ــردم و ت ــاده ک ــول ام ــامپ ــردم قی ــد از   ..ک ــردم و بع ــر ک ــرم رو اروم ت ــت س حرک
 ....میرفت رونیبود از اتاق ب ستادهیکه ساکت کنار در ا نایبا ال ضیمر يبرا یسالمت يارزو

 يکـه نــامزد  شـب یبــازم شـروع بـه حـرف زدن در مــورد د    نـا یال میگذاشـت  رونیــرو کـه از اتـاق ب   پـامون 
 ....دختر خاله ش بود،کرد

کــردم ارومــش  یمــ یو ســع دمیــخند یزد،مــ یدامــاد مــ يکــه در مــورد خــانواده  يبــامزه ا يحرفــا بــه
کـرد و   یمـ  فیـ ن رو تعرکـه داده بـود   ییهـا  یسـوت ..نبـود  الشیـ خ نیبلنـد نخنـده امـا عـ     نقـدر یکنم تا ا

 ....زدیخودش قهقه م

ــا ــدا ب ــد يص ــامون ماســ     يج ــده رو لب ــتار خن ــمِ سرپرس ــر از تحک ــت    دیو پ ــر از وحش ــمامون پ و چش
 ....شد

ش  افــهیق یحتــ..نترســه یهســت کــه از سرپرســتار رســتم  مارســتانیب نیــتــو ا يکــدوم پرســتار واقعــا
 ....ندازه یهم ادم و به وحشت م

ــایال ــا ســر و  ن ــ   اب دهــنش و ب ــده م م ــاز داشــت خن ــه   یصــدا قــورت داد کــه از صــداش ب ــا ب گرفــت ام
 ....یسمت رستم میدیچرخ نایجلوش رو گرفتم و همزمان با ال یسخت

ـ ..کـرد  یخشم و اعتماد به نفـس بهمـون نگـاه مـ     با  یو هشـت سـاله کـه از بـس اخـم مـ       یسـ  بـا یتقر یزن
 ....رد افتاده شیشونیکنه،رو پ

 :با خشم و تمسخر گفت میکن یما بهش نگاه م دید یوقت



 سایت مھدرمان
 

6 
 

 نیـ و ا نیهسـت  مارسـتان یرفتـه تـو ب   ادتونیـ  نکـه یمثـل ا !..شـما؟  نیاشـتباه گـرفت   یرو بـا چـ   نجایخانما ا-
 .....زهیبهم بر ماریارامش ب شهیبلندتون باعث م يخنده  يصدا

 :گفتم اروم

 ....شهیتکرار نم گهید..دیببخش-

 ...کرد یبه ما دوتا نگاه م يو با دلسوزبود  ستادهیا یافتاد که پشت سر رستم يبه ستار نگام

 :پر از تحکمش بلند شد يصدا باز

 هیـ و بعـدم بـا    نیزنـ  یرو بهـم مـ   نجـا یکـه نظـم ا   نیفقـط شـما دوتـا هسـت    ..نیگـ  یرو مـ  نیهردفعه هم-
 ....خنده هاتون تو هواس يبعد دوباره صدا قهیو پنج دق نیکن یرو تموم م هیقض دیببخش

بـه   يکـه دکتـر مختـار    رهیـ بـود خنـده م بگ   کیـ از خشـمش بـود بـاز نزد    پـر  يکه تـو صـدا   یصالیاست از
 ....داشت نایبه ال یکه ارادت خاص یکس..دیدادمون رس

 :خاص خودش گفت یو با شوخ طبع دیبه دادمون رس یناج هی مثل

دفعــه  نیــحــاال ا..زهیــر یرو بهــم مــ مــاریارامــش ب شــتریشــما کــه ب يدادایــداد و ب نیــا یخــانم رســتم-
 ....تکرار نکنن گهید دنیخانوما قول م..نییایبهم کوتاه 

 :برگشت سمت ما و ادامه داد بعد

 !...مگه نه؟-

 دهیـ فهم نمیـ ا..رهیـ کـه باعـث شـد لبخنـدش عمـق بگ      میـ تکـون داد  دییـ تند سرمون رو بـه نشـونه تا   تند
 .....میکن یو بازم کار خودمون رو م میدیم ادیز یبود ما قوله الک

 :رو کرد و گفتروپوشش ف بیو تو ج دستاش

 ....تا دلمون وا شه نیحاال برامون بخند یخانوم رستم..گهیخوب پس تموم شد د-

مــا  الیــخ یلبــاش و خداروشــکر بــ يلبخنــد نشســت رو يدکتــر مختــار يمعتمــد از لحــن بــامزه  خــانوم
و از جلــو چشــمش خودمــون  میشـد  میجــ عیرو گــرم کـرده ســر  یدکتـر ســر رســتم  میدیــد یوقتــ..شـد 

 ....میرو دور کرد
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خنــده  ونیــم نــایال..خنــده ریــز میــو اروم زد میدهنمــون رو گــرفت يجلــو میدیکــه رســ یخلــوت يجــا بــه
 :گفت دهیبر دهیبر

 .....کند یم..رو..کلمون..بود..دهینرس..يمختار..اگه-

ــه تا ســرم ــو ب ــ  یتکــون دادم و دســت دیی ــه مقنعــه م کش ــام و رو..دمیب ــده    يلب ــه مون ــا ت هــم فشــردم ت
 .....خنده م هم پاك بشه

ــا ــحال ییدوت ــا خوش ــد یاز دســت رســتم نکــهیاز ا یب ــاد میخــالص ش ــ..شــنیســمت است میراه افت  یوقت
 ....نکرد غیرفت اما نگاهه پر از خشمش رو از ما در یهمون موقع داشت م یرستم میدیرس

زد و بـا چشـم و ابـرو بــه     يلبخنـد  یرسـتم  دنِیـ بـه راهـرو انـداخت و بــا ند    ید،نگاهیـ تـا مـارو د   يسـتار 
 :اره کرداش نایال

 ...بود نیوگرنه حسابتون با کرام و الکاتب..دیبه موقع رس يدکتر مختار نیشانس اورد-

 :و تکون دادم سرم

 ....جون ارادت داره وگرنه یبه ال يکه دکتر مختار میشانس اورد شتریاز اون ب-

امـا   سـرم و چرخونـدم و خواسـتم جـواب بـدم     ..تـو بـازوم   دیـ حرفم و تمـوم کـنم و بـا مشـت کوب     نذاشت
ــ  عیاومــد ســر یکــه از دور داشــت مــ یرســتم دنیــبــا د ســر  میرفتــ یبــه بچــه هــا اشــاره کــردم و همگ

 ......کارمون

 ...رو تو دستم چرخوندم و نگاهم و دوختم بهش يچا وانیل

خونـه   نیـ تـو ا  ییصـدا  دیکـرده بـودم کـه شـا     ادیـ رو ز يو یتـ  ينشسـته بـودم و صـدا    شهیتر از هم تنها
 ....چهیبپ کیکوچ ي

 ...که فقط من مونده بودم و من يا خونه

 ...تنهامون گذاشتن شهیهم يو مامان که رفتن و برا بابا

 یبـازم نمـ   کـرد یاگـه تمـام تالشـش رو م    یخـودش بـود و حتـ    یبزرگم کـه سـر خونـه زنـدگ     نا،خواهریم
 ....ما باشه اریدر اخت یلیتونست خ
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ــود و چهــار ســال   پــنج ــ شــدیم یســال از مــن بــزرگ تــر ب ــو هیــود و ازدواج کــرده ب دو  يدختــر کوچول
 ....هم داشت یناز و دوست داشتن يساله 

دلــم ..بــودمش دهیـ بــود ند یبـود و دو ســه مـاه   گــهیشــهر د يم هـم کــه دانشـجو   وونــهید الد،داداشیمـ 
 ....تنگ شده بود بیغر بیموجوده عج نیا يبرا دیشد

شـد ازبــس تنبــل بــود و   سـال از مــن بزرگتــر بـود امــا دو ســال بعـد از مــن وارد دانشــگاه    کیــ نکــهیا بـا 
 ....رازیبرق قبول شده بود تو ش یمهندس..خوند یبه زور درس م

 ...فرسوده بایکهنه و تقر لیبا وسا کیکوچ يخونه ا..و دور خونه چرخوندم نگاهم

 ...شوم يالبته قبل از اون اتفاق ها..میبود ایدن يخانواده  نیخونه خوشبخت تر نیما تو هم اما

اونجـا تـو    الدیبـود کـه مـ    یـی تـه پررو ..بـه خونـه نگـاه کـردم     شـتر یمبـل و بـا دقـت ب    یدادم به پشـت  هیتک
مثــل  ییراحــت و بــدون دغدغــه هــا يتــو خونــه ا نجــایکــرد و مــن ا یمــ یزنــدگ دیــبا ییخونــه دانشــجو

 ....زایچ نیخونه و ا هیکرا

ه خونــ الدیواســه مــ رازیو بـه جــاش شــ  میفــروخت یخونــه رو هــم مــ نیـ داشــتم کــه بــرم و ا ییجــا کـاش 
 ....دنیرو بهم نم يکار نیهمچ يهرچند مطمئنم اجازه ..میگرفت یم

 ...کار هم بکنه تا بتونه خرج و مخارجش رو بپردازه دیعالوه بر درس خوندن با چارهیب

چــون هــم پســر بــود و هــم بــه ســن  الدیمــ..مــن همچنــان برقــرار بــود ياز فــوت بابــا،حقوقش بــرا بعــد
 یهـم کـه ازدواج کـرده بـود و فقـط در صـورت       نـا یم..گرفـت  یبهـش تعلـق نمـ    گـه یبـود د  دهیرس یقانون

ــ ــاره  یم ــا رو بگ یقســمت هیــتونســت دوب دور از جــون  ایــکــه از شــوهرش جــدا بشــه   رهیــاز حقــوق باب
 .....نهشوهرش فوت ک

بـود کـه    شـتر یحـق اون ب ..الدیرو داده بـودم بـه مـ    شـد یم ختـه یکـه حقـوق بابـا تـوش ر     یکارت بانک منم
 ...ازش استفاده کنه تا من

 ...دادیرو م میهم کفاف زندگ يحقوق پرستار نیهم من

ــس ــیعم نف ــ یق ــته جمع  دمیکش ــس دس ــه عک ــونیو ب ــد م ــر..زدم يلبخن ــانواده ا نیبهت ــه   يخ ــودن ک ب
 ....افتاد ینم چوقتیکاش اون اتفاق ها ه..ارزوش رو داشت یهرکس
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 :بود نایم..رو برداشتم یدهنم و قورت دادم و گوش م،ابیزنگ گوش يصدا با

 ...يالم خواهرس-

مهربــون  شــهیمثــل هم..يریــو ارامــش نگ یامکــان نداشــت باهــاش حــرف بزنــ..مظهــر ارامــش بــود نــایم
 :و با ارامش جوابم و داد

 !...؟ییکجا..؟یخوب..کهیسالم خواهر کوچ-

 !...چطورن؟ نیهانا و ام..دمید یم ونیزیداشتم تلو..کجارو دارم که برم..گهیخونه م د-

ــوبن - ــا خ ــگ زد..هردوت ــو ب زن ــم بلندش ــم بگ ــایا ای ــا ..نج ــم تنه ــا ه ــت   ..مییم ــم درس ــنجون ه ــازه فس ت
 ....یمون یم نجایو شب هم هم میخور یدور هم م..کردم

 ...اخه-

 :گفت دمید یکم ازش م یلیکه خ یتحکم با

 !...رو بفرستم دنبالت؟ نیاگه سختته ام..ایبلند شو ب..اخه یاخه ب-

 ...ـــیخودت که م..دو کبوتر عشق بشم خواستم مزاحم یفقط نم..امینه بابا خودم م-

 :وسط حرفم و تشرد زد دیپر

 ...منو نبر باال زشته يصدا نقدریا ایبلند شو ب..کوفت دختر-

 :خنده ریغش زدم ز غش

 ....مونه یغذا م یم هانا ب شه،بچهیخشک م رتیتو حرص نخور ش امیباشه االن م-

زدم و  يلبخنـد ..رو قطـع کـرد   یال گوشـ کـ ..حرصـش گرفـت کـه نتونسـت جـواب بـده       نقـدر یکنم ا فکر
 ....دوتا رو دارم که به فکرم باشن یکیخوبه که هنوز ..بلند شدم

ــ  يو بــاز نــایزدن بــا م حــرف بهتــر از تنهــا نشســتن و فکــر و   یلیگذاشــتن،خ نیبــا هانــا و ســربه ســر ام
 ...کردنه الیخ

 ....و گرفتمخ ییتنها نیهرچند من به ا..مونم یشب تنها نم هیاونجا و حداقل  رمیم

ــ ــداختم و هم  يو رو فمیک ــونه م ان ــوریش ــا   نط ــه حرف ــه ب ــایال يک ــ ن ــخند یم ــتانیاز ب دمی ــزد مارس  می
 ...رونیب
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 :دمیرو از پشت سرم شن ییکه صدا میدور نشده بود مارستانیچند قدم هم از ب هنوز

 ...سایلحظه وا هیخانوم لطفا ..خانوم—

 یکـردن و بـه طـرفم مـ     یبـه مـن نگـاه مـ     میسـتق کـه م  دمیـ و دوتـا پسـر جـوون رو د    دمیتعجب چرخ با
 ...اومدن

ــایتقر ــودن  ب ــر کــردم شــا ..داشــتن یو هفت،هشــت ســال ســتیب..هــم ســن و ســال ب ــزاحم  دیاول فک م
 ....خورد یشون نم افهیو ق پیباشن اما به ت

 ...پوش و مرتب بودن کیش یلیخ

شــت هردوتاشــون رو قــورت کــه دا ییبــا چشــما نایدن،الیبهمــون رســ یرو انــداختم بــاال و وقتــ ابروهــام
 :داد،گفتیم

 !...امرتون؟-

از اول هــم داشــتن منــو صــدا  دادیــنشــون م نیــکــردن و ا یبــه مــن نگــاه مــ رهیــو خ میمســتق دوتاشــون
 ...کردن یم

 :داشت سر تکون داد و گفت یمهربون و خندون يکه چشما شونیکی

 ...میخانوم کار داشت ایما با هون-

 ...دونستن یسمم رو هم ما یحت..رفت باال شتریب ابروهام

 :و با زبونم تر کردم لبام

 ...دییبفرما-

 :انداخت و دوباره به من نگاه کرد و گفت شیبه همراه ینگاه میپسره،ن همون

 ..هستم يمن هوراد صبور-

 :کرد و گفت شیبه همراه يا اشاره

 ...يهم پسر عموم آراس صبور شونیا-

 :تکون دادم سر

 ...دییبفرما..خوشبختم-
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 نیــشــدم کــه ا یداشــتم کالفــه مــ گــهید..مــن مــن کــرد کــمیانــداخت و  شیبــه همــراه ینگــاه ارهدوبــ
 :به حرف اومد ،آراسیکیدفعه اون 

ــتشیحق- ــن  ق ــداداش م ــ  هی ــدت پ ــ    شیم ــو هم ــود و ت ــرده ب ــادف ک ــتانیب نیتص ــتر  مارس ــما بس  يش
و خالصــه بهــش    نیو باهــاش صــحبت کــرد    نیــ شــما بهــش ســر زد    يچنــدبار  نکــه یمثــل ا ..بــود
ــ ــ      ..نیدیرس ــده م ــه راه ش ــه روب ــده و خالص ــاز ش ــاش ب ــچ پ ــه گ ــاال ک ــم ح ــکر   یاون ــما تش ــواد از ش خ
ــد   ..کنــه ــر ب ــا بهــش خب ــه نشســته و منتظــره م ــو خون ــم ت امشــب باهــاش شــام   نییایــکــه شــما م میاالن
 .....ادیاز پسش برنم یلجبازه اخه و کس کمی..نه ای نیبخور

 :ود شروع کردکالم دوباره دستش اومده ب يهم که انگار سررشته  هوراد

لطـف رو   نیـ اگـه ا ..امشـب بـا شـما شـام بخـوره      دیـ ما لـج کـرده کـه اال و بـال با     يایاق آر نیا..گهیاره د-
اگــه شــما قبــول ..میکنــ یدعــا بــه جونتــون مــ ین،کلــیتــازه از مــرگ برگشــته بکن يبچــه  نیــدر حــق ا

 ....میاخالق گند و عنق اقا رو تحمل کن دیماه با کیما  نینکن

 ...حرفاشون هم که..نامعقول بود کمیدرخواستشون ..مکرده بود تعجب

 :سمتش دمیچشمام گرد شد و با بهت چرخ نایکردم که با حرف ال یم نیسبک سنگ داشتم

 ...دیشما ادرس رستوران رو بد..مییایباشه م-

در  یدونســت چــ یمــ..نگــاه هــم بهــم نکــرد یصــورتش جمــع شــد امــا حتــ..تــو پهلــوش دمیــکوب محکــم
 ...انتظارشه

کـردم بـاال نـره     یمـ  یکـه سـع   ییو صـدا  یتصـنع  يبـا لبخنـد  ..رهیـ گ یداره ادرس مـ  يجـد  يجـد  دمید
 :گفتم

 ..نایم يبرم خونه  دیمن امشب با!..؟یکن یم کاریجان چ نایال-

 :گفت لکسیر یلینه گذاشت،نه برداشت خ اونم

ا اونـ  دیشـا ..یشـ یمـزاحم مـردم م   يریـ م سـت یهرشـب هرشـب درسـت ن   ..ياونجـا بـود   شـب یتو کـه د -
 ....یهمش مزاحمشون بش دیتنها باشن تو که نبا کمی ییبخوان سه تا

 ...و مشغول حرف زدن با هوراد شد دیداد و دوباره چرخ لمیدندون نما هم تحو يلبخند
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ــتام ــو ســ دس ــه هــوراد و ال   نهیو ت ــتم ب ــایجمــع کــردم و نگــاهم و دوخ ــ ن ــه ب ــتن   یک ــا داش ــه م توجــه ب
خـان منـو دعـوت کـرده بـوده و نظـر مـن         ایـ آر نیـ نگـار کـه ا  کـردن و انگـار نـه ا    یرستوران انتخـاب مـ  

 .....مهمه

ــا ــرم  دیشــا اق ــن اصــال نخــوام ب ــی..م ــ   یچــ یعن ــه اصــال نم ــا پســر ک ــا دوت ــر میشــ م،بلندیشناســ یب  میب
 ...رستوران

کنـه و   یهـم دعـوتش کـنن شـال و کـاله مـ       گـه یشـهر د  هیـ  یحتـ ..سـت یبـراش مهـم ن   زایـ چ نیکه ا نایال
 ....چرا گهیپسره،هوراد د نیا..یچیه نیحاال ا..رهیم

 ...نجایرفته چرا اومده بوده ا ادشیاونم به کل  انگار

چـون برگشـت سمتشـون    ..کـنم  ینگـاه مـ   نـا یبـه ال  یمـن بـا چـه حرصـ     دیـ پسره آراس انگـار د  یکی اون
 :و گفت

رســتوران  نیبشــ اد،بعــدیکنــه ب یقبــول مــ نیاصــال ببــ..مهمتــره یخــانوم از همــه چــ ایــهــوراد نظــر هون-
 ...کن انتخاب

 :باز گفت شیو با ن شیشونیبا کف دست زد تو پ هوراد

 ایــخــب هون..زاره یزبونــه کــه حــواس واســه ادم نمــ نیریشــ نقــدریخــانوم ا نــایال نیــا..بابــا شــرمنده يا-
بچـه بـدجور    نیـ نـه،دلِ ا  یبـاور کـن اگـه بگـ    !..؟يبنـداز  نیمـارو زمـ   يرو یخـواه  یشـما کـه نمـ   ..خانوم

 .....اریگناه داره نه ن..ما بره رستوراندلش و خوش کرده با ش..شکنه یم

تونســتم بــاور کــنم  یرو نمــ دنیهمــه زحمــت کشــ نیــا ایــفقــط واســه آر نکــهیحرفاشــون و ا نکــهیا بــا
 ....اما

 :رونینفسم و فوت کردم ب..کرد قبول کنم یبا چشماش التماس م..انداختم نایبه ال ینگاه

 ...مییایم نیادرس بد..خوب یلیخ-

رو نشــون داد امــا  شیکــامال متوجــه شــدم امــا هــوراد واضــح خوشــحال  نــویا..نخوشــحال شــد دوتاشــون
 ...لبخند کنج لبش هیآراس نامحسوس و با 
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اشـنا مـارو تـو     هیـ اگـه  ..دمیـ فهم یرو نمـ  لشیداشـتم کـه دلـ    قیـ عم يدلشـوره   هیـ ..دمیکش یقیعم نفس
 ....موند یابرو واسمون نم..شدیم یچ دیدیرستوران م

 ...من يسمت خونه  میو راه افتاد میکرد یس رو ازشون گرفت،خداحافظادر نایال نکهیاز ا بعد

ــ  ینمــ ــا پســره مرمــوز برامــون تعر  نیــکــه ا يقصــه ا نیــکردم،پشــت ا یدونــم چــرا حــس م ــدوت  فی
 ...شده یمخف گهید يزایچ یلیکردن،خ

 .....حسم اشتباه کرده باشه شهیدفعه برعکس هم نیا دوارمیام

 ...نهیا يو سرم انداختم و رفتم جلو شالم

 ...صورتم نشونده بودم يهم رو یمیمال شیبودم و ارا ختهیر میشونیهام و کج تو پ يچتر

ــخ کــمی ــود  المی ــآر..راحــت شــده ب ــه  ای ــرو ب ــودم ادی ــ..اورده ب خــوش ســر و  يســاله 16،15پســر  هی
همــه  يبــرا گــهیمــن ازش خوشــم اومده،د دیــهــم د یوقتــ..بــامزه بــود کــه حــد نداشــت نقــدریا..زبــون

 ....بودم فیالبته اگه ش..کرد یصدا م کاراش منو

 ...رونیب دمیدوشم انداختم و دو يو رو فمینا،کیال نیبوق ماش يصدا با

 نــایال يامــا بابــا..نییهــم رو بــه پــا کــمی دیمتوســط و حــاال شــا..مثــل مــا بــودن یاز نظــر اجتمــاع نــایا نــایال
 ....سرشون بود يخداروشکر باال

خــودش حقــوق داشــت امــا بــازم بابــاش پــول تمــام   يبــود و بــرا شــاغل شــده گــهیاالن د نــایال نکــهیا بــا
 یبـ یپـول تـو ج   یحتـ ..گرفـت  یخواسـت بخـره از بابـاش پـول مـ      یمـ  یلباسـ ..دادیـ مخارجش رو بهش م

 .....گرفت یهم هر ماه ازش م

ــرا ــ   نیهمــ يب ــداز م ــا پــس ان و شــش  ســتیدو هیــکــرد و تونســت باهــاش   یحقــوق خــودش رو تمام
 ....بود يزینو و ترتم نیماش یلیاما خ..کار کرده بخره دیسف

ــو ماشــ نشســتم ــه چشــما  ..و ســالم کــردم نیت روشــنش  یعســل يجــوابم و کــه داد برگشــتم ســمتش ب
 ...بور بود نایبرعکس من ال..نگاه کردم

ــب ــاق امش ــ یهراتف ــرش ال  یم ــاد مقص ــایافت ــود ن ــا     ..ب ــازم اون ب ــا ب ــن دادم ام ــرو م ــواب اخ ــته ج درس
 ....و تنگنا گذاشت تا قبول کنممنو ت ییجورا هیچشماش التماس کرد و 
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 :گفت ضیمن و حس کرد،برگشت طرفم و با غ رهینگاهه خ یوقت

زاغــت  يتــورو خــدا بــا اون چشــما..بــا مــن تشیمســئول وفتــهیب یامشــب هــر اتفــاق..خــره یباشــه هــون-
 ....ختیمنو نگاه نکن،دلم ر نطوریا

 ...کرد و راه افتادرو روشن  نیهم بدون حرف ماش یال..و تکون دادم و صاف نشستم سرم

 یدونـم چـرا حـس خـوب     ینمـ ..تـر شـده بـود    شیشـوره م بـ   م،دلیدیبـه رسـتوران مـورد نظـر رسـ      یوقت
 ...شد یکاش امشب زودتر تموم م..بود يجور هیحالم ..نداشتم

 ...میرو قفل کرد،راه افتاد نیماش يدرها نایال نکهیاز ا بعد

 ...نکنه دایالم تو صورتم نمود پح يکردم بد یو تو دستم محکم فشردم و سع فمیک بند

بـود و   یو مهربـون  یپسـر دوسـت داشـتن    یلـ یخ نکـه یبـا ا ..فکـر کنـه بـه زور اومـدم     ایـ نداشتم آر دوست
قــرار داده بــود و  يبــد طیخواســت محبــتش رو نشــون بــده امــا واقعــا منــو تــو شــرا یکــارش مــ نیــبــا ا

 .....قرار نداشتم نیبه ا یلیتما چیه

 ...فکرها نبود نیوقت ا گهیاالن د..کرهارو به عقب فرستادمف نیو ا دمیکش یقیعم نفس

ــد   وارد ــه ش ــتوران ک ــاال ي م،زنگولهیرس ــد و تقر   يب ــدا دراوم ــه ص ــایدر ب ــا  ب ــام کس ــر   ییتم ــه منتظ ک
 ...سمت ما دنیبودن،چرخ شونیهمراه

 ..تکون دادم و لبخند زدم داد،سریکه با ذوق و شوق برام دست تکون م ایآر دنید با

 :گفت میبه پسرا برس نکهیاز ا ،قبلیلب ریو زاروم  نایال

 يو موهــا یابــ ينگــاه نگــاه هــر ســه نفرشــون چشــم هــا !..محــوِ صورتاشــون؟ نقــدریپــرا ا نــایا یهــون-
 ...شیا..دارن يبور

 :سمتش و گفتم دمیگرد چرخ يچشما با

کـه چشـم    یامـا تـو چـ    یِحـاال اونـا چشماشـون ابـ    ..يتو خودت کـه از اون هـا محـو تـر    ..دهیاز تو بع نایال-
 ...هاتم مثل موهات زرده

 :کرد و غر زد یاخم

 ...هیمن عسل يچشم ها..هیزرد چ-
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 ...گهید هیکی یزرد و عسل..داره یچه فرق..همون-

 ...تو پهلوم نشست ضینتونست جواب بده اما ارنج دستش با غ گهید نایو ال زیبه م میدیرس

بعــد از احــوال ..جــواب دادن یــیش روهــر ســه بلنــد شــدن و بــا خــو ..و خــوردم و ســالم کــردم لبخنــدم
 ....هاشون یصندل ينشستن رو یهمگ یپرس

ــار ــآر کنـ ــام،ب  ایـ ــفارش شـ ــد از سـ ــتم و بعـ ــه بق ینشسـ ــه بـ ــتوجـ ــاش   هیـ ــرف زدن باهـ ــغول حـ مشـ
 :نگاهم و به پاش که تازه از گچ در اورده بود دوختم و گفتم..شدم

 !...؟یشینم تیاذ!..؟يندار یتو حرکت پات که مشکل-

 :زد ینیریو لبخند ش داد سرتکون

داداش ..کنــه یراحــت حرکــت مــ گــهید..خــوب شــده یلــیمشــکل داشــتم امــا االن خ کــمیدو روز اول -
 ...برم یهم م یوتراپیزیف

 نقــدریا..دمیــســاله رو بــه داداش بــزرگ تــرش د15پســر  نیــو تکــون دادم و نگاهــه پــر محبــت ا ســرم
 ....دکرد که لبخند به لب منم اور یبا ذوق به داداشش نگاه م

 :کنم،گفت یمن دارم نگاهش م دید یوقت

از مامــان  شــتریب یحتــ..کنــه یبتونــه مــ يمــن هرکــار يبــرا..دوســت دارم یلــیمــن داداش آراســم و خ-
 ...و بابام به فکرمه

ــرم ــ فک ــ  دهیکش ــمت م ــد س ــا ا..الدیش ــوریم ــود ينط ــا ا..مینب ــهیب ــا خ نک ــیقلب ــهیهمد یل ــت  گ رو دوس
 میافتـاد  یکـه بـه جـون هـم مـ      نقـدر یا..میمثـل سـگ و گربـه بـود    اما قبـل از فـوت مامـان و بابـا      میداشت

 .....گذاشت یمارو با هم تنها نم یچکیه

بــرام شــد ..میو رو شـد  ریــهـم ز  الدیو رو کـرد،من و مــ  ریــرو ز مونیکــه زنـدگ  یبعــد از اون تصـادف  امـا 
 ...کنم هیراحت تونستم بهش تک الیگاهه امن و محکم که با خ هیتک هی

ــنم ــ  م ــود م ــول خ ــه ق ــا ا الدیب ــ نکــهیب ــع  کی ــا س ــوچکترم ام ــا جــا  یســال ازش ک ــردم ت ــ  ییک ــه م  یک
ــذارم خ ــیتونم،ن ــاذ یل ــان و تقر   تی ــوده مام ــه از نب ــایبش ــ   ب ــش م ــان واس ــار مام ــرد،منم مــ  یهرک  یک

 ....کردم
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کــاش هنــوز هــم  يا..میپــر ینمــ گــهیبــه همد یمثــل قبــل هــ گــهیخــوب شــد و االن د یلــیخ رابطمــون
 ...فیح..سرمون بودن ياما پدر و مادرمون باال میاشتد يمثل قبل همش دعوا و کتک کار

ــون ــد      گارس ــوردن ش ــغول خ ــه مش ــکوت هم ــو س ــامون رو اورد و ت ــفارش ه ــاه ..میس ــط گ ــآر یفق  ای
 ...دادم یو منم جواب م دیپرس یم یسوال

 يلبخنــد..و بهـش نگــاه کـردم   دمیزد،دسـتمال رو دور لـبم کشــ   یهــوراد کـه اســمم و صـدا مــ   يصـدا  بـا 
 :زد و گفت

دختــر و  پیــاک هیــمــا هرجمعــه بــا دوســتانمون کــه ..گفــتم یهــم مــ نــایخــانم االن داشــتم بــه ال ایــهون-
خالصــه از ..کیــن کیــپ میــر یمــ يبعــد يکوه،جمعــه  میــر یجمعــه مــ هیــ..میــپســر هســتن برنامــه دار

دوسـت دارم شـما رو هـم بـا گروهمـون اشـنا       ..میـ ر یجـا مـ   هیـ و هـر هفتـه    میکنـ  یمـ  يزیقبل برنامه ر
پــس  انیــشوهرشــون م ایــاز دوســتانمون بــا زن  یلــیخ..راحــت باشــه التونیــهــم خ تیــمنا نظــراز ..کــنم

 .....ستین ینگران يجا

 :دوتامون چرخوند و گفت نیو ب نگاهش

 !...ه؟ینظرتون چ-

 ...خورد یمختلف تو سرم چرخ م ياما من فکرا..به من نگاه کرد دیبا ترد نایال

 یکـارات چـه هـدف    نیـ بـا ا !..از مـن پسـر؟   یخـواه  یمـ  یتـو چـ  ..شـدم  رهیـ هوراد خ يپرده تو چشما یب
 !...؟یش یم کیبه ما نزد يچرا دار!..؟يدار

 ...هوراد غرق شده بودم يکردم و تو چشما یم فکر

 ...شده بود اما نگاهم و نگرفتم رهیمن خ يبه خودم اومدم که اونم تو چشما یوقت

ــ   نطــوریهم آراس بلنــد  یمصــلحت يســرفه  يکــردم کــه صــدا یداشــتم تــو چشــم هــاش کنــد و کــاو م
 .....کرد ینگاه م زیاخم هاش به شدت تو هم فرو رفته بود و به م..سمتش دینگاهم چرخ..شد

 ...انداختم نایبه ال یتو هم و نگاه دمیکش کمیو  اخمام

 :اراده گفتم یو با زبونم تر کردم و ب لبام

 ...میجمعه هماهنگ کن يتا برا نیکن ادداشتیمن و  يشماره ..یاوک-
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خواسـتم   یدوانـده بـود کـه مـ     شـه یتـو وجـودم ر   یلـ یدو پسـرِ مرمـوز خ   نیـ درمـورده ا  يکنجکـاو  گاران
و غـذا   زیـ م هیـ مثـل نشسـتن پشـت    ..کـه تـا االن نکـردم    ییبـا کارهـا   یحتـ ..دارن يحتما بفهمم چه قصـد 

 .....شناختم یکه تا چند ساعت قبل اصال نم يخوردن با دو پسر

 نینگــاهش و بــ دیــبــا ترد نیبهشــون شــک دارم،واســه همــ بــود کــه مــن دهیــاز چشــم هــام فهم هــوراد
ــواد چ   ــا بخ ــد و ت ــون چرخون ــهمم ــه  يزی ــبگ ــار ای ــه،آراس گوشــ  يک ــودش رو از رو یبکن ــم يخ  زی

 :برداشت و گفت

 ...دییشمارتون رو بفرما-

 ...میتک زد به گوش هیم رو دادم و اونم  شماره

همزمــان بــا مــن همشــون ..لنــد شــدمو برداشــتم و ب فمیکــ..تکــون دادم و بابــت شــام تشــکر کــردم ســر
 ....فقط آراس رفت سمت صندوق تا حساب کنه..رونیسمت ب میبلند شدن و راه افتاد

رو  گــهیرفــتن د رونیـ ب هیــقــولِ  ایـ آر نکــهیو بعـد از ا  میازشـون تشــکر کــرد  گــهیبــار د هیـ اومــد  یوقتـ 
 ....نمونیسمت ماش میو رفت میکرد یازم گرفت،خداحافظ

 ...رونیم و فوت کردم بو نفس نیتو ماش نشستم

ــر ــه داشــته باشــن  يقصــد ه ــد ..ک ــااروم بشــم  شــنیباعــث م..چــه خوب،چــه ب ــن ن ــما..م ــ يچش و  یآب
 ...کنه یقرارم م یمرموزشون ب

 .....کنه ریبخ نایخدا اخر و عاقبت مارو با ا..هـــوف

 ...شدن و راه افتادن سمت ساختمان ادهیپ ن،هرسهیاز پارك ماش بعد

ــه دلــش نشســته بــود و ازش خوشــش اومــده بود،قبــل از ا   ایــونمهــر ه يکــه بــدجور ایــآر ــره  نکــهیب ب
 :داخل برگشت سمت داداشش و گفت

 ...گفته باشم..ها نیببر دیمن و هم با رونیب نیبر ایبا هون نیداداش هرموقع خواست-

 :لبخندش و خورد و گفت آراس

 ...بهت نگفتم يزیچ هیبرو تو بچه تا -

 :و گفت دیهم مثل بچه ها پا کوب ایآر
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 یو حــاال خــودم و نمــ نیبــه لطــف مــن شــما باهــاش اشــنا شــد ..نیتــورو خــدا منــو هــم ببــر ..ا داداش-
 !...ن؟یببر نیخواه

 :خنده و گفت ریزد ز هوراد

 !...م؟یشد یجون اشنا م یجون و الـــ یاگه اون نبود ما چطور با هونـــ..بچه گهیراس م-

ــبــه هوراد،چرخ یچشــمک آراس رو کــج کــرد و بعــد از يلبــا يمرمــوز لبخنــد  میــو مال ایــســمت آر دی
 :گفت

بــا  میــر یرو هــم مــ م،تــویبر ییباهاشــون جــا میاز گروهمــون خواســت رونیــاگــه ب..باشــه پســر خــوب-
 !....حله؟..خودمون

 ...راه افتاد سمت خونه يریسر تکون داد و بعد از شب بخ یبا خوشحال ایآر

 ...دیکش یو تو موهاش برد و اه دستش..هوراد فروکش کرد ي ا،خندهیاز رفتن آر بعد

 :رفتن، هوراد گفت یتو باغ م يها یو صندل زیهم به سمت م يکه شونه به شونه  نطوریهم

 !..به نظرت شک کرد؟-

 :شلوارش فرو کرد و شونه باال انداخت بیدستاش و تو ج آراس

 !..ا؟یآر!..؟یک-

 ...گمیرو م ایهون..نه بابا-

 :شد رهین خسرش و بلند کرد و به اسمو آراس

 هیــبــا  شــنیدوتــا پســر ســر راهــش ســبز م هــوی..حــق هــم داره..دونــم امــا نگــاهش جالــب نبــود ینمــ-
تــورو قبــول کــرد و شــماره ش رو  شــنهادهیپ نکــهیامــا ا!..تونــه اعتمــاد کنــه؟ یچطــور مــ..یالکــ يبهانــه 

 .....داد واقعا منو شوکه کرد

 :زد يشلوارش فرو رفت و تک خند بیهوراد هم تو ج يها دست

و چـرا بهشــون   هیـ هـدف مـا چ   نـه یخـواد بب  یمــ..هیـ کـه داره کنجکاو  یخصـلت  نیبزرگتـر ..کنجکـاو شـد  -
 ...میشد کینزد

 :نشست گفت یم یصندل يکه رو نطوریآراس نشست و هم يرو لبا يلبخند
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واقعــا ..نــه دمیــکــنن امــا امشــب فهم یاغــراق مــ شیتــو شــدت فضــول هیــکــردم بق یفکــر مــ..اره واقعــا-
فقــط  ادیــشــد بــا مــا ب یبــا اون همــه محتــاط بــودن تــو روابطش،راضــ  نکــهیا..هیــنجکاودختــرِ فضــول و ک

 .....شیگرده به فضول یبرم

 :هم نشست کنارش و خنده ش شدت گرفت هوراد

ـ - اخالقشـون مثــلِ   نـا یو ال ایـ هون..بگـم تـو انتخـاب دوسـت اصـال دقـت نکـرده        دیـ بـا کمـال تاسـف با    یول
 ....با هم فرق دارن یلیخ..و اسمونِ نیزم

 ...قشنگه شونیدوست..خوب با هم کنار اومدن یلیاما خ-

 :دیباز اه کش هوراد

 ...اره-

 :گفت ارهیاز اون حال و هوا درش ب نکهیا يبا خنده زد پشت هوراد و برا آراس

 ...میکرد دایشدن بهش پ کینزد يبرا ياما چه خوب که بهونه ا-

 :دیهم خند هوراد

 ...تصادف کرد یخوب موقع ایآر..اره-

 :پشت کمرش دیمحکم تر کوب آراس

ل گ        ییبـرو دعـا بـه جـونش کـن کـه باعـث اشـنا        ..کره خـر - ریـ شـد وگرنـه حـاال حاالها،مثـل خـر تـو گـ 
 ....میکرده بود

 :حق به جانب گفت هوراد

ــا کــنم - ــو دع ــبا..چــرا اون ــ  يخــودم و دعــا کــنم کــه اون لحظــه    دی ــم کش ــو  دیتصــادف عقل ــرمش ت بب
 ....تونست واسمون بکنه ینم يهم کار ایآر یوگرنه حت..داونجا بو ایکه هون یمارستانیب

 ...نگفت يزیچ گهیهم با خنده سر تکون داد و د آراس

 ...و غرق در افکارشون شدن رهیدو تو سکوت به اسمون خ هر

 شیوقـت پـ   یلـ یخ دیکـه شـا   یاحساسـات ..کـردن امـا بـا احساسـات مختلـف      ینفـر فکـر مـ    کیدو به  هر
 ....کردن یدرکش نم جوانه زده شده و خودشون
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ــودم ــندل يو رو خ ــ   یص ــش و قوس ــردم و ک ــرت ک ــنم دادم  یپ ــه ت ــتگ ..ب ــتم از خس ــوشیب یداش ــ ه  یم
 ...شدم

 ...مونده بود فتمیهنوز دو ساعت از ش..به ساعت انداختم ینگاه

 :گفتم نایو به ال دمیچشمم کش ریانگشتام و ز نوك

 ...واسه من زیبر يچا هی یال-

 ...دیلرز بمیتو ج میبود که گوش به فالکس کوچک مون نگاهم

ــا ــرو از ج یتعجــب گوشــ ب ــه صــفحه ش انــداختم  یروپوشــم در اوردم و نگــاه بی ــا د..ب ــب اســم و  دنی
 :پر ذوق زدم و جواب دادم يلبخند الدیعکس م

 !...؟یداداشــــ-

 ...یجـــون داداش-

 ::کش اومد یقیبه لبخنده عم لبم

 !...معرفت؟ یب ياز من کرد يادیشد  یچ.!.مرتبه؟ یهمه چ!..چه خبر؟!..؟یسالم خوب-

 :تر کرد قیخنده ارومش،لبخندم و عم يصدا

 شـه یمـن کـه هم  ..هـم مرتبـه   یهمـه چـ  ..زمیـ خـوبم عز ..نفس بکـش و بـزار مـنم حـرف بـزنم      هیاوووه -
ـ  یتو کـه مـ  ..تو هستم ادهیبه  مـن امتحانـاتم شـروع شـده و وقـت سـر خارونـدن هـم نـدارم، چـرا            یدون

 ....یبپرس یحال یزن یخودت زنگ نم

ــتم رو صــاف ــارهیب..یصــندل ينشس ــت م  چ ــه   ..گــهیخــوب راس ــم ک ــرکار ه ــات و س ــو امتحان اون االن ت
 ...اصال وقت نداره گهید..بره دیبا

 :و گفتم دمیلب گز یشرمندگ با

شـــب  فتیشـــ شـــتریهفتـــه ب نیـــا..خـــواب درســـت نداشـــتم هیـــبـــاور کـــن مـــنم االن چنـــد روزه -
 ...نمیبش کمیاالن بعد از چند ساعت سرپا بودن،تونستم  شلوغه که نجایهم ا نقدریا..بودم

 !..اونجا؟ يندار ازین يزیچ..دهیهم م یحیچه توض..کردم یدونم دختر شوخ یم-

 !..؟ییایم یتو ک..راحت باشه التینه داداش خ-
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 :دیچیپ یتو گوش دیکه کش یقینفس عم يصدا

ــام ب - ــد روز پ امیــمــن احتمــاال بعــد از امتحان ــ ادیــز هرچنــد..شــتیچن تــونم بمــونم چــون کالســام   ینم
 ...ایدلم تنگ شده واست گون..نمتیبب امیروز،بازم م کیاگه شده  یاما حت شهیشروع م

اخــرش  يبــا کلمــه  هــویبــودم از اومــدنش کــه  فیــدادم و خرک یذوق داشــتم بــه حرفــاش گــوش مــ بــا
 ...بسته شد شمین

 ...کنن یرو چرا خراب م یاون قشنگاسم به ..اخه یچ یعنی..ایگون گنیبهم م ادیبدم م نقدهیا

 :و جمع کردم و پر حرص گفتم اخمام

ــ ..ایــکوفــت و گون-  نمیــب یامــا مــ يکــردم ادم شــد یفکــر مــ..رســه بــاالخره یمــن کــه دســتم بــه تــو م
 ....شعور یب..و خباثت تو جونت هست یهنوز اون رگ بدجنس..نه

 ...ود براشچقدر دلم تنگ ب..غش غش خنده ش بازم لبخند به لبم اورد يصدا

ــد دق بعــد ــا د  قــهیاز چن ــاالخره ب ــحــرف زدن و کــل کل،ب ــ  یرســتم دنی اومــد،با  یکــه از دور داشــت م
 ....بمیرو سر دادم تو ج یگوش عیو سر میکرد یخنده خداحافظ

ــودم ــا   خ ــده ه ــغول پرون ــم يرو يو مش ــا ا     زی ــرف زدن ب ــه ح ــور ب ــا مجب ــون دادم ت ــنش ــتم نی  یرس
 ...اومد ازش یچقدر بدم م..نشم

ــیز ــ   یمرچش ــه وقت ــردم ک ــاهش ک ــ  ینگ ــون رس ــم  دیبهم ــت چش ــاق     یپش ــو ات ــت ت ــرد و رف ــازك ک ن
 ...استراحت

خنــده مــون بلنــد  يدهنمــون کــه صــدا يجلــو میو دســتمون رو گــرفت میرد و بــدل کــرد یبــا الــ ینگــاه
 ...نشه و به گوشش نرسه

نوشــته کـه تـو پرونــده هـا     يتوجــه بـه دســتور  م،بـا ییبـه تاســف تکـون دادم و بعــد از خـوردن چا    يسـر 
بـاز تـو    میبرداشـتم و خواسـتم بـرم سـمت اتاقاشـون کـه گوشـ        مارهـارو یب يشده بود،سـرم و امپـول هـا   

 .....دیلرز بمیج

ــوف ــ یپ ــا دمیکش ــه الــ    لیو وس ــتم و دادم ب ــو دس ــ یت ــرو از ج یو گوش ــا د..دراوردم بمی ــب ــم  دنی اس
 ....دمینوار سبز رنگ کش يابروهام و باال انداختم و دستم و رو "يآراس صبور"
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 :گفتم يکردم و جد يا سرفه

 !...بله؟-

 :داشت ییرایبم و گ يصدا..دیچیتو گوشم پ ،صداشیاز مکث کوتاه بعد

 !...ن؟یخوب هست..خانم ایسالم هون-

 !...جان چطوره؟ ایآر!..ن؟یشما خوب هست..یمرس..سالم-

 ...بهتر شده یلیخ..هم خوبه خداروشکر ایآر..ممنون-

 ...در خدمتم..خداروشکر-

ــ..از مزاحمــت غــرض- ــرا یم هــوراد گفــت ..فــردا کــه جمعــه س باهــاتون هماهنــگ کــنم  يخواســتم ب
ــا ال ــایب ــخــانم صــحبت کــرده و در ا  ن ــا د میمــورد هــم تصــم  نی ــاتون   دمیــگــرفتن ام ــره خــودم باه بهت

 ....صحبت کنم و شخصا دعوتتون کنم

ــا ــتعجــب چرخ ب ــ دمی ــه ال ــا چشــمام بــراش خــط   ..نگــاه کــردم یو ب و نشــون اخمــام و جمــع کــردم و ب
 ...دمیکش

ــاز کــرد و شــونه ش رو انــداخت   شــشیهســتم چــون ن یشــاک نقــدریبــود چــرا ا دهیــکــنم فهم فکــر و ب
 ....پررو يدختره ..تر شد ظیاخمم غل..باال

 ...دهینظر هم از من نپرس هیگرفته و با پسره حرف زده اونوقت  میتصم رفته

 :صدام و صاف کردم و گفتم..کردرو ادب  نایال شدیبعد هم م..پسره کردم نیو جمعِ ا حواسم

ــا- ــه هنــوز    يزیــچ نــایمتاســفانه ال يصــبور ياق  فتمیاالنــم شــ ..نــدارم یمــنم اطالعــ ..بــه مــن نگفت
 ....دمیخودم بهتون خبر م ستین یاگه مشکل..مارستانیب

 :هول شد و تند تند گفت چارهیب

پـس منتظــر  ..نیسـت ه مارســتانیدونسـتم ب  یموقـع زنــگ زدم اخـه نمـ    نیـ مـن ا  دیببخشــ دیـ با..بلـه بلـه  -
 ...فعال..خبرتون هستم

 ...خدانگهدار..ستیکنم مهم ن یخواهش م-
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قــدم رفــت  هیــ میصــورت عصــبان دنیــبــا د..نــایســمت ال دمیــرو قطــع کــردم و بــا حــرص چرخ یگوشــ
 ...شد تو صورتم رهیعقب و مظلوم خ

 ...نشدم وانهینجاتم بده تا د..بچه نیمن چکار کنم از دست ا ایخدا

ــرم ــو  س ــه نش ــاق       ينه و ب ــمت ات ــادم س ــرفتم و راه افت ــتش گ ــا رو از دس ــون دادم و داروه ــف تک تاس
 ...ها ماریب

 ...شدمیکرد که داشتم خُل م یاومد و حرف زد و عذرخواه نقدریا فتمونیاخر ش تا

 :سمتش و گفتم دمیبا حرص چرخ میشد یخارج م مارستانیکه از ب نطوریهم

 ...تورو خدا بسه..دمیفهم یباشه ال..باشه-

 :به بازوم دیقبل و چسب ينایهاش جواب داده،دوباره شد ال يسمج باز دید یوقت

 !..با هوراد و آراس و دوستاشون؟!..م؟یفردا قراره کجا بر یدون یم..یهون-

 :و گفتم رونیب دمیو از دستش کش بازوم

 !..؟يصبور ونیبا اقا میکجا قراره بر-

 !...شه؟یم یراس چهوراد و آ یحاال مثال بگ..همش ضدحال بزن شیا-

 :اخم نگاش کردم با

 !...م؟یکجا قراره بر..یچرت و پرت نگو ال نقدریا-

 :گفت یو با لحن لوس دیرو کش صداش

 !...کـــــوه میقراره بر-

 ...اونجا میزن یم خی!..؟یال یکن یم یشوخ-

 :کرد یپوف

و تـو   میبکنـ  يکـار  هیـ  میواهامکـان نـداره مـا بخـ     یعنـ ی..نـده  ریـ گ نقـدر یا رتـا یلطفـا وجـدانا باالغ   ایهون-
 ....يرینگ يرادیا هی

 :با کف دستم زدم به بازوش محکم
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 یکـ ی..یکنـ  یفکـر نمـ   زایـ چ هیـ کـه بـه بق   یهـوراد خـان هسـت    دنـه یو مسـت د  جیگـ  نقـدر یتو کـه االن ا -
 ....کنه نیرو سبک سنگ تیباشه موقع دیبا

-يبلرزسرد باشه  نقدریا نکهیا..به سرماشِ فشیبابا کوه رفتن تمام ک... 

 !...سرماش؟ يکوه برا يکه بر يدار يمگه خودازار-

 ...تورو خدا ایهون-

 :تاسف نگاهش کردم با

 ...یتو واقعا زده به سرت ال-

ــزدم ینگفــت و مــنم حرفــ يزیــچ گــهید ــرا فمیرو از کــ میفقــط گوشــ..ن  يآراس صــبور يدر اوردم و ب
 :فرستادم امیپ

فقــط هرجــا قــرار بــود ..میشــ یفــردا مزاحمتــون مــ..صــحبت کــردم نــایمــن بــا ال..يصــبور يســالم اقــا"
 ...."شب خوش..نیبهمون خبر بد مینیرو بب گهیهمد

 ..دمیفهم یاز دور و اطرافم نم یچیه..خواب بودم بایتقر من

 ...شده بودم هوشیرو انداخته بودم رو تنم و ب یپتو مسافرت..جلو رو خوابونده بودم یصندل

 ...میاصال االن کجا هست دمیفهم ینم..میدونم چقدر از راه رو رفته بود ینم

ادم  يو بـا وجـوده بخـار    نیسـرد کـه تـو ماشـ     يهـوا  نیـ کـوه،اونم تـو ا   ادیـ سـاعت پـنج صـبح م    یک اخه
 ...کنن یم يکار نیهمچ وانهید يفقط ادما..لرزه یم

ــ  ییعــالم خــواب بــودم و از اونجــا  تــو  ادیــکــه صــداش درب نیحساســم و همــ میکــه مــن رو زنــگ گوش
ــد م ــم،یبلن ــگ بــ   االنمش ــا اهن ــالم و اروم گوشــ  یب ــواب پر میک ــاز خ ــدون   دمی ــور خوابالود،ب و همونط

 .....جواب دادم هیک نمینگاه کنم بب نکهیا

 :بخاطره خواب بدجور خش دار شده بود صدام

 !...د؟ییبفرما-

 ....همه اومدن جز شما..شما؟ نییپس کجا!..ن؟یخانوم خوب هست ایسالم هون-

 :بسته گفتم يبا همون چشما تکون دادم و جیو گ سرم
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 !...شما؟..دیببخش-

 دمیـ کـه محکـم تـو بـازوم خـورد،از جـا پر       یبـا مشـت  ..شـوکه شـده از حـرفم    دادیـ که کرد نشون م یمکث
 ....و چشمام تا اخر باز شد

ــا ــ ب ــمت ال ضیغ ــایبرگشــتم س ــل از ا ن ــ نکــهیو قب ــ  یفحش ــه گوش ــه ش کنم،ب ــاره   یحوال ــتم اش ــو دس ت
 ...کرد

ــفحه   نگــاهم ــه ص ــ يو ب ــا د  میگوش ــتم و ب ــدوخ ــم  دنی ــبور"اس ــبم و گز"يآراس ص ــ،ل ــمام  دمی و چش
 ...دختره خُل شده گهیاالن م..نچ..گرد شد

 :رو گذاشتم کنار گوشم یگوش عیسر

 ...به شماره نگاه کنم جواب دادم نکهیخوابالود بودم،بدون ا کمیمن ..يصبور ياقا دیببخش-

 :زدم و ادامه دادم يلبخند ریمس دنهیبه اطراف انداختم و با د ینگاه

 ...میشتونیپ گهید قهیچند دق..میکیما نزد-

 :خنده داشت گفت يکه رگه ها ییصدا با

 ...نمتیب یم..باشه پس..اهان-

 :نایسمت ال دمیرو قطع کردم و با خشم چرخ یگوش

 !...ادم و؟ یزنیم يمرض دار-

 :گفت الیخ یو تکون داد و ب دستش

بــا آراس  یخــواه یچطــور مــ يکــه داد یســوت نیــبــا ا نیکــن ببــ فکــر کــمیاالن  نیتــو بشــ..بــرو بابــا-
 ....یروبه رو بش يصبور

 :باال انداختم شونه

 ...نبود یاصال هم سوت..نکردم يمن که کار-

 يزیــچ هیــ یبگــ یهرچـ ..مـنم جــوابش و نــدادم ..نگفــت يزیــچ گــهیو بــا تمســخر تکـون داد و د  سـرش 
 ...داره که در جوابت بگه
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 یطـرف و اون طـرف سـرك مــ    نیــهــوراد و پشـت سـرش آراس کـه بـه ا     دنیـ و بـا د  میدیرسـ  بـاالخره 
 ....میانگار بدجور منتظرشون گذاشت..اراده نشست رو لبامون یب دن،لبخندیکش

ــ  م،بهیشــد ادهیــو پ میرو کــه پــارك کــرد نیماشــ ــه گرم و بــا لبخنــد،حالمون رو  یطرفمــون اومــدن و ب
 ...میرفتیپذدعوتشون رو  نکهیکردن از ا یو ابراز خوشحال دنیپرس

رو هـــم  یپتـــو مســـافرت تیـــبـــا مظلوم..عقـــب برداشـــتم و رو کـــولم انـــداختم یم رو از صـــندل کولـــه
 :برداشتم و رو به پسرا گفتم

 ...ببندم از سرما لیمطمئنم اون باال قراره قند..ارمیهم ب نویمن ا شهیم-

 :گفت یبا لبخند و مهربون هوراد

 ...يریدستت بگ دیبا هیبارِ اضاف اخه!..زم؟یعز یشینم تیباال رفتن اذ يبرا-

 :گفت تی،آراس با جد"ارمشینداره خودم م یاشکال"خواستم بگم  تا

 ...کنم یمن کمکت م..با خودت ارشینداره ب بیع-

حـس   هیـ و ..پـر از محبـت  ..پـر از مهـر  ..کـرد  یاونـم بـه مـن نگـاه مـ     ..شدم تـو چشـماش   رهیخ اریاخت یب
کــه بود،مثبــت بــود چــون نگــاهش  یامــا هرچــ..کــنم شیتونســتم معنــ ینمــ..کــه گنــگ بــود بــرام گــهید

 ....داد یبه ادم نم یموج منف چیو اروم بود و ه یاب ایدر نیواقعا خالص و ع

ــ لبخنــد ــه  ایخــدا..پــــــوف..نگــاهم و از نگــاهش جــدا کــردم  یزدم و بعــد از تشــکر،به ســخت  یلرزون ب
 ...دادم برس

ــه ــ  ب ــیســمت جمع میهمــراه آراس و هــوراد رفت ــه  یت ــا اد کــمیک ــر از م ــتادهیور ت ــغول  س ــودن و مش ب
 ...صحبت بودن

بــا هــوراد و ..کــرد یدوستانشــون رو معرفــ یکــی یکــیرو بــه عهــده گرفــت و  یمعرفــ تیمســئول هــوراد
 ....شدنیم ينفر زدهیآراس دوازده،س

 ...مانیآرزو و پ..ساغر و محمد..زوج تو گروهشون داشتن دوتا

ــبق ــودن هیـ ــرد بـ ــهل..مجـ ــام..ایـ ــر..الهـ ــه..میمـ ــان..پونـ ــرداد..آرمـ ــ..مهـ ــالوه ..نایسـ ــه عـ آراس و  يبـ
 ....دادنیم لیدوستان رو تشک نیا پیاک..هوراد
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 ...به باال25از ..بودن فکر کنم یرده سن هیتو  بایهم تقر همشون

ــ هــوراد ــون   دیگــروه خودشــون،چرخ یبعــد از معرف ــا مهرب ــا و ب ــا دوت خنــدونش  يو چشــما یســمت م
 :گفت

 ...به بعد تو گروه خودمون خواهند بود نیر بدن از ادوتا دخترخانم هم اگه افتخا نیا-

 :گفت طنتیاشاره کرد و با ش نایبا دست به ال بعد

 ..معتمد نایال-

 ...باهاشون ییکرد از اشنا یبا دخترا دست داد و ابراز خوشحال نایال

ــا ــایال يحرف ــوراد چرخ   ن ــد،نگاه ه ــوم ش ــه تم ــک ــن  دی ــمت م ــوض    ..س ــاهش ع ــگ نگ ــردم رن ــس ک ح
 ...محبت ناب گرفت هیبه کل محو شد و جاش رو  نتطیاون ش..شد

 ...کردم یحس م نطوریفقط توهم من باشه اما ا نایا دیشا هرچند

 :همون محبت چشمها و نگاهش،گفت با

 ...یمشرق ایهم هون شونیا-

دختـرا دسـت دادم و بـا     يمـنم بـا همـه    ..دمیـ هـوراد گـرفتم و سـمت بچـه هـا چرخ      يو از چشما نگاهم
 ...کردم یپرس پسرا هم احوال

گفــتن  یمــ..چنــد نفــر در اومـد  يکــه صـدا  میــزد یحــرف مـ  میو داشــت میبـود  ســتادهیهمونطــور ا هنـوز 
 ....حرفا نیو از ا میوفتیو بهتره راه ب شهیم رید

ــ  میافتــاد راه  یو دختــرا همشــون هجــوم اوردن ســمت مــا و مشــغول ســوال و جــواب شــدن و بعــد از کل
 ...الخره ولمون کردنجد و ابادمون با یسوال در مورده حت

مــنم ..کــه اورده بــودم ییکــردن بخــاطره پتــو یکــردن و منــو مســخره مــ یکــیهمشــون دســت بــه  بعــد
 ...گذاشتم یمحل نم

 ...راه افتادم هیشونه هام و جلوتر از بق يلجشون پتو رو باز کردم و انداختم رو از

 ...و لبخند زدم دمیخنده هاشون رو پشت سرم شن يصدا
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 نیبـااحترام و ســنگ  یلـ یپسـرا هـم خ  ..خوشـم اومـده بــود ازشـون   ..بـودن  یو خـونگرم مهربـون   يدختـرا 
 ....شدیادم باهاشون معذب نم..جلف نبودن يمثل پسرا..بودن

ــنظــر مــن  بــه ــر جــا هی ــ ییدخت ــ  یم ــه احســاس راحت ــذت    یتون ــو جمــع ل ــه و از بــودن ت و ارامــش بکن
و  یشــوخ چیمــدت کوتــاه،ه نیــاو تــو  نجــایو مــن تــا ا..نکنــه تشیــمعــذب و اذ يببره،کــه نگاهــه پســر

 .....نکرد تمیاذ ینگاه

و اون نگـاه متعلـق بـه اون    ..کـردم  یرو خـودم حـس مـ    کبـار یرو هرچنـد لحظـه    نینگاهـه سـنگ   هیـ  فقط
 ...توجه باشم یکردم ب یم یو پر ارامش بود و سع یاب يچشمها

 یچــ ســتیوم نمعلــ..شــده بــود انــداختم ریجمــع دختــرا اســ نیکــه بــ نــایبــه ال یعقــب و نگــاه برگشــتم
 ....کالفه شده بود نقدریکه ا دنیپرس یازش م

 ...آراس بود..گرفتم نایاز ال ستاد،نگاهیکنارم ا یکی نکهیاحساس ا با

 :دمیشدم که صداش رو شن رهیزدم و به جلو خ یمعن یب لبخند

 !...ن؟یبا بچه ها اشنا شد-

 :و تکون دادم سرم

 ..هستن یمهربون و خونگرم یلیخ يبچه ها..بله-

 :اشاره کرد نایزد و با دست به ال يخند تک

 ...چطور کالفه ش کردن نیبب..نباشه نیخانم ا نایفکر کنم نظر ال یول-

 :که آراس نشنوه گفتم يطور رلبیکردم و ز يزیر ي خنده

 ...حقشه-

 !...چرا؟-

 ...بود دهیاروم گفته بودم چطور شن یلیمن خ..گرد شد و با تعجب نگاهش کردم چشمام

 :زد یقیعم د،لبخندینگاهه متعجب منو د یوقت

 ..زهیگوشام ت کمیمن -

 :گفتم یمیصم یو با لحن اریاخت یب
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 !...گه؟ید کمیفقط -

 :خنده،شونه باال انداخت با

 ...کمیاز  شتریب کمیحاال ..خب-

 :نگفتم که دوباره گفت يزیچ گهیو د دمیخند

 !..چرا حقشه؟ ینگفت-

 :و جمع کردم و پر حرص گفتم لبام

گــن مثــل بچــه هــا پتــو اوردم بــا   یمــ..کــنن یکــرده منــو مســخره مــ یکــیرفتــه بــا دختــرا دســت بــه -
 ....خودم

 :گفت يچند لحظه ا یلباش و بعد از مکث يخنده ش گرفت چون دست گذاشت رو انگار

 ...لرزن یاونا از سرما م یول..یشیو گرم م ياون باال تو پتو دار..ناراحت نباش-

چکــار کــردم و    دمیــبــه آراس زدم و بالفاصــله فهم  ینشســت و چشــمک   لبــام يرو یطانیشــ  لبخنــد
 ....انداختم نییسرم و پا عیسر

ــ  ي دختــره ــود د یخنــگ چشــمک زدنــت چ ــ ..گــهیب ــا خــودش ..شــدم یداشــتم از خجالــت اب م االن ب
 ....هیوگرنه شناگر ماهر دید یدختره اب نم نیا گهیم

 ...میحرف کنار هم جلو رفت یب قهیدق چند

ــن ــه از خ م ــک ــت نم ــ  یجال ــتم حرف ــزنم یتونس ــ..ب ــم    یاون و نم ــود و رو ه ــرا ســاکت شــده ب ــم چ دون
 ....نداشتم نگاهش کنم

 :کرد و اروم گفت يسرفه ا ،تکیطوالن ي قهیبعد از چند دق باالخره

 !...ا؟یهون-

 ...کرد ینگاهم م قیاونم نافذ و عم..به بدنم افتاد و با تعجب برگشتم سمتش يلرز

 ...خوندمتو نگاهش چر ج،نگاهیگ

 ...هیزد چ یکه ته نگاهش دو دو م یاون حس دمیفهم یم کاش
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و  دیدســتش و پشــت گــردنش کشــ..انــداخت نییو کالفــه از چشــمام جــدا کــرد و ســرش و پــا نگــاهش
 ....کرد یپوف

 :کردم که به حرف اومد یتعجب بهش نگاه م با

اصــال فکــر بــد ..يفکــرم و مشــغول کــرد دمتیــکــه د ياز روز..کنجکــاوم در مــوردت یلــیراســتش خ-
 ....بشناسمت و باهات اشنا بشم شتریفقط دوست دارم ب..ندارم يقصد بد چیمن ه..نکن

 :تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 !...؟یچ یعنی-

 :چشم نگاهم کرد يابروش رو انداخت باال و از گوشه  هی

 ...يکه دوست دار یاز هرچ..از خانواده ت..از خودت بگو کمی یعنی-

 يخــاطره هــا..داد یخــانواده منــو عــذاب مــ يچقــدر کلمــه ..انــداختم نییشــردم و ســر پــاو بهــم ف لبــام
 ....کرد یم یرو برام تداع يبد

 :دمیکش یقیو باز و بسته کردم و نفس عم چشمام

تــو خــانوادمون  یاتفاقــات هیــ..هســت از دســت دادم یمــن پــدر و مــادرم رو چنــد ســال..خــوب راســتش-
ــ   ــت ک ــود کــه هممــون رو ناراح ــاده ب ــر میگــرفت میتصــم..ردافت ــوض  ییمســافرت و حــال و هــوا  میب ع

از اون تصــادف ..تصــادف کــرد میتــوش بــود نــایکــه مــن و مامــان ا ینیماشــ..میبــود نیدوتــا ماشــ..میکنــ
 .....افتاده بودم مارستانیدو ماه تو ب یکیهرچند منم ..به در بردم لمفقط من جون سا

 :گفت نیو غمگ دیتو موهاش کش یدست آراس

 ...خدا رحمتشون کنه..متاسفم-

 :انداختم نییو قورت دادم و سرم و پا بغضم

 ...خدا رفتگان شما رو هم رحمت کنه..ممنون-

 ...شد و کنارِ آراس قدم برداشت و همراهمون شد دایهوراد هم سر و کله ش پ نیح نیهم تو

 :گفت يمشهود يبا کنجکاو آراس

 !..خوب؟-
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 :دمیچیدور خودم پ شتریزدم و پتو رو ب يلبخند

ــ- ــواهر دارم هی ــایم..خ ــره ..ن ــال ازم بزرگت ــنج س ــرده..پ ــ..ازدواج ک ــو  هی ــر کوچول ــت   يدخت ــاز و دوس ن
 ....با احترام و با محبت یلیشوهرش هم خ..به اسم هانا هم داره یداشتن

 ...داد یبه حرفام گوش م يهوراد نگاه کردم که حاال اونم داشت با کنجکاو به

هاشـون بـامزه شـده     افـه یق نقـدر یا..از پشـت بسـتن   یو فضـول  يودسـت مـن و هـم تـو کنجکـا      گهید نایا
 .....کردم يجلو خودم و گرفتم و تک سرفه ا یخنده اما به سخت ریخواستم بزنم ز یبود که م

زدن  یبــود و داشــتن حــرف مــ ســتادهیدوتــا از دختــرا ا نیبــ..انــداختم نــایبــه ال یعقــب و نگــاه برگشـتم 
 ...دنیخند یو م

 :ودنش راحت شد،ادامه دادمکه از تنها نب المیخ

ــ- ــم دارم هی ــ..داداش ه ــره   کی ــن بزرگت ــال از م ــمش مــ ..س ــجو..الدهیاس ــ يدانش ــو   یمهندس ــرق ت ب
 ...رازِیش

ــ  حــس ــا حــرف زدن در مــورده م هــوراد مشــت شــد و نگاهــه نگــرانِ آراس هــم    يدســتا الدیکــردم ب
ــز..مــن اشــتباه کــرده باشــم  دیشــا..دونــم ینمــ..رفــت رو صــورتش ــ  ادی ــاتوجــه نکــردم و س  نییرم و پ

 .....انداختم

 :آراس بهش نگاه کردم يصدا با

 !....؟یترس ینم!..؟یکن یم یتنها تو خونه زندگ یعنی-

دونسـتم بـا چـه     یبـودن کـه نمـ    بـه یبـه هرحـال اونـا دوتـا پسـر غر     ..لحظه ترس تمام جونم و گرفـت  هی
 .....کنم یم یمن تو خونه تنها زندگ دنیحاال هم که فهم..شدن کیبه من نزد يقصد

 :کردم به خودم مسلط بشم و نزارم صدام بلرزه یسع

 يخونــه  رمیــشــب هــا هــم م یعضــی..شــمیپ ادیــم الدیمــ..شــمهیشــبا پ شــتریب نــایال..تنهــا کــه نــه يتنهــا-
 ...نایال ای نایم

 ...یداشته باشن چ ياگه قصد بد..دیکردم بازم صدام لرز هرکار

 ...ستنین تو رو هم بلند يخونه  یاونا حت..نشو وونهید ایهون
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 کیـ ..داره کـار یکـردن خونـه چ   دایـ مگـه پ ..اومـد تـو سـرم    گـه یفکـر د  هیـ امـا بعـد    دمیکشـ  یراحت نفس
 ....رنیگ یم ادیکنن راحت خونه رو  بمیتعق مارستانیبار که حواسم نباشه از ب

ــ کیــنزد..چقــدر مــن ترســو شــده بــودم  واقعــا ــ یدو ســال،از وقت دانشــگاه قبــول شــده مــن دارم   الدیم
رفتـه بـود    الدیکـه مـ   یاولـ  ياون روزا یحتـ ..بـودم  دهینترسـ  نقـدر یموقـع ا  چیکـنم و هـ   یمـ  یتنها زنـدگ 

 .....دمیخواب یو من تا صبح نم

 ،بازمیهرچقـدر هــم نتـرس باشــ  ..کــنن دارن یمـ  یکــه تنهـا زنــدگ  یـی کـه تمــام دخترا  ییِتـرس هــا  نـا یا
 ....ذارن یو راحتت نم ارنیبد بهت هجوم م يتمام فکرا یتنها بمون یوقت

بـرم   ایـ  شـش یهـم مـن رفـتم پ    دیشـا ..شـم یپ ادیـ بگـم چنـد شـب ب    نـا یبـه ال  دیـ با..دمیکشـ  یلرزونـ  فسن
 ...نایم يخونه 

 ...کنم یفکر م هی میبر نجایحاال از ا..پـــوف

و آرومــش تــو  یآبــ يمهربــون بــا اون چشــما..کــرد بهــش نگــاه کــردم یاراس کــه صــدام مــ يصــدا بــا
 نـان یخواسـت بـا چشـم هـاش بهـم اطم      یشـده بـود و مـ   ترسـم   يانگـار متوجـه   ..کـرد  یچشمام نگـاه مـ  

 .....رسه یبهم نم یبیخواست مطمئنم کنه که از طرفش اس یانگار م..بده

 یازش برمــ يمــرد بــود و از نظــر مــن هرکــار  هیــدر هــر صــورت اون ..زدم و نگــاه ازش گــرفتم پلــک
 ...اومد

ــر ــنم مــ  فک ــوا در ب   یک ــال و ه ــن و از اون ح ــت م ــخواس ــروع   ارهی ــودش ش ــون خ ــرف زدن   چ ــه ح ب
بــم و  يصــدا..نشســت تــو گــوش مــن یمــ میشــد مســتق یصــداش انگــار از دهــنش کــه خــارج مــ..کــرد

 .....نشست یبه دل م..داشت يمردونه ا

ــدارم- ــزرگم ..ســالمه28..ایــمــن هســتم و آر..مــن خــواهر ن ــپــدر ب ــ  هی ــه داشــت کــه رس ــه  دیکارخون ب
 ایــمــن و هــوراد و آر..پســرو دارهدوتــا  نیپــدربزرگم فقــط همــ..هــوراد يبابــا شــهیپــدرم و عمــوم کــه م

ــا  ــوه ه ــا ن ــدرها ..هســتم يپســر يهــم تنه ــعز يحــاال هــم پ خودشــون رو بازنشســت کــردن و اون   زی
از  نیـ ا..شـه یهـم اضـافه م   ایـ بـزرگ بشـه بـه دسـت مـن و هـوراده و بعـد آر        ایـ آر کـه  یکارخونه تا وقتـ 

 .....ادامه ندادم شتریب سانسیمثل داداش تو برق بود که تا ل میدانشگاه يالبته رشته ..شغلم
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 :گفت یتکون داد و بعد از مکث کوتاه يسر متفکر

 ...دوتا عمه هم دارم که هرکدوم سه چهارتا بچه دارن..اهان..مونده باشه يزیفکر نکنم چ-

 ...لذت ببرم عتیفکر نکنم و از طب يزیکردم فعال به چ یلبخند سر تکون دادم و سع با

انگــار از اول هــم کــه آراس گفــت از خــودم بگم،قصــد داشــت   دوتــا پســر مرمــوز کــه   نیــا يحرفــا از
 ....باهاش اشنا بشم شتریکنه تا من ب یخودش و بهم معرف

ــ ریخــودم تفســ يدوتــا پســر رو بــرا نیــشــکاك شــدم کــه هــر حرکــت ا  نقــدریدونــم چــرا ا ینمــ  یم
 شـم یم وانـه یدارم د..کـنم نداشـته باشـن    یکـه مـن فکـر مـ     يقصـد  نیاصـال همچـ   دیهـا شـا   چـاره یب..کنم

 .....فکر کنم

 :اشفته رو به عقب فرستادم و رو به هوراد گفتم يفکرها نیا يو همه  دمیکش یقیعم نفس

 ...نیاز خودتون بگ کمیشما هم -

 :گفت یابروهاش نشوند و بعد از مکث کوتاه نیب یاخم کمرنگ هوراد

م خونــه دارم و خــود..هنــوز دو ســه ســاله بــودم یوقتــ..شیســال پــ یلــیخ..مــنم مــادرم و از دســت دادم-
ــدگ  ــدا زن ــ یج ــنم یم ــوب ن  ..ک ــام خ ــا باب ــه م ب ــتیرابط ــال ..س ــد س ــالم و    یچن ــد س ــط در ح ــت فق هس

 ....میزن یخداحافظ با هم حرف م

 ...امرزهیخدا ب-

 :و اروم باز و بسته کرد چشماش

 ...ممنون-

 :صداش شده بود یهم قاط طنتیدفعه ش نیا..زد يمکث کرد و لبخند محو کمی دوباره

 ...درس نخوندم شتریهم ب پلمیتا د..سالمه27-

 :م گرفت خنده

 !..ا چرا؟-

 :هاش رو بامزه انداخت باال شونه

 ...ادامه ندادم نیاومد واسه هم یاز درس بدم م یاز همون بچگ..دوست نداشتم خوب-
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 :زد و گفت يتک خند آراس

 ...بردمش مدرسه یبه زور با خودم م..گرفت یهم به سخت پلمید-

 ...طونیپسرك ش..کون دادمخنده سر ت با

 :و جمع کردم و متفکر گفتم م،لبامیکه تو سکوت قدم برداشت کمی

 !...؟يخواهر،برادر ندار-

 :بود که سخت و محکم گفت ومدهیحرف کامل از دهنم در ن هنوز

 !...نه-

ـ ..بپرسـم  يزیـ چ گـه یصـورتش سـخت شـده بـود کـه جـرات نکـردم د        نقـدر یا..نیهم حـرف سـرم و    یب
 ....کرد یدفعه قاط هیدونم چرا  ینم..مانداخت نییپا

 ...دخترا دراومد و شروع کردن به نق زدن ي،صدايرو ادهیپ یبعد از کل باالخره

تـو دلـم خـدا خـدا     ..مـنم خسـته شـده بـودم واقعـا     ..خواسـتن ادامـه بـدن    ینمـ  گـه یشده بـودن و د  خسته
 .....مینیبش نجایو هم میادامه ند گهیکردم د یم

 ...میو نشست میانداخت راندازیما کوتاه اومدن و همونجا ز یخستگ دنیبا د پسرا

همــه  بــایداد و تقر یخــودش و نشــون مــ دتریســرما شــد میو نشســته بــود میکــه تحــرك نداشــت حــاال
 ....مچاله شده بودن تو خودشون

 ...به آراس نگاه کردم که خنده ش گرفت طنتیش با

 چــارهیب..بــه دختــرا نگــاه کــردم ثیــو خبدور خــودم  دمیــچیپتــو رو محکــم پ طونمیهمــون لبخنــد شــ بــا
 ....زدن اما حقشون بود یم خیها داشتن 

مــن کــه جمــع شــده بــودم امــا راحــت تــر از اونــا نشســته           دنیــســرش و چرخونــد و بــا د   نــایال
 ...شد بهم رهیکرد و خ زیبودم،چشماش و ر

 :و انداختم باال و بلند گفتم ابروهام

هـم   نجـا یفکـر ا  دیـ با نیکـرد  یموقـع کـه منـو مسـخره مـ     اون ..مـن چشـم نداشـته بـاش     ياصال به پتـو -
 ...نیبود یم
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 ...دنیکش یخنده و دخترا هم با حرص برام خط و نشون م ریزدن ز پسرا

هــم  يعـده نشسـته بـودن مثـل مـا و عـده ا       هیـ ..راحـت نشسـتم و نگـاهم و دوخـتم بـه اطــراف      الیـ خ بـا 
 ....شدن یداشتن رد م

 ...ادهیکوه اما انگار مثل ما ز میموقع اومد نیا میکردم فقط ما خُل شد یفکر م من

ــوریهم ــ  نط ــم م ــا     یچش ــم ه ــو چش ــاره ت ــاهم دوب ــه نگ ــدم ک ــآراس خ يچرخون ــد رهی ــه  ..ش ــار ک هرب
 .....خواستم ینم دمیشا..تونستم چشم بردارم یم یخورد به سخت ینگاهمون گره م

 ...رمیتونستم نگاهم و بگ یمهربون و اروم بود که نم شیآب يچشما نقدریا

 یدر کنــار حـس آرامشــ ..کـرد،هم آشـوب   یبـود کــه هـم آرومـم مــ    یچشـم هـا چــ   نیــدونـم راز ا  یمـ ن
 ....کرد یم تمیهم بود و اذ یقیعم يشد،دلشوره  یکه از چشم هاش منتقل م

 یاروم نهفتـه بـود کـه بـدجور بـ      يایـ در نیـ پشـت ا  يزیـ چ هیـ امـا  ..هـرز نبـود  ..نگاهش بـد نبـود   يا ذره
 ...کرد ین و صدا مانگار اون حس م..کرد یقرارم م

 ...قرار بده رینتونسته تحت تاث يزیچ چیرو که سال هاست ه یمن

 نقــدریخواســتم ا ینمـ ..و مشــغول حــرف زدن بـا پونــه کـه بغــل دســتم بـود شــدم    دمیکشـ  یقــیعم نفـس 
 ....فکر کنم که عادت بشه برام زایچ نیبه ا

ــبا ــه ا دی ــب ــنم    نی ــاه ک ــازه نگ ــت ت ــا دوس ــر،مثل دوت ــا ..دو پس ــت ه ــ ییدوس ــنا  ک ــون اش ــازه باهاش ه ت
 ...کمتر شتر،نهینه ب..نیهم..شدم

تــر  یمیبــا هــم صــم..کــردن فیــپســرا خـاطره تعر ..دیمیــخند..میگفتــ..کنـار لــرز کردنمــون از ســرما  در
 ...میشد

ــد ــســاعت بعد، چن ــفره کوچ هی ــس ــ میپهــن کــرد کی ــون هرچ ــتیاورده بود یو همم روش و  میم،گذاش
 ....نیمشغول خوردن شد یمیصم یلیبا هم و خ

ــ      اون ــرم رس ــه فک ــل ب ــب قب ــه ش ــردم ک ــکر ک ــا خداروش ــه واقع ــ دیلحظ ــچ هی ــرا  يزی ــنم ب ــاده ک  يام
شـــد و دردســـر  یدرســـت مـــ عیراحـــت و ســـر..راحـــت تـــر از کتلـــت نبـــود یچـــیو ه...خوردنمـــون

 .....نداشت
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و  پسیــفقــط تــا تونســته بــود چ..نــون بــا خــودش اورده باشــه کــهیت هیــبگــو اگــه ..یچــیهــم کــه ه نــایال
 ....بود تو کوله ش و با خودش اورده بود ختهیپفک و تنقالت ر

 یاون روز،آراس همــه جــوره حواســش بــه مــن بــود و اون نگاهــه آرومــش گــاه   يتمــام لحظــه هــا تــو
 ...شد یم نیسنگ یلیخ

کـم   گـه یکـرد و د  یبـه من،تعـارف مـ    شـتر یکه بچـه هـا اورده بودن،قبـل از خـودش بـه مـا و ب       یهرچ از
ــدا  ــت ص ــم داش ــ  يک ــارو در م ــا ..داور یبچــه ه ــایال يو چشــمک ه ــا ازار    ن ــت آراس واقع ــر حرک ــا ه ب

 .....کرد یم تمیدهنده شده بود و اذ

 یمتوجــه نمــ يزیــبرخــورد کــنم کــه انگــار مــن چ  يو طــور..نــدم تیــاهم یچــیکــردم بــه ه یمــ یســع
 ....آراس يبایز ياون توجه ها یحت..شم

 نیــو از ا مییایــجمعشــون ب و قــرار شــد بــازم بــه میکــرد يرو ســپر یخــوب یلــیخ نــا،روزیاز تمــام ا جــدا
 ....مینذار بینص یدوستانه خودمون رو ب يها یدورهم

ــداحافظ وقــت ــاق    یخ ــت هــر اتف ــه زور بهــم داد و گف ــماره ش رو ب ــع از  یهم،هــوراد ش ــاد و هرموق افت
ــا ب   ــزنم ت ــود بهــش زنــگ ب  ي فــهیگفــت حــاال کــه داداشــم راهــه دوره،وظ ..شــمیپ ادیــشــبانه روز کــه ب

 .....کنناوناست که ازم مواظبت 

 ...ومدین ام،کوتاهیو من از پس خودم برم ستین ازیهم گفتم ن هرچقدر

ــاه در   و ــا اون نگ ــم آراس ب ــر ه ــدر اخ ــرمحبتش راهــ   شییای ــون و پ ــده مهرب ــا  میو لبخن ــرد و ش  دیک
مــن زنــده کــرد و شــب تــا صــبح خــواب رو از   يرو بــرا ییخــودش ندونــه کــه اون روز چــه خــاطره هــا 

 ......چشمام گرفت

 :به صورت شاد و شنگولم انداخت و گفت یاهنگ نایال

 !...؟یزن یشاد م یلیخ!..ه؟یچ انیجر-

 :و با ذوق گفتم دمیچیو تو هم پ دستام

ــ ینمــ..شــمهیپ گــهیصــبح زود د..تــازه حرکــت کــرده..ادیــداره م الدیاخــه مــ- چقــدر دلــم بــراش  یدون
 ...تنگ شده
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 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 !...اد؟یم یبا چ..ارنیم فیخان دارن تشر باالخره تحفه..شده حاال یگفتم چ-

 ...گهیبا اتوبوس د-

 :و تکون داد و گفت سرش

 ...دنبالش نالیترم میر یپس م یاوک-

 ...دنبالش میچرا بر..گهیخونه د ادیخودش م..شم یمزاحمت نم-

 ...کردن نشه دایپ یاالف تاکس گهیرسه د یخسته م چارهیب..دنبالش بهتره مینه بر-

ــد ــش يلبخن ــون دادم  به ــر تک ــهیهم..زدم و س ــرا  ش ــر ش ــو ه ــوده  یطیو ت ــارم ب ــ ..کن ــور م ــونم  یچط ت
 ....چه قدر از داشتنش خوشحالم..واسم هیداشتنش نعمت..موهبت هیمن  يبرا نایال..جبران کنم

حــرفم و قطــع کــردم و ..دیــروپوشــم لرز بیــتــو ج یکــه گوشــ میمشــغول حــرف زدن بــود نطــوریهم
 ...زد یچشمک م يراسم آراس صبو..رو دراوردم یگوش

 :زدم و جواب دادم يمحو لبخند

 ..سالم-

 :تو گوشم دیچیاومد و بعد صداش پ یخش خش يصدا

 !..دختر؟ یخوب..ایسالم هون-

 !...اقا هوراد خوبه؟!..ن؟یشما خوب یمرس-

 !...؟یبپرس یحال یزنگ بزن هی دیتا من زنگ نزنم تو نبا..میما هم خوب-

تــا ..کنـه  یپرسـه و باهـام صـحبت مـ     یزنــه و حـالم و مـ   ین زنـگ مـ  او شـه یهم..بنـده خـدا   گـه یم راسـت 
 .....حاال نشده من زنگ بزنم بهش و تا حاال هم نشده بود که اعتراض کنه

ــ امیــپ ایــزد  یزنــگ مــ ایــ کبــاری يروز خــودش ــداد تــا بــه قــول خــودش از خــوب بــودنم خ  یم  الشی
 ...راحت بشه

 ...کرده بود یمیو صم کیبه من نزدخودش و  یگردش،حساب میرفت یکه گروه يچندبار اون



 سایت مھدرمان
 

38 
 

از نظـرم   گـه ید..کـرد  دایـ و بـه همـون سـرعت هـم جـاش و پ      میاومـد تـو زنـدگ    ییهـو ی یلـ یپسـر خ  نیا
ــازم کنــارش حــالم متغ نکــهیبــا ا..نبــود بــهیپســر غر هیــ ــب ــا ا ری ــبــود ام ــ نی ــ  ینگران  یهــاش بــدجور م

 ....دیچسب

بعــد از خــواهر و بــرادرم و  یکــید کــه کــر یو گــرم مــ شــد،دلمیاز حــالم مطمــئن م دیــهــرروز با نکــهیا
 ...خالصانه به فکرمه نقدریاز اونا،ا شتریب یحت

 :لبام رنگ گرفت يرو لبخند

 یرو فرامــوش مــ یباشــم کــال همــه چــ مارســتانیتـو ب  یمــن وقتــ نیبــاور کنــ..شــرمنده..نیگــیراسـت م -
 ....اونه شیکال ذهنم پ ادیاالن هم که داداشم داره م..خودم رو یکنم حت

 :ختیاش باز ارامش رو به جونم رصد با

گفــتم زنــگ بــزنم ..یفتیامشــب شــ یگفتــ روزیــبــود د ادمیــمــنم ..يحــق دار..کــنم باهــات یمــ یشــوخ-
 ....میحرف بزن کمیحوصله ت سر رفته باشه، دیشا

 یحــرف مــ یمــنم داشــتم بــا الــ..ارومــه یلــیهــم خ نجــایامشــب ا..نیــزنــگ زد نیکــرد يخــوب کــار-
 ...زدم

 :پخش شد یتو گوش دیکه کش یقینفس عم يصدا

کــنم و  یاحســاس مــ بــهیشــما خــودم و غر یگــیم یوقتــ..اقــا و شــما رو بــزار کنــار نیــمــن ا ا،جــانِیهون-
 ...تونم باهات راحت باشم ینم

 ...اما اخه-

 :وسط حرفم دیپر

 ...کنم یخواهش م..گوش بده به حرفم..از تو خواستما يزیچ هیحاال من -

خــواهش کنــه و مــن  نیلحــن دلنشــ نیــامکــان نداشــت بــا ا..مادم واقعــا سســت بــود نیــدرمقابــل ا مــن
 ....کرد یمجذوب خودش م نطوریانگار تو صداش سحر و جادو بود که منو ا..قبول نکنم

 :و گفتم دمیو گز لبم

 ...آراس....باشه-
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 :تر کرد قیو لبخندم و عم دیچیپ یشادش تو گوش يصدا

 ...میدوتامون راحت تر..حاال بهتر شد..نهیاهان ا-

دوتــامون راحــت  گــهیانداختــه اونوقــت م یخــودش راحــت شــده و منــو تــو رودرواســ ..م گرفــت خنــده
 ...میتر

 :گفت میکرد یم یخداحافظ میداشت یو وقت میصحبت کرد گهید کمی

دنبــالتون اخــه اون  امیــب شــهیتمــوم م فتتونیصــبح کــه شــ نیاگــه نــدار!..ن؟یــدار نیماشــ گمیهونیــا مــ-
 ....ادیم ریسخت گ نیموقع ماش

تنـد شـد و بــه    کـم ینفســم ..رمیـ لرزشـش رو بگ  يخواسـتم جلـو   یانگـار مــ ..دلـم گذاشـتم   يو رو دسـتم 
 :گفتم یسخت

 ...میهم بر الدیدنبالِ م دیبا..هست نایال نیماش..نه-

 ...حداقل جواب زنگ هام و بده..ها ينبر ادیفقط داداش جونت اومد مارو از ..زمیباشه عز-

ــدر ــودن هیشــب چق ــه از نظــر ق..هــم ب ــار  افه،بلکــهین ــالق و رفت ــ..از نظــر اخ ــن و  شیآراس ب ــدازه م از ان
 ....ندازهینه چندان دور م يگذشته ها ادهی

ــا ــ  ب ــاش و نگران ــاش داره چ یحرف ــه ــرو  يزی ــ ياداوری ــه خ  یم ــه ک ــیکن ــرا یل ــوب    يب ــن خ ــال م ح
 ...ستین

 :جوابش و دادم یفیضع يصدا با

 ...جواب ندم شهیمگه م..هیچه حرف نینه ا-

 ...نمتیب یبعد م..ایب خودت باش هونمواظ..ممنون-

 ...خدانگهدار..یمرس-

 :و اروم گفت دیکش یقینفس عم دوباره

 ...زمیخدانگهدارت عز-

کرد،نگــاه  یکــه بــا تعجــب نگــاهم مــ نــایبــه ال..ولــو شــدم یصــندل يرو بــایرو قطــع کــردم و تقر یگوشــ
 ...کردم
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 :و اشک تو چشمام جمع شد دیم لرز چونه

 ...ها یهمون نگران..همون حرفا..نبه هم هست هیشب یلیخ-

ــایال ــاه ن ــداخت و وقتــ   ینگ ــرو ان ــه راه ــال یب ــندل  یاز خ ــئن شد،ص ــودنش مطم ــ شیب ــو و  دیرو کش جل
 ....بهم نشست کیروبه روم و نزد

 :و تو دستش گرفت و نوازش کرد دستم

 !..؟یک-

 ...آراس..آ-

 ...گرفتمحکم منو تو بغلش ..جلو دینگاهم کرد و خودش و کش یغصه و نگران با

 ...نایدلم تنگ شده ال-

 ياون روزا يباشــم،دلم بــرا یدلتنگــه کســ نکــهیاز ا شــتریب دیو شــا خــتیقطــره اشــک از چشــمام ر دو
 ....شاد و پر از عشق تنگ شده بود که ارامش تو چشمام و عشق تو قلبم لونه کرده بود

 ..... فوق العاده تکرار بشه يخواستم دوباره اون روزا یم دیشا..اره

 ...و کنارش نشستم زیرو گذاشتم رو م يچا ینیو س وهیم رفظ

ــ  نگــاهش  يبهــم و بــرا دمیــکــف دســتام و مال..کــرد یدنبــالم بــود و بــا لبخنــد بــه ذوق و شــوقم نگــاه م
 :بار گفتم نیهزارم

 !..چه خبر؟-

 ...بشر تنگ شده بود نیا هیهمه چ يدلم برا..موندم به خنده ش رهیو خ دیخند

دفعــه س کــه  نیدهمــ نیــهمــو ا میدیــد یاز وقتــ..لقــه کــرد دور شــونه هــام و بلنــد کــرد و ح دســتش
 ...کنه یبغلم م

اغــوش امــن جــدا  نیــخواســت از ا یدلــم نمــ..دمیکشــ یقــیش و نفــس عم نهیســ يو گذاشــتم رو ســرم
 ....بزنه بیتونست بهم اس ینم یبودم کس نجایا یانگار وقت..بشم

تعجـب داشـت چـون     يکـنم واقعـا جـا    یزنـدگ کـه تونسـته بـودم تنهـا      نیهمـ ..بـودم  یفیدختـر ضـع   من
 ...امیتونستم از پس خودم برب ینم چوقتیمن ه
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 ...بخورم نیبوده که من و جمع و جور کنه و نزاره زم یکی شهیهم

نباشـه و   یکسـ  گـه ید يروز هیـ  دینگرفتـه بـودم کـه شـا     ادیـ بـودن هـا و    نیـ عادت کرده بـودم بـه ا   منم
 ....رو بگذرونم میاونوقت چطور قراره زندگ

گشــتم و  نیگزیجــا هیــبــه بودنــه خــانواده م گــرم بــود و بعــد از اونــا هــم دنبــال   شــهیتــه دلــم هم مــن
 ....کردم هیبهش تک ستاد،راحتیکوه و پشت سرم ا هیشد  لیخودش با کمال م الدیم یوقت

کــه ازم مواظبــت کنــه و تحــت هــر   یمحتــاجم بــه کســ شــهیمــن هم..نداشــتم يا گــهید يچــاره  چــون
 ....و داشته باشههوام ر یطیشرا

 ...و ازش جدا شدم دمیتنش رو بلع گه،عطرید قِینفس عم هی با

بــه صــورت خســته ش  يلبخنــد..کــرد یمــ یرو بســته بــود و انگــار اونــم داشــت رفــع دلتنگــ  چشــماش
 ....جاده خسته ش کرده بود..زدم

 ...برداشتم و مشغول پوست گرفتن شدم ینارنگ هیپرتقال و  هیدراز کردم و  دست

 :مبل و گفت هیداد به پشت هیکه لم داده بود،سرش و تک نطوریهم دالیم

 !...نا؟یچه خبر از م-

 :به ساعت انداختم و گفتم ینگاه

 ...شمونیپ ادیکنه سرکار م یرو راه نیام نکهیگفت هم شبید..شهیم داشیپ گهید کمی-

بعـد   کـم یو کـردم   ینگـاهش رو حـس مـ    ینیبـود و مشـغول پوسـت گـرفتن بـودم امـا سـنگ        نییپا سرم
 :تو گوشم دیچیصداش پ

ــه خبــر؟  - ــودت چ ــه؟ یهمــه چــ !..خ ــنم ســرحال تــر از دفعــه     یحــس مــ !..روبراه کــه  یقبلــ يک
 ...ياومدم،شد

 :پرپر شده رو گذاشتم جلوش يها یباال انداختم و بشقابِ پرتقال و نارنگ يا شونه

 ...امیاز پس خودم برم گهید..انقدر نگرانِ من نباش..خوبه یهمه چ-

 :کنترل شده گفت يده اخن با

 ...ییایاز پس خودت برب یتون ینم یتو صدساله هم که بش-
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ــا ــده ..کــردم یاعتــراض اســمش و صــدا زدم و چــپ چــپ نگــاه   ب ــانمک يخن ــچ گــهیکــرد و د یب  يزی
 ...نگفت

 :سمتش و گفتم دمیکش شتریب کمیو  خودم

 .!..خر بشه باهات ازدواج کنه؟ ينکرد دایرو پ یهنوز کس!..تو چه خبر؟-

 :دهنم و گفت يپرتقال گرفت جلو کهیت هیخنده  با

 ...و اس و پاس بده کاریب هیدخترش و به  ادیم یک..ازدواج کجا بود..نه بابا-

 :نازك کردم یچشم پشت

 ...ينگاه بهشون بنداز هیها از خداشونه تو  یلیخ..شیا-

 ...یتو بگ نکهیمگه ا..هوم-

 :ش گفتماروم کنار گوش..رفتم طرفش شتریو ب دمیخند

و پـنج ســاله دارم   سـت یب..مـن خـواهرتم  ..يرو دار یکـ یتـونم بگــم کـه    یکامـل مـ   نـان یهرچنـد بـا اطم  -
 .....بودم دهیند چوقتیبرقِ چشم هات رو ه نیا..کنم یم یباهات زندگ

 یلــیش خ افــهیق..خنــده م بلنــد نشــه يکــه صــدا دمیــلــبم و گز..و گنــگ نگــاهم کــرد جیلحظــه گــ چنــد
 ....کرد یگا نگاه ممثل خن..بامزه شده بود

بـودم نتونسـتم    کشینـزد  یلـ یچـون خ ..گرفـت طـرفم   زیـ دفعـه خ  هیـ و تـو صـورتم چرخونـد و     نگاهش
 .....فرز و تند بود یلیالبته اونم خ..شدم رشیبه موقع فرار کنم و اس

 ...دستش گرفت هیتو بغلش و دستام و با  دمیکش

 ...بود دهیفا یکنم اما ب دایپکردم تا نجات  یخوردم و تقال م یتمام قدرتم تکون م با

 :رفت هوا غمیکه به طرف شکمم رفت،چشمام گرد شد و ج دستش

 !...تورو خدا..نه ــــالدیم-

 ...و دادم،محکم دستام و گرفت و شروع کرد به قلقلک دادنم غیتوجه به ج یب

 ...کردم ولم کنه یو التماس م دمیخند یزدم و م یم غیج
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ــ از ــ  یبچگ ــه شــدت قلقلک ــودم یب ــ ب ــ شــهیهــم هم الدیو م ــرا نیاز هم ــاذ يب ــ  تی  یکــردنم اســتفاده م
 ...کرد

بـود کـه مـن     دهیـ چیپ يتـو خونـه ا   الدیمـ  يبلنـد و مردونـه    يمـن و قهقهـه هـا    يو خنده ها غیج يصدا
تـو خونـه پخـش     ییصـدا  دیکـردم تـا شـا    یمـ  ادیـ رو تـا تـه ز   نچشیـ ا کیـ و  سـت یب ونیـ زیشب هـا تلو 

 .....بشه و از سکوت ترسناکش نترسم

 ...بود و انگار روح گرفته بود دهیچیخنده توش پ يهمون خونه بعد از مدت ها صدا حاال

ــم ــدا ونی ــدا  يص ــده هامون،ص ــکوب يخن ــدنِ در ورود دهی ــد ج يش ــو بع ــایم غی ــه پ  ن ــو خون ــچیت و  دی
 ...شوکمون کرد

بـه  بـا تعجـب    میبـود و داشـت   سـتاده یاز حرکـت ا  الدیهنـوز خنـده رو لبـامون بـود امـا دسـت مـ        نکـه یا بـا 
 ....میکرد ینگاه م رغضبیم ينایم

 :شده،خودش با حرص به حرف اومد یچ میبپرس نکهیاز ا قبل

و دادتـون تـا تـو کوچـه      غیـ ج يصـدا ..نیمـون  یامـا هنـوز مثـل بچـه هـا مـ       نیخرس گُنده شد ياندازه -
 .....افتاده یفکر کردم اتفاق..مردم از ترس..اومد یم

ــ..خنــده ریــز میــو زد میرد و بــدل کــرد ینگــاه الدیمــ بــا و بعــد از  میدیــخند نــایتوجــه بــه غرغــر م یب
 ....شده بود و از ته دل یمدت ها خنده هام واقع

بغلــش کــرد و  نـا،محکم یم یتوجـه بــه صـورت حرصــ   یبــ..نــایبــا خنـده بلنــد شـد و رفــت طـرف م    الدیمـ 
 ...دیصورتش و بوس

 ...زمیبر ییاهم چ نایسمت اشپزخونه تا واسه م دمیلبام نشست و چرخ يرو یتلخ لبخند

 ......ندم تیو بگذرم و اهم نمی،ببیگرفتم که در مقابلِ هر اتفاق ادیوقته  یلیخ من

 ...تو دستم بود یتشکم نشسته بودم و گوش يزانو رو چهار

 ...رهیابروم م..یتو اتاق چ ادیبشه و ب داریب الدیاگه م..به در اتاق انداختم ینگاه

واســش  یاتفــاق دیشــا..میامــروز اصــال حــرف نــزده بــود..یســمت گوشــ دیــمــرددم دوبــاره چرخ نگاهــه
 ...افتاده که زنگ نزده
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 :رفت تو هم و تو دلم غر زد اخمام

 .."ریزبونت و گاز بگ"

بــه تاســف  يســر..خــودم خنــده م گرفــت ياز کــارا..زبــونم و گــاز گــرفتم کــه اخــم رفــت هــوا  محکــم
 ...من ادم بشو نبودم..واسه خودم تکون دادم

ــبم و جو رو زدم و یگوشــ رمــز ــ..دمیــپوســت ل ــ هی ــع پ ــه خبر  شیموق مــن فقــط ..هیــخــودش فکــر نکن
 ....نیهم..نگران شدم که چرا امروز زنگ نزده

 ...شب بود مهین کی..به ساعت انداختم ینگاه

 ...زنم یفردا اگه نزد خودم م..ولش کن..کنم یم دارشیزنگ بزنم ب..دهیخواب گهیاالن د احتماال

رو  یخواســتم گوشــ..کــردم میرو واســه صــبح تنظــ یدم و االرم گوشــفکــرم تکــون دا دییــو بــه تا ســرم
 ....دیبزارم کنار تشک که تو دستم لرز

 ...خودش زنگ زده بود..باز شد شمیدفعه ن هیتعجب به صفحه ش نگاه کردم و  با

ــام ــا   ابروه ــاال پ ــدبار ب ــتم و رو   نییو چن ــد دس ــردم از ذوق و بع ــفحه گوشــ  يک ــ یص ــواب  دمیکش و ج
 :دادم

 ..الو-

 ..ایسالم هون-

 :کردم ینرسه،پچ پچ م الدینره و به گوشِ م رونیصدام از اتاق ب نکهیا يبرا

 !..؟یخوب..سالم آراس-

 !...؟يخواب که نبود!..؟یتو خوب زمیممنون عز-

 :اراده گفتم یرو به لبام چسبوندم و باز پچ پچ وار و ب یگوش

 ...منتظر تماست بودم..نه-

لعنـت بـه مـن و    ..رو گفتـه بـودم   دیـ کـه نبا  یحرفـ ..دهیـ اشـتم امـا چـه فا   دهـنم گذ  يدستم و رو بالفاصله
 ....ستیمن ن يزبون که به اراده  نیا

 ...از حرفم شوکه شده يادیداد ز یاون طرف خط هم نشون م سکوت
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ــا حــرف      نکــهیا بــدون ــه ت ــودم زنــگ بزن خــودم بخــوام بهــش عــادت کــرده بــودم و هرشــب منتظــر ب
 ...باهم میبزن

 ...افتاده و زنگ نزده یاتفاق دین بودم که شاامروز نگرا چقدر

 نیهمـ ..حرفـا  نیـ اخـه مـن و چـه بـه ا    ..کارهـارو نـدارم   نیـ حـق ا  گـه ید يمن مثلِ زن هـا و دختـر هـا    اما
کــارا   نیــحرفــا و ا  نیــا گــهید..بنــدازم هــوا  دیــ رو بچرخــونم،کالهم و هــم با  میکــه بتــونم زنــدگ  

 .....شکشمیپ

 :ادیت از شوك دربانگار به خودش اومده بود و تونس آراس

ــده - ــت اوم ــتم داداش ــا..گف ــواه دیش ــ  یبخ ــا باش ــاش تنه ــزن ..یباه ــرف ب ــرا..نیح ــ يب ــتم  نیهم نخواس
ــت و   ..یکــردم خــواب باشــ یاالن هــم فکــر مــ..مزاحمــت بشــم امــا نتونســتم تــا فــردا صــبر کــنم و حال

 .....نپرسم

 :کرد و صداش پر از مهر و محبت شد یکوتاه مکث

 ...زمیزدم عز یم شیوقت پ یلی،خیهستدونستم منتظرِ زنگم  یاگه م-

 :و من من کنان گفتم دمیو گز لبم

 ...يبود که نگران شدم چرا زنگ نزد نیا..يزد یاخه هر روز زنگ م..یدون یم..نه-

 ...بدترش کردم..دمیو محکم تر گز لبم

بــاالخره ..کــنم هیــنــه حــرف بــزنم نــه توج گــهیدادم د حیتــو گوشــم و تــرج دیــچیخنــده آراس پ يصــدا
 ....جمعش کرد شدینم گهیبود که زده بودم،د یرفح

 یچــیمــورد ه نیــدر ا گــهید..کشـم  یدارم خجالــت مــ دیــفهم..حرفـا بــود  نیــتــر از ا دهیــهـم فهم  آراس
 :نگفت و بحث رو عوض کرد

 !...؟يکرد یرفع دلتنگ!..داداشت خوب بود؟ نمیبگو بب..خب-

 :پچ پچ مانند و پر از ذوق گفتم يبا صدا دوباره
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ــود  یکلــ..اره يوا- امــا  رهیــم گــهیهرچنــد دو ســه روز د..خوشــحالم یلــیخ..دلــم واســش تنــگ شــده ب
بعــد از مــدت ..بــودن نجـا یو شـوهرش و دختــرش هــم ا  نــایم..دل تنگمـون خــوب بــود  يهــم بــرا نیهمـ 

 .....خوش گذشت یلیخ..میها هممون دور هم بود

 ..!.؟یزن یاروم حرف م نقدریفقط چرا ا..واقعا خوشحال شدم..خوبه یلیخ-

 :کردم زمزمه

از صـبح هـم کـه    ..خسـته بـود   یلـ یخ چـاره یب..بشـه  داریـ ترسـم بـا صـدام ب    یمـ ..تو هال خوابـه  الدیاخه م-
 ....شد هوشیب گهیاالن د..استراحت کنه مینذاشت د،مایرس

 :آراس هم پچ پچ شد يدونم چرا صدا ینم

 ...يخسته ا یلیتو هم حتما خ-

ــه ا- ــدرین ــه   نق ــحالم و ذوق دارم ک ــخوش ــاس خســتگ ذر هی ــ یه هــم احس ــا با..کــنم ینم ــام ــوابم  دی بخ
 ....صبحم فتیچون فردا ش

 :و باز اروم گفت یپخش شد تو گوش قشینفس عم يصدا

 ..مزاحمت نباشم-

 :اخمام رفت تو هم کمی

ـ  یمـ  هیـ چه حرف نینه ا- خواسـتم بخـوابم بهـت     ایـ هرموقـع خـوابم گرفـت    ..یسـت ین بـه یتـو کـه غر  ..یزن
 ...گم یم

 :گفت یمحسوس یخوشحال با

 ..زمیممنون عز-

 :زدم لبخند

 !...همه خوبن؟!..اقا هوراد؟!..چطوره؟ ایآر..خواهش-

 هیــگــه  یچــپ و راســت مــ..دلــش واســت تنــگ شــده یلــیخ ایــفقــط آر..همــه خــوبن و احــوال پــرس-
 ....کرده مارو وونهید..نمشیخوام بب یم رونیب میبر ایشب با هون

 :کردم و گفتم ییصدا یاروم و ب ي خنده
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 يمثـل دفعـه    ییپـنج تـا   میـ زار یشـب قـرار مـ    هیراز،یکـه رفـت شـ    الدیمـ ..دلم تنگ شده واسـش  منم-
 ...رونیب میر یقبل م

 :گفت یخوشحال با

 ...شهیخوب م یلیخ..اره اره-

 یرفـتن رو مـ   رونیـ ب نیا،ایـ از آر شـتر یشـد حـدس زد خـودش ب    یکـه تـو صـداش بـود،م     يشـاد  نیـ ا با
 ...خواد

 ...فتمنگ يزیو چ دمیصدا خند یب باز

دادم و  یمــنظم و کشــدارش گــوش مــ يمــن کــه داشــتم بــه نفــس هــا..میســکوت کــرده بــود جفتمــون
 ....نداشتم که بزنم یحرف

 :تو گوشم دیچیلحن خاص پ هیآراس با  يبعد از چند لحظه سکوت،صدا باالخره

 ...با هم میزن یم رم،حرفیگ یفردا باهات تماس م..صبح یمون یخواب م..ایبرو بخواب هون-

 :میکرد یهنوز هم جفتمون پچ پچ م..زدم يبخندل

 ...سالم برسون..سرکار يبر دیتو هم بخواب فردا با..باشه باشه..امم-

 ..ریباهام تماس بگ یداشت يکار..مواظب خودت باش..زمیچشم عز-

 :نشست رو لبام یو تکون دادم و لبخند پهن سرم

 ...یخوب بخواب..ریشبت بخ..یباشه مرس-

 ...زمیعز ریهم بخ شب تو..قربونت-

لبــــام رو دوســــت  يلبخنــــد رو..م نهیاراده چســــبوندم بــــه ســــ یرو قطــــع کــــردم و بــــ یگوشــــ
 ....که فعال قصد پاك شدن نداشت يلبخند..داشتم

 ...خودم يرو دمیشدم و پتو رو کش زیخ مین..دمیرو گذاشتم کنار تشک و دراز کش یگوش

 ...نبودقبل از تماس  یاز اون دلشوره و ناراحت يخبر گهید

 ...شد و دلم هم اروم گرفته بود یچشمام راحت بسته شده بود و لبخند هم از لبام پاك نم حاال



 سایت مھدرمان
 

48 
 

 يبـرام پـر از حـس هـا    ...هیـ خبـر از بق  یو بـ  یاروم و پـچ پـچ وار،دزدکـ    يحـرف زدنِ شـبانه،با صـدا    نیا
 ......اشفته و ناراحت کننده رو فعال از ذهنم دور کرده بود يخوب بود و فکر ها

 ..بود،دعوتمون کرده بود نجایا الدیکه م يشب اخر نیا نایم

هرچنــد قــول ..دمشیــد ینمــ گــهید یچنــد مــاه دیرفــت و شــا یفــردا صــبح مــ الدیمــ..گرفتــه بــود دلــم
 ....و بهم سر بزنه ادیاز قبل ب شتریداده بود ب

بــود واســه    تیــموقع نیگرفتــه بــودم کــه االن بهتــر    میتصــم هیــ ..و دور خونــه چرخونــدم  نگــاهم
 ...فتنشگ

 ...هانا رو هم با خودش برده بود..بخره نایواسه م لهیرفته بود سوپرمارکت چندتا وس نیام

بـه جلـو خـم شـدم و      کـم ی..تـو هـم   دمیـ چیزانوهـام گذاشـتم و کـف دسـتام و پ     يجفت دستام و رو اروم
 ....دمیکش یقینفس عم

 :و گفتم دمیکش يا گهید قِینفس عم..دوتاشون نگاه کردم که مشغول صحبت بودن به

 ...خوام بهتون بگم یم..گرفتم یمیتصم هیمن -

ــا ــو صــورتم  رهیســاکت،خ ییدوت ــ ..شــدن ت ــه چهــره هاشــون نگران ــمــوج م یت ــ ينقــدریا..زدی ــو م  یمن
 ....گفتن دارم يبرا یمهم زیزنم حتما چ یحرف م يجد نقدریا یشناختن که بدونن وقت

 :به هم دمیعرق کرده م رو محکم کش يدستا کف

دفعـه خـوب بـه     نیـ کـنم ا  یخـواهش مـ  ..کـنم  یخواسـته م رو عملـ   نیبهتـون گفـتم امـا نذاشـت    قبال هم -
 ....میریگ یدرست م مِیتصم هیبعد با هم  نیو فکر کن نیحرف هام گوش بد

 ...کرد یبه شدت تو هم فرو رفته بود و بدون حرف،نگاهم م الدیم يها اخم

ــایم ــ  ن ــا نگران ــم ب ــرتکون داد و  یه ــه"س ــع ي"باش ــ یفیض ــد   نیاز ب ــارج ش ــاش خ ــب ه ــا..ل ــبا دیش  دی
هنـوز نگفتـه از لحـن    ..کـه خـواهر و بـرادرم نسـبت بـه مـن داشـتن        یشـناخت  نیـ شـدم از ا  یخوشحال مـ 

 .....حرف زدنم نگران شده بودن

 :انداختم و اروم به حرف اومدم نییو پا سرم

 ...نیفکر کن یکنم منطق یاما خواهش م نیبش یعصبان دیدونم االن شا یم..نینیبب-
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 :چرخوندم و ادامه دادم نشونیکردم و دوباره نگاهم و ب یکوتاه کثم

تمــام  دیــکــه با الدهیاالن مهــم مــ..کــنم یهــم زنــدگ يخونــه اجــاره ا هیــتــونم تــو  یمــن مــ نیبــاور کنــ-
 میتــون یمــ..ارهیــرو درب شیکنــه تــا بتونــه خــرج زنــدگ یدرســش باشــه امــا داره کــار مــ يتمرکــزش رو

مونـه   یهـم تـو حسـابش مـ     شیمقـدار  هیـ ..میرهـن کنـ   الدیجـا واسـه مـ   خونـه اون  هیـ با پول فروش خونه،
 ....منــ الیخ ينطوریا..به کار کردن نداشته باشه ازیتا ن

 ...سرخِ سرخ شده بودن..هاشون حرف تو دهنم موند افهیق دنیو بلند کردم و با د سرم

ــم ــا چش ــ يه ــبان الدیم ــود تیاز عص ــود  ..رگ زده ب ــده ب ــت ش ــتاش مش ــردنش ب..دس ــرگ گ زده  نروی
 يســابقه ا یبــ تیبــا عصــبان..ســر و صــورتش ســرخ شــده بــود کــه ترســناکش کــرده بــود نقــدریبــود و ا

 .....شده بود بهم رهیخ

 دهیــبســته لــبش و گز يرو مشـت کــرده بــود و بــا چشــما  فشیظــر يدســتا نــایاونطــرف تــر هــم م کـم ی
 ....نزنه یکرد حرف یانگار داشت خودش و کنترل م..بود

رو  تیعصــبان نقــدریتوقــع ا..کــردم بــدتر بــود یکــه فکــر مــ یذره از اونــ هیــعکــس العملشــون ..خــوب
 ...نداشتم

 :بود،گفت یو فوق العاده عصب دیلرز یکه م ییبا صدا الدیم

 ...يکرد یکی رتیغ یب هیدستت درد نکنه که منو با -

 :از خودش کار بکشه نقدریخواستم اونجا ا ینم..بود الدیم یمن تمام هدفم راحت..کردم بغض

ــ- ــن نمــ  الدیم ــو ا  یم ــدریخــوام ت ــته کنــ   نق ــودت و خس ــو االن با..یخ ــت ــت     دی ــر درس ــه فک ــط ب فق
 ...فکر کن کمیکنم  یخواهش م..یباش

 ...دیکرد و موهاش و محکم کش یپوف تیبا عصبان الدیم

 :نگاهم کرد و سرزنشگر گفت نایم

ــ..ایــازت توقــع نداشــتم هون- ــ یحرفــ نیهمچــ یتــون یچطــور م و مــا  یفتــهــم گ گــهیبــار د کیــ..یبزن
و پــولش رو  میفروشــ یمـ  ایــ،يهرموقــع تـو ازدواج کرد ..میبـه پــول اون خونــه نـدار   ازیــمـا ن ..نــه میگفتـ 
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اونجـا   رهیـ ازدواج کرد،م الدیکـه مـ   یواسـه وقتـ   میـ زار یمـ  نکـه یا ایـ ..میکنـ  یمـ  میسـه تـامون تقسـ    نیب
 .....کنه یم یگزند

 :ادامه داد يدیکرد و بعد با بغض و ناام یکوتاه مکث

هـر  ..یکنـ  یمـا رو نسـبت بـه خـودت درك نمـ      يچـرا عشـق و عالقـه    ..ایـ هون یهسـت  ينطـور یو اچرا ت-
از  یتـو تـا حـاال حرفـ    ..بشـم  دیـ کـه ناام  یکنـ  یمـ  يکـار  هیـ بـازم   يکنم بزرگ و عاقل شد یدفعه فکر م

 !....؟ياصرار به فروش خونه دار نقدریکه ا يدیما شن

 :منم بزرگ تر و خفه کننده تر شد بغض

امـا مـن تـو خونـه      ارهیـ رو درب شیخـرج زنـدگ   یبـه سـخت   دیـ با الدیچـرا مـ  ..نـه حـق شـماس   اما اون خو-
 یمگـه مـن چـ   ..امیـ برب میتـونم از پـس زنـدگ    یمـ  نیبـاور کنـ  ..شـم یم تیـ اذ ينطـور یمن ا..نمیراحت بش

 .....دهیرو م میحقوقم کفاف زندگ..خوام یم

 :مشت شده گفت يبا دستا الدیم

فکــر فــروش خونــه رو از ..گــم یقــبال هــم گفــتم بــازم مــ..مگــ ینمــ شــتریبــار ب هیــ..گــوش کــن ایــهون-
درس مــن  گــهیمـدت د  هیــ..یکنــ یمـ  یتــوش زنــدگ ياالن خونــه دســته توئـه و دار ..کـن  رونیــسـرت ب 

از  المیــتــونم بخــوابم اگــه خ یهــم مــ ابونیــمــن تــو خ..میــخــانواده ا هیــمــا ..اونجــا امیــتمــوم شــد مــن م
ــا ا..باشــه حــتتــو را تیــامن  یعنــی..ســوال ریــز يمــن و بــرد یمردونگــو  رتیــحرفــت غ نیــامشــب ب

بعـد   ادیـ سـرش ب  یـی چـه بال  سـت یو معلـوم ن  ياجـاره ا  يکـه خـواهرم بـره تـو خونـه       رتمیـ غ یب نقدریا
در مــورده فــروش خونــه ازت بشــنوم  یبعــد حرفــ ياگــه دفعــه  ایــهون..رو بکــنم؟ میمــن راحــت زنــدگ

 !......؟يمتوجه شد..ارمیاسمت رو هم نم یحت گهید

 :دمیرتم رو با پشت دست پاك کردم و نالرو صو يها اشک

 ...اما اون خونه حقِ شما-

 :گفت تیوسط حرفم و با اخم و عصبان دیپر

دور هـم   میخواسـت  يشـب اخـر  ..بحـث رو تمـوم کـن    نیـ ا ایـ هون..به همون انـدازه حـق تـو هـم هسـت     -
 ...به شبمون ياما گند زد میباش



 سایت مھدرمان
 

51 
 

 :خودم جمع شدم و هق زدم تو

 ...دیببخش-

 ...بلند شد اومد طرفم..رونیست و نفسش و فوت کرد برو ب چشماش

موهــام و مــن بــازم  يشــد رو یسرانگشــتاش نــوازش مــ..تــو بغلــش دینشســت و اروم منــو کشــ کنــارم
 ....کردم که دارمش یخداروشکر م

ــ ــاراحت  یحت ــار ن ــهیاز ا یکن ــنهادمیپ نک ــول نکردن، ش ــو قب ــچ هی ــ   يزی ــار م ــه انگ ــود ک ــ یب ــو  دیرقص ت
ــم ــاز اهم..دل ــودنم براشــون از ..تمی ــا ارزش ب ــهیاز ا..ب ــ  نک ــون راحت ــدر براش ــ   یچق ــه حت ــه ک ــن مهم  یم

 ....باشم تیبخوابه اما من تو امن ابونیحاضره تو خ گهیم

شــد خــالف خواســته شــون  یمــ!..رو دوســت نداشــت؟ یدوســت داشــتن اریدو موجــود بســ نیــشــد ا یمــ
 !....گفت؟ يزیچ

کـردم   یهـزاران بـار خداروشـکر مـ     يروز دیـ اب..بـودن  ایـ مـن تـو دن   يکـه تمـام خـانواده     يدو نفـر  نیا
 ....که تنهام نذاشتن..دو نفر رو دارم نیکه ا

ــ ــا،خ    یم ــان و باب ــوت مام ــد از ف ــتن بع ــ   یلیتونس ــرن پ ــت ب ــونیزندگ یراح ــه    ش ــار ک ــه انگ ــار ن و انگ
ــهون ــت  ییای ــم هس ــکالت   ..ه ــام مش ــوده تم ــا وج ــدن و ب ــا مون ــون    یام ــام وجودش ــا تم ــتن،ازم ب ــه داش ک

 .....یبودن خوشحال بودم و راض نیو من چقدر از ا..کردن يمواظبت و نگهدار

 ...کارو نکردن نیکنن اما ا یشونه خال ایبه اسم هون یتیمسئول ریتونستن از ز یراحت م یلیخ

 :ش فشرد و اروم کنار گوشم گفت نهیو به س سرم

نم کـه  درسـم تمرکـز کـ    يتـونم رو  یمـ  یوقتـ ..یباشـ  تیـ امن ياونجـا تـو ارامشـم کـه تـو تـو       یمن وقت-
تـونم تـو کوچـه هـا کـارتن خـواب بشـم و         یمـ  یگـم مـن حتـ    یبـازم مـ  ..راحـت باشـه   المیاز جانب تو خ

 .....یتو امن و خودت تو ارامش باش يکه جا ینباشه،فقط در صورت المیخ نیع

 :موهام فرستاد و ادامه داد يگرفت و بازدمش رو البه ال یقیعم دم

ــ- ــ یم ــدر ا یدون ــچق ــبان  نی ــت عص ــ میحرف ــه یم ــه د..کن ــاون دفع ــال  يدی ــه ح ــدم یچ ــازم  ..ش ــرا ب چ
 یلـ یراحـت باشـه کـه جـات خوبـه و نگـران خ       المیـ کـنم بـزار حـداقل خ    یخـواهش مـ  ..یکن یتکرارش م
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 یجـرات نمـ   یکسـ  نیشناسـن واسـه همـ    یهمـه مـارو مـ    بـا یتقر..خودمونـه  يمحلـه   نجـا یا..نباشـم  زایـ چ
ارزش  يبــرات ذره ا نــایاگــه مــن و م ..راحــت تــر  ينطــوریمــنم ا الیــخ..کنــه چــپ نگاهــت کنــه   

 یازت خــواهش مــ..فکــر هــم نکــن یدرمــوردش حتــ گــهیتمــوم کــن و د نجــایبحــث رو هم نیــم،ایدار
 ......ایکنم هون

 :گفتم هیاز بغض و گر يدو رگه ا يبهش چسبوندم و با صدا شتریو ب خودم

و  یکــه خســته بشــ یکــار کنــ ادیــز نقــدریخــوام ا ینمــ..یخــوام تــو راحــت درس بخــون یمــن فقــط مــ-
ذارم امــا  یشــب راحــت ســر رو بــالش مــ یمــن عــذاب وجــدان دارم وقتــ..یبــه درس هــات برســ یننتــو
 ....یخونه و خورد و خوراکت باش هینگرانِ کرا دیتو با

مــن ..کــنن یهـا کــار مــ  یلــیخ..ســتین بیــکــار کــردن هـم ع ..مــردم هیـ مــن ..خــواهرم..زمیــعز..ایـ هون-
ــدارم هون میاز اوضــاعه زنــدگ یتیشــکا نیکــوچکتر ــن ــا ..ای ــا اام ــو ب ــت ــات دارى مردونگــ نی ــو  یحرف من

کــار نکــردنم تـورو بفرســتم خونــه اجــاره   يشــدم کـه بــرا  رتیــغ یبــ نقـدر یا یعنــی..ســوال ریــز يبـر یم
 .....ایبحث رو تموم کن هون نیالطفا !..؟يا

 ...ییبه موهام زد و بلند شد رفت سمت دستشو يحرفش بوسه ا يادامه  در

ــاهم ــمت م  نگ ــدم س ــایو چرخون ــ..ن ــ نیغمگ ــ  و ب ــاهم م ــه نگ ــرد یا غص ــم دار   ..ک ــرخ و ن ــماش س چش
 ...جمع و خشک شده بود یانگار اشک..بود

 :زد و گفت یکنم،لبخنده لرزون ینگاهش م دید یوقت

مــا هــم  ،واســهيهمــون انــدازه کــه واســه مامــان و بابــا مهــم بود..یخــانواده هســت يتــو تــه تغــار ایــهون-
ــو ..یهســت ــواهر کوچول ــو خ ــت  يت ــا هس ــاف ..یم ــدرِ ک ــه ق ــ یب ــدگتنه ــ   یا زن ــارو ناراحــت م ــت م  یکردن

 ....عذابمون نده شتریبا حرفات ب گهیکنم خودت د یخواهش م..کنه

ــ  نــایم- ــ یمــن فقــط م ــه نقــدریا الدیخــوام م ــار نکن ــه  نقــدریا..ک ــ..خــودش و خســته نکن  يخــوام رو یم
 ....درسش تمرکز کنه

کــارو  نیـ ر هـم ا اگـه بــه زو  یمطمــئن بـاش حتـ  ..ادیـ از پـس خـودش برم  ..مــرده هیـ اون ..نگـران نبـاش  -
فکــر کــال  نیــپــس از ا..يذار یشــونه هــاش مــ يبــار رو هیــبــدتر  ،بازمیو خونــه رو بفروشــ يانجــام بــد
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ــب ــب ای ــ..رونی ــو حت ــود رو هــم داد   یت ــا کــه حقــت ب ــ يحقــوق باب ــه م ــ ..الدیب ــ یچــرا فکــر م ــه مــا  یکن ب
ــدهکار ــو با يب ــ دی ــران کن ــا حــق دار   يهمــون قــدر..یجب ــه و حقــوق باب ــا از اون خون ــه م ــویک هــم  م،ت

 .....يدار

 یفکــر کــنم امــا نمــ نــایتونســتم مثــل م یکــاش مــنم مــ..شــدم رهیــزدم و تــو چشــماش خ یتلخــ لبخنــده
 ...شد

 ...مبل کز کردم يو گوشه  دمیکش یقیعم نفس

 یمـ  غیـ هانـا کـه ج   يشـدن در خونـه اومـد و بعـد صـدا      دهیـ کوب يبزنـه کـه صـدا    یباز خواست حرف نایم
 :کرد یزد و من و صدا م

 ...دمیخودمون خر يبرا یچ نیبب ایاله بخ..خـــاله-

 ...لبام نشوندم و منتظرِ هانا شدم يرو يو لبخند دمیسرخم کش يبه چشم ها یدست

ــد ــودم هم،مــ    بع ــه خ ــو خلوت ــا    یت ــه حرف ــت هم ــتم راح ــال     يتونس ــزنم و خ ــق ب ــوم رو ه ــو گل  شیت
 ......کس بزنم چیتونستم به ه یکه نم ییحرفا..کنم

 ...چوندنیپ یچاقو زده بودن تو شکمم و م هینگار شده بودم ا داریصبح که ب از

و از  دیـ چیپ یتـو شـکمم مـ    يزیـ چ هیـ ..نبـود کـه بگـم بخـاطره اونـه      ودممیـ وقـت پر ..درد داشتم بدجور
 ..رفت یطرف به اون طرف م نیا

روز  هیــو بعـد مـن    سـته یامـروز رو با  فتیمـن شـ   ياز دوسـتانم و ازش خواسـتم جـا    یکـ یزدم بـه   زنـگ 
 ...مونم یاون م يجا

 ...رفت یم دیبود و با فیهم که خودش امروز ش نایال

 ...رو تو دستم گرفتم یشکمم برداشتم و گوش يو از رو م،دستمیزنگ گوش يصدا با

 :جواب دادم..کردم درد،صدام و نلرزونه یو سع رونیو فوت کردم ب نا،نفسمیاسم ال دنید با

 ..یسالم ال-

 :گفت شیشاد و پر انرژ شهیهم يصدا با

 ...کمینزد بایتقر..دنبالت امیمن دارم م!..؟ياماده ا..خره یم هونسال-



 سایت مھدرمان
 

54 
 

 :رونینفسم و دادم ب دوباره

 ...سهیمن وا يزنگ زدم به مهسا گفتم امروز رو جا..امیمن امروز نم..ناینه ال-

 :نگران شد صداش

 !..حالت خوبه؟!..افتاده؟ یاتفاق!..چرا؟-

 ...بهتر بشم دیگفتم استراحت کنم شا..بحدلم درد گرفته از ص کمی..خوبم نگران نباش-

 :خندون شد صداش

 ..نگران نشم نقدریخوب از اول بگو ا..يقرمز تیاهان پس بگو وضع-

 :زدم یرمق یب لبخنده

 ...خوابم یخورم م یمسکن م هی..دونم ینم..انگار مسموم شدم..ستمینه ن-

 :دوباره به صداش برگشت ینگران

اومــدم  یبــرم اتــاق عمــل وگرنــه مــ يبــا دکتــر مختــار دیــم امــروز بامــن!..مگــه؟ يخــورد یچــ..بابــا يا-
 ....یحداقل تنها نباش ادینداره ب ياگه کار نیبب نایزنگ بزن به م..شتیپ

 یاتــاق عمــل بهــت نمــ يدونســتم قــراره بــر یاگــه مــ..تــو بــرو بــه کــارت بــرس..باشــه نگــران نبــاش-
 ....من خوبم..حواست و جمع کن..گفتم

 ...شتیپ امیب رمیبگ یکنم که مرخص یو م میشد،تمام سععمل که تموم ..باشه-

 ...خوابم یخورم م یمسکن م..گفتم نگران نباش..یباشه ال-

 ادیــ ب نــایکــنم قبــل از خواب،زنــگ بــزن م    یفقــط خــواهش مــ  ..امیــتــا اون موقــع مــنم م  ..یاوکــ-
 !...باشه؟..شتیپ

 :و مشت کردم و محکم تو شکمم فشردم دستم

 ...برو به سالمت..یباشه ال-

 ...رو قطع کردم یکرد و گوش یخداحافظ دیشد یهمون نگران با

و طاقـت مـن کـم     شـد یم دتریگذشـت درد شـد   یهرلحظـه کـه مـ   ..دمیترسـ  یکم کـم داشـتم مـ    خودمم
 ...تر
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ــاعت نیــتــو ا..دونــه خــوردم  هیــبرداشــتم و  زیــم يقــرص رو از رو بســته شــده  داریــکــه ب یدو س
 ....نداشت برام يریتاث چیهخوردم و  یبود که م یقرص نیدوم نیبودم،ا

 ...رو گرفتم نایم يرو چنگ زدم و شماره  یگوش

 ...جواب نداد یاخر هم کس..بوق و بوق نطوریهم..سه بوق..دو بوق..بوق هی

ـ ..دیـ فهم ینمـ  یافتاد،کسـ  یواسـم مـ   یاگـه اتفـاق  ..تمام جونم و گرفته بـود  ترس رفـت اتـاق    یکـه مـ   یال
 .....رو نداشتم یکس گهیکه دمنم ..داد یهم که جواب نم نایم..عمل

 ...بره یکس بودنِ خودش م یو ب ییبه تنها یادم پ ییلحظه ها نیهمچ

اگــه رو بــه مــوت هــم باشــم فقــط دو نفــر و دارم کــه بهشــون خبــر بــدم و اگــه اون دوتــا بــه هــر     یحتــ
 ...رمیبم دیجواب ندن،من با یلیدل

 ...بزنم نبود که بهش زنگ گهید یکس..احساس رو داشتم نیهم هم حاال

 ...بد به ذهنم هجوم اورده بودن يفکر ها تمام

فشــردم خــم شــدم بــه جلــو  یکــه مشــتم و تــو شــکمم مــ نطــوریرو گــرفتم و هم نــایم يشــماره  دوبــاره
 ...دردم کمتر بشه کمی دیکه شا

 ...شد یشدن درد م شتریانگار استرسم باعث ب..شد شتریجواب نداد و دردم ب بازم

وار  نیو همونطــور کــه جفــت دســتام و دور شــکمم حلقــه کــرده بــودم،جن   مبــل انــداختم يو رو خــودم
 ....تو خودم جمع شدم

 ...م گرفته بود هیگر يدیدرد و ناام از

 :دمینال یلب م ریزدم و ز یو هق م ختمیر یم اشک

 ...ایخدا..ایخدا..ایخدا-

 ...تو خودم جمع شدم شتریو با پشت دست پاك کردم و ب اشکام

 شـتر یداشـتم و ب  ياخ کـه چـه حـال و روز بـد    ..کـرد  یو حرکـت مـ   دیـ چیپ یتـو دلـم مـ   مـار   هیمثله  درد
 ....دلم گرفته بود یزندگ نیاز ا شهیاز هم

 ...مارستانیرفتم ب یشدم و م یخودم اماده م دینبود،با یکه کس حاال
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رســونم بــه  یو بعــد خــودم و مــ رمیــگ یمــ نیماشــ هیــســر کوچــه و  یتلفنــ یزنــم بــه تاکســ یمــ زنــگ
 .....کنم یزنده موندن م يحداقل تالشم و برا..بهتره ينطوریاره ا..انمارستیب

ــه دل دردم اضــافه م    کــم ــت ب ــم داش ــت تهــوع ه ــو  شــدیکــم حال ــورا هی ــ ییج ــنم م ــه  یمطمئ کــرد ک
 ...مسموم شدم

ــم يرو از رو یشــدم گوشــ خــم فقــط تونســتم ..تمــام جــونم اومــد تــو گلــوم  هــویبــردارم کــه انگــار  زی
 .....ارمیبل هارو بکشم جلو و تو اون باال بکنار م کیسطل زباله کوچ

جــونم داشــت در ..ارمیــتــو معــده م نبــود کــه بخـوام بــاال ب  یچـ یه..اوردم یزدم و زرداب بــاال مــ یمــ عـق 
 ...اومدم یم

عــق زدن از  نیکــه حــ ییاشــک هــا..دمیکشــ رونیــاز جعبــه ب يدســتمال کاغــذ هیکــه بهتــر شــدم، کــمی
 ....ك کردمبود و بعد دور دهنم رو پا ختهیچشمام ر

 ینمــ گــهیکــردم د یحــس مــ..مبــل انــداختم و پاهــام و تــو شــکمم جمــع کــردم يجــون خــودم و رو یبــ
 ...تونم چشمام رو باز نگه دارم

 دیشــا نکــهیحــس ا..بــود یدونســتم چــه مــرگم شــده امــا حــس مزخرفــ ینمــ..داشــتم يبــد یلــیخ حـس 
 ....خورد یبه دادم نرسه داشت از درون منو م یو کس رمیبم نجایا

 ...دهنم و هق زدم يو گرفتم جلو تمدس

ـ ..بـدنم سسـت شـده بـود     تمام اروم  کـم یکـاش  ..دمیـ شـکمم کوب  يجـون دسـتم و مشـت کـردم و رو     یب
 ...شدیم

ــاز شــد و بــرا مــهیاراده چشــم هــام ن یم،بیزنــگ گوشــ يصــدا بــا دفعــه قطــع نشــه،بهش  هیــ نکــهیا يب
 ....چنگ زدم و بدون نگاه کردن به شماره جواب دادم

 ...چکارش دارم نهیخواد بب یو م دهیزنگ هام و د نایم حتما

 :دمیهق هق نال با

 ...الو-

 :تو گوشم دیچیپ يوحشت زده ا يصدا
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 ...ایهون!..؟یکن یم هیگر يچرا دار!..شده؟ یچ ایهون..ایهون..الو-

 ...رو بشنوم اما نایم يمنتظر بودم صدا..سر تکون دادم جیلحظه چشمام گرد شد و گ هی

 :دو رگه گفتم ییدم و با صداو تکون دا سرم

 !...شما؟-

 ...رو از کنار گوشم برداشتم و به صفحه ش نگاه کردم یبالفاصله گوش بعد

بــاالخره  نکــهیاز ا یخوشــحال..یاز خوشــحال دیشــا..م بلنــد شــدم هیــگر ياســم آراس بــاز صــدا دنِیــد بــا
 ....شد تا به دادم برسه دایپ یکی

 :زدم هق

 ...مریم یدارم م..من..آراس..آر-

 ...زود باش دختر..امیبگو من ب!..؟ییتو االن کجا..ایشده هون یچ-

ــاره ــاز درد ز دوب ــعــرق از ت..شــدم و دســتام و دور شــکمم حلقــه کــرد  اد،خمی ــه  ي رهی پشــتم راه گرفت
 ....بهم دیچیپ یبود و دوباره تمام دل و روده م داشت م

 :دمیجون نال یب

 ...تو رو خدا..ایب..درد دارم-

تونسـتم بـا همـون حـالم      یمـ ..کـرد  یمـ  دادیـ و تـرس تـو صـداش ب    یل شـده بـود و نگرانـ   مستاص آراس
 ...هم متوجه بشم

 :گفت خشدار

 ...امیتا بتونم ب ییبدونم کجا دیفقط با..من راه افتادم..زمیباشه عز-

 ...ایب..خودمم يخونه -

 :راحت شده بود الشیانگار خ..رونیکرد و نفسش و فوت کرد ب یکوتاه مکث

ــیخ زمیــزچشــم ع- ــن خ..شــتمیزود پ یل ــدم امــا ادرس دق ابونتونیــم ــرو بل ــدارم قی ــ..ن ــون یم بهــم  یت
 ....بپرسم نایزنگ بزنم از ال ای يادرس بد
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شناسـه تـا بهـش زنـگ      یرو نمـ  يا گـه یاالن اتـاق عملـه و آراس هـم کـس د     نـا یدونسـتم ال  یکـه مـ   من
 .....که بود اروم و شمرده ادرس رو به آراس دادم یبزنه،به هرسخت

 ...تونستم نگه دارم یرو هم نم یگوش یبود که حت ادیز نقدریدستام ا لرزش

 ...تا حواسم و پرت کنه زدیبرام حرف م نطوریهم آراس

ــه ــخت ب ــ یس ــتم رو یگوش ــارم  يرو گذاش ــداختمش کن ــدگو و ان ــنم  ..بلن ــع ک ــتم قط ــت نداش ــ..دوس  یم
 ...خواستم آراس حرف بزنه

 !...؟يدرد دار یاز ک زمیعز..ایهون..کنارتم زوده زود یلیخ..زمیاصال نگران نباش عز-

 :لب زمزمه کردم ریاروم ز..جواب دادن نداشتم ينا

 ...از صبح-

 ...چه برسه به آراس دمیبود که خودمم نشن فیضع نقدریا اما

 :دیو داد کش دیاز جواب ندادنم ترس انگار

ــنهو!..؟یخــوب..نکــن تیــمنــو اذ نقــدریحــرف بــزن دختــر ا  ایــهون..ــــــایهون- ــ ای چــرا ..بگــو يزیــچ هی
 ...یزن یحرف نم

 ...کرد یصدا من داشت تقال م دنِیشن يچقدر برا..براش سوخت دلم

 :رمق گفتم یکردم و ب کشیرو برداشتم و همونطور که خم شده بودم،به دهنم نزد یگوش

 ...ایفقط زود ب..خوبم آراس..خوبم-

 عیکــه اومــدم ســر یتنــت کنــ يزیــچ یتــون یمــ..رســم یمــ گــهید کــمی..کمینــزد یلــیخ..زمیــعز امیــم-
 !...نه؟ ای میبر

 ...بدنم کرخت شده..تونم از جام بلند بشم یاصال نم..تونم ینم-

 ...امیخودم م..باشه..خوب یلیخ-

گفـتم   یکلمـه مـ   هیـ  یشـد،گاه  یمـ  شـتر یکـه انگـار هـر لحظـه ب     يزد و مـنم بـا درد   یحرف مـ  نطوریهم
 ....راحت بشه الشیتا خ

 :تو کوچه مون و گفت دیود که آراس رسدونم چقدر گذشته ب ینم
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 ...هیچه رنگ!..در خونه کدومه؟ ایهون-

 :دمینال فیضع

 ..یدوم..سمت چپ..در کرم رنگ-

 ...امیاالن م دمید..دمید-

 :شدم زیمخین

 ..درو باز کنم برات امیبزار ب-

 يچــاره ا..بلنــد شــدم و کمــرم و صــاف کردم،بــاز از درد خــم شــدم نکــهیبگــه و هم يزیــنــدادم چ اجــازه
 ....کردم یدر هال رو باز م دیحداقل با..نبود

ــ يورود در ــت از د یرو م ــتونس ــب واری ــه  ادی ــاز کن ــراش  ..و ب ــود ب ــخت ب ــازم س ــد ب ــون  ..هرچن ــنم چ م
ــونیا ــت ف ــول ح دیم،باینداش ــط ــ اطی ــ یرو ط ــ  یم ــا م ــردم ت ــ یک ــا ا  دمیرس ــه ب ــه در،ک ــب ــ  نی ــالم نم  یح

 ....تونستم

 ادیــتونســت ب یکــردم نمــ یاگــه بــاز نمــ..دمیــخواب یو مــکــردم  یشــبا قفــل مــ..در هــال قفــل بــود امــا
 ...داخل

رو تــو قفــل چرخونــدم و همونجــا کنــار   دیــکل..و چهــار دســت و پــا خــودم و رســوندم بــه در  یســخت بــه
 ...در نشستم و منتظر شدم

کــاش بــا خــودم اورده بــودم تــا  ..گذاشــته بــودمش زیــم يرو میقبلــ يجــا..انــداختم میبــه گوشــ ینگــاه
 ....ادیب واریتونه از د یو بگم اگه م باهاش حرف بزنم

 ...رونیدرهم نفسم و فوت کردم ب يچهره ا ست،بایاز آراس ن يخبر دمیکه گذشت و د کمی

خـودم داشـت حرصـم     ینـاتوان  نیـ از ا..رسـوندم  یمـ  یبـازم خـودم و بـه گوشـ     دیـ با..نبـود  يچاره ا انگار
 ....شده بودم چارهیچقدر ب..گرفت یم

ــا کمــک د زده و خو یو چنگــ موهــام ــاســتم ب ــافتــادن چ يبلنــد بشــم کــه صــدا  واری ــتــو ح يزی ــه  اطی ب
 !...آراس بود؟ یعنی..دیگوشم رس

 ...و با پشت دست پاك کردم و منتظر شدم اشکام
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ــد ــل       چن ــد داخ ــون اوم ــد و آراس هراس ــاز ش ــدت ب ــه ش ــد در ب ــه بع ــود و   ..لحظ ــده ب ــش زرد ش رنگ
 ....شیشونیبود به پ دهیر چسببود و چند تا ختهیبورش بهم ر يموها..زدیچشماش دو دو م

 ...دید یچرخوند و منو که کنار در نشسته بودم رو نم یو تو هال م نگاهش

 :زدم د،هقیباالخره بهم رس نکهیدستم و به لبام چسبوندم و خوشحال از ا پشت

 ...آراس-

کنــار مــن زانــو  عیدســتاش و مشــت کــرد و ســر..دیــپر شــتریمــن رنگــش ب دنیــو بــا د دیــچرخ عیســر
 ...زد

 دهیــچیآراس بــا هــراس دورم پ ينشــون بدم،دســتا یعکــس العملــ ایــبگــم  يزیــبخــوام چ نکــهیاز ا قبــل
 ....شدم تو بغلش دهیشد و محکم کش

 ...گرد و دستام مشت شد چشمام

 ...لب اسمش و صدا کردم ریمبهوت ز..رو نداشتم يرفتار نیهمچ توقع

 :گفت يخشدار يدستاش محکم تر شد و با صدا ي حلقه

ـ ..بهـت  دمیشـانس اوردم سـالم رسـ   ..جـونم دراومـد   نجـا یتـا برسـم ا  ..مـن و  یتو کـه کشـت  ..جان- از  شیب
 ....بود تصادف کنم کیده بار نزد

ــ  نقــدریبــود امــا ا "چــــرا"اومــد  شیکــه پــ یســوال نیتــر بــزرگ  یحــالم بــد بــود و درد داشــتم کــه نم
 .....کردم یسر فرصت بهش فکر م دیبا..موضوع فکر کنم نیتونستم االن به ا

ــ ــاخت یب ــه ا اری ــ  ينال ــه ناش ــد   یک ــارج ش ــوم خ ــود،از گل ــ..از درد ب ــودش   نیو هم ــه خ ــم آراس رو ب ه
 ...اورد

 :سرخ شده گفت يسرعت من و از خودش جدا کرد و با چشما به

ــ- ــ..دیببخشـ ــود  دیببخشـ ــم نبـ ــ..حواسـ ــت ب یاالن مـ ــتانیبرمـ ــر ..مارسـ ــانتو و روسـ ــت  تیمـ کجاسـ
 ...واست ارمیبگو ب!..زم؟یعز

 ...کردم و چشمام رو بستم ياق اشاره ادست به ات با

 ...محکمش رو به سمت اتاق شنیدم يقدما يبه سرعت از کنارم بلند شد و صدا آراس
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ــ ــاز کــردم  يمــانتو رو رو یوقت ــداخت چشــمام رو ب ــه ســخت..شــونه هــام ان ــانتو رو بــرام پوشــوند و   یب م
 .....موهام انداخت يرو هم که اورده بود،رو یشال

 ...زانو و گردنم انداخت و بلندم کرد ریبزنم،دستاش و ز یده حرففرصت ب نکهیا بدون

 یمــ..و نجــاتم بــده وفتــهیواســم ب یبــود کــه نــزاره اتفــاق یحــاال کســ..راحــت چشــمام رو بســتم الیــخ بــا
 .....بشم هوشیهم ب دیشا ای..راحت چشمام رو ببندم و بخوابم الیتونستم با خ

 ...چشمام و باز کردم اروم

بـه نـور عـادت کردم،کامـل چشـم هـام        یچنـد بـار پلـک زدم و وقتـ    ..کـرد  یمـ  تیـ اذچشـم هـام رو    نور
 ....رو باز کردم و نگاهم و دور اتاق چرخوندم

و چشــم  یصــندل یداده بــود بــه پشــت هیــآراس هــم کنــارم نشســته بــود و ســرش و تک..بــودم مارســتانیب
 ...هاش بسته بود

 ...اومد یم مسر ییوگرنه معلوم نبود چه بال دیموقع به دادم رس به

مثــل قبــل درد  گــهید..درد داشــتم کــمیکــرده بــود امــا بــازم  دایــکــاهش پ یبــه طــرز قابــل تــوجه دردم
 ...و ثابت بود دیچیپ یتو شکمم نم

خداروشــکر  دیـ کــه کـم شـده بــود با   نیشـده بــود امـا همـ    دیباعـث اون درد شــد  یدونــم چـ  ینمـ  هنـوز 
 ...کردم یم

 ...بود وحشتناك

 ...تونم اون درد رو تجربه کنم ینم خوام و یهرگز نم گهید

ــداختم  یو نگــاه دمیکشــ یپــوف ــرم ان ــاال س ــه ســرمِ ب ــ دیــازش مونــده بــود و با یهنــوز کمــ..ب  یصــبر م
 ...کردم

ــاهم ــورت غـــرق خـــواب آراس     نگـ ــدم رو صـ ــام   ..و دوبـــاره چرخونـ ــد اروم اروم مهمـــون لبـ لبخنـ
 ...بود دهیچقدر ترس..چقدر هول کرده بود امروز..شد

ــ   پــرر لبخنــده ــو س ــه دســت هــاش کــه ت ــا نگــاه کــردن ب ــ  نهینگم ب پهــن و  ي نهیجمــع کــرده بــود و س
 ...شد ش،کمرنگیعضالن
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 ...اغوش گرمش افتادم ادی

 ...کنه یم کاریداره چ دیفهم یبود،که مطمئنم اصال نم دهیترس نقدریا

 نکـه یقبـل از ا  ادمـه ی یحتـ ..خواسـتم ازش جـدا بشـم    یاغوشش گـرم و امـن بـود کـه مـنم نمـ       نقدریا اما
 .....کردم یکه توش بودم فکر م یبشم،داشتم به اغوش هوشیب

 ...و سر تکون دادم دمیو گز لبم

 ...شدم وونهیحتما د..کنم یمن م هیفکرا چ نیا

 ...ایبه خودت ب..يفکر هارو ندار نیتو حق ا!..؟يرو فراموش کرد تتیموقع ایهون

 ...تکون خوردکه اروم  رمیجمع شد و خواستم نگاهم و از آراس بگ اخمام

 ...چشم هام رو بستم و خودم و زدم به خواب عیسر

ــا االن ب  دوســت ــه ت ــنداشــتم فکــر کن ــبــودم و داشــتم د داری ــ دشی ــه مــنم  ..زدم یم ــود فکــر کن بهتــر ب
 ...خواب بودم

 ...کردم یصورتم حس م ينگاهش و رو ینیسنگ

ــتم ــو ز دس ــه ا ری ــع   يملحف ــردم و س ــت ک ــه روم بود،مش ــه خ  یک ــه نگاه ــردم ب ــک ــ رهی ــه  یش ب توج
 ...باشم

 ...کردم یآراس رو درك نم يرفتار ها نیا هیمعن اصال

 يرو کــه تــو چشــم هــا  يزیرو بــه مــن بفهمونــه امــا مــن در تــوانم نبــود،چ  يزیــخواســت چ یمــ انگــار
 ....کنم واسه خودم یآراس بود معن

دم و بـه  خـو  دیـ فهم یمـ ..بـود  عیضـا  یلـ یدر چـه حالـه امـا خ    نمیـ داشتم چشم هـام رو بـاز کـنم بب    دوست
 ...خواب زدم

 ...و چشم هام رو باز نکنم ارمیدستم و محکم تر کردم تا طاقت ب مشت

ــا ــدا ب ــ يص ــندل  دهیکش ــدنِ ارومِ ص ــ يرو یش ــدم ب  نیزم ــر اوم ــاز فک ــه رو ..رونی ــور ک ــار همونط  يانگ
 ....جلوتر دینشسته بود،خودش و کش یصندل
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ــ  وکــتیدســتم کــه انژ يشــد رو دهیانگشــتاش اروم کشــ ســر ــ بهــش وصــل ب  یود و انگــار نوازشــش م
 ...کرد

بـود کـه انگـار از پشـت      فیتوصـ  رقابـل یحـسِ غ  هیـ ..درد نبـود ..شـد  یمـ  نییتـو دلـم بـاال و پـا     يزیچ هی
 یکـرد و تــو تمــام بـدنم پخــش مــ   یشــدن،حرکت مــ یمـ  دهیآراس کشــ يکــه انگشـت هــا  ییدسـتم،جا 

 .....داد یم يشد و بهم انرژ

 يا گــهید يهــا زیــبــه چ دیــش کنــه امــا مــن با ارزوش بــود تجربــه یهرکســ دیبــود و شــا یخــوب حــس
 ...کردم یهم فکر م

 ...استفاده کنم یقرض دیهم با شهیم بمیکه نس ییاز لذت ها یحت من

ــبا ــ ســت،اونوقتین یاگــه مشــکل نمیــرو بســنجم و بب تمیاول مــوقع دی ــا خ یم ــتــونم ب ــذت  الی راحــت ل
 ....مختلف رو تجربه کنم يببرم و حس ها

ــ امــا ــارِ لذت ــه ااالن در کن ــنوازش، نی ــلیعــذاب وجــدانِ غ هی ــه باعــث    رقاب انکــار هــم وجــود داشــت ک
 ...لذت منع کنم نیخودم و از ا شدیم

 ...نکشه شیمنو از درون به ات نیاز ا شتریشدم و ب داریبهتر بود آراس فکر کنه ب پس

داســتان هــا پــس بکشــه امــا در  نیــخــوردم و منتظــر شــدم کــه آراس دســتش و مثــل ا یکیکــوچ تکــونِ
 ....ل تعجب،کامل دستم و تو دستش گرفت و فشردکما

 :دمیکرد شن یارومش و که صدام م يدستش و برداره اما صدا دیمنتظر شدم تا شا کمی

 ...راحت بشه حالت خوبه المیبگو من خ يزیچ هی!..؟يداریب زمیعز..ایهون-

ــ  شــن،چندباریم داریــکــه تــازه از خــواب ب ییکســا مثــل خمــارم و  ياپلــک زدم و در اخــر اروم چشــم ه
 ...بهش دوختم

 :به صورتم زد و دستم و اروم فشرد یمهربون لبخنده

 !...زم؟یعز یخوب-

 :صدام گرفته و خشدار بود..و پلک هام رو فشردم دمیو گز لبم
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حــالم  نقــدریچـرا ا !..شـده بــود؟  یدکتـر نگفــت چــ ..بهتـر شــدم  یلــیدرد دارم هنـوز امــا خ  کــمی..خـوبم -
 !...بد شده؟

 :نییپا ختیشتاش شروع به نوازش پشت دستم کرد و قلب من و ربا سر انگ دوباره

سـاعت تـو    48 دیـ با..باعـث دردت شـده بـوده    دیعفونـت شـد  ..شـده  یکروبـ یگفـت روده هـات م  ..چرا-
 ....یتا خوبه خوب بش یو بعد هم چند روز تو خونه استراحت کن یبمون مارستانیب

 :دمیشکمم کش يپلک فشردم و دستم و رو دوباره

 ...باال هم اوردم یچون حالت تهوع داشتم و حت..کردم مسموم شدم یفکر م-

 ...گهیبخاطره همونه د..هوم-

ــا ــیبود،چــه بال دهیاگــه آراس نرســ نکــهیفکــر ا ب ــ ی ــه م از ..خــوردم یاومــد،تکون ســخت یســرم م چون
 :دیبغض لرز

ــو ن - ــه ت ــدهیاگ ــود وم ــوم ن يب ــتیمعل ــه بال س ــیچ ــرم مــ  ی ــد آراس یس ــ..اوم ــودت و   یمرس ــه خ ک
 ...ازت ممنونم..يدرسون

 يگرمـا ..بهتـر بـود   يامـا انگـار اونطـور   ..جلـو و بـاالخره دسـت از سـر دسـتم برداشـت       دیو کشـ  خودش
 ....داد بهم یم یدستش حس خوب

 ...و گرم کرده بود دستم

ــ  یبــ آراس ــه حــس و حــال من،خــودش و کش تخــت و  يجلــو و دســتاش و گذاشــت رو لبــه   دیتوجــه ب
 :نجواگونه گفت

 ...چشم هات بخنده..یسرحال باش..یخوب باش شهیهم دیتو با-

 :دستاش گرفت و ادامه داد نیو محکم تر از قبل،دستم و ب دوباره

 ...و لبخند از لبات دور نشه یسرپا باش شهیهم دیتو با..نمتیتخت بب نیا يتونم رو ینم-

 ...شدم بهش رهیخ يبهت و ناباور با

 ...فشرد یهم م يهاش رو روبود تو چشم هام و لب  رهیهاش پر از محبت خ چشم
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کـه بـه دسـتم     يامـا فشـار  ..و چشـم بسـتم   اوردمیـ بـود کـه طاقـت ن    ختـه یمحبت تو چشم هـاش ر  نقدریا
 ....ارومش يایوارد کرد باعث شد،دوباره چشم هام رو باز کنم و بدوزم تو در

 :که دلم و لرزوند،گفت یلحن خاص با

از تـو راحـت باشـه تـا بتـونم       المیـ خ دیـ با..بمـونم  تـا مـن بتـونم سـرپا     ایـ هون یخوب باش شهیهم دیتو با-
 ....ادامه بدم یزندگ نیبه ا

 :لحنش خاص تر شد و صداش بم تر و اروم تر و

 ....منم باشم ،تایباش دیتو با..ایهون-

 ...نزنم یهم فشرده شد تا حرف يهام بسته و لب هام رو چشم

دونسـت کـه مـنِ     یهتـر از خـودم نمـ   کـس ب  چیحرفـا امـا هـ    نیـ داره از ا يدونستم آراس چه قصـد  ینم
 .......محبت ها هستم نیتنها چقدر محتاجِ ا

 ...دونم چقدر گذشته بود که بازم خودم و به خواب زده بودم ینم

 ...کرد یپرواتر رفتار م یآراس با زدن اون حرفا روش باز شده بود و ب انگار

 ...تر شده بود رهیخ نگاهش

 ...مهربون تر صورتش

 ...شده بود ضیاز قبل،ضد و نقکمتر  کلماتش

 ...فشرد یم یکرد و گاه یو نوازش م کبار،دستمیدست هاش هم هر چند لحظه  و

واقعــا ..اومــد یاز دســتم برنمــ يکــردم و کــار یمــ يخــواب رو بــاز يکــه بــاز داشــتم نقــش ادم هــا مــنم
 ....خودم متاسف شده بودم يبرا

ــ  يکــار تنهــا ــودم هم ــد ب ــ  نیکــه بل ــود و فقــط م ــاز ا یچــیوانمــود کــنم کــه خــوابم و ه تونســتم  یب  نی
 ...شم ینوازش ها رو متوجه نم

خـودم   یتونسـتم تـو چشـم هـاش نگـاه کـنم و مجبـور بـودم هـ          ینمـ  گـه یاوردم،د یاالن به روش مـ  اگه
 .....شدمیمحروم م بایز يحس ها نیکه در اون صورت از ا..کنم میو ازش قا

 ...فکر محکم لپم و از داخل گاز گرفتم نیا با
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 !...ادامه بده؟ یخواه یچون م ياریبه روش نم!..؟یگیم يدار یچ یفهم یم اینهو

ــه ــن ادم ن مگ ــنم حــق دارم از ..ســتم؟یم ــم ــایچ هی ــرم و خوشــم ب  ییزه ــذت بب ــل ــ ..ادی ــش م ــرا هم  یچ
محــروم شــدن از  يهنــوز بــرا..ســالمه 25مــن همــش ..ســن بــاال رفتــار کــنم يمــن مثــل زن هــا یخــواه

 .....کمه ا،سنمیدن يلذت ها

 تیــقصــد و ن دیآراس شــا..یالیــخ یبــ نقــدریگــم چــرا ا یمــن مــ..گــم خــودت و محــروم کــن ینمــ مــن
پــس محتــاط تــر ..شــده کیــچــرا بهــت نزد یدونــ ینمــ..تــو گنگــه ياون هنــوز بــرا..داشــته باشــه يبــد

 .....رفتار کن

 ..بچه ها بق کردم و جواب خودم و دادم مثل

از نگــاهش،کالمش ..تونـه بـد باشـه    یمـ  ادم نیـ چطـور ا ..ده یبهـم مــ  یآراس حـس خـوب   يامـا کـار هـا   "
 ..."زهیر یدست هاش،محبت م یو حت

بـاز شــدن در   يبرسم،صـدا  نگمیـ تیم يکـنم و بـه ادامـه     دایـ خـودم پ  يبـرا  یدوبـاره جـواب   نکـه یاز ا قبـل 
 .....دمیرو شن یکس زیر زیر يها هیگر ياتاق و بعد صدا

ــایم ــود ن ــنم..ب ــ..مطمئ ــن حت ــدا یم ــگر يص ــخ  هی ــم صیهاشــون رو هــم تش ــایم..دادمی ــهیهم ن اروم و  ش
 ....کردن هیموقع گر یحت..کرد یخانومانه رفتار م

ــا ــچندثان ب ــدا هی ــگر يفاصله،ص ــهید ي هی ــاق پ  يا گ ــو ات ــم ت ــچیه ــا..دی ــی نی ــق    یک ــا ه ــود و ب ــد ب بلن
 ...بود نایال نمیا..هق

 ...کنن یم هیها انگار من مردم که گر وونهید

ــل ــهیاز ا قب ــ نک ــا حرف ــزنن  یاون ــب ــار ای ــن ک ــدا  يم ــمِ آراس پ يانجــام بدم،ص ــا محک ــچیاروم ام ــو  دی ت
 :گوشم

 ...شهیم داریده،بیتازه خواب..نینکن هیلطفا باال سرش گر..خانوما-

 ...دخترا قطع شد ي هیگر يصدا درجا

ــاال ــایم ح ــیه ن ــتیاون ه..یچ ــ   چوق ــت درنم ــر جماع ــا پس ــون رو نم  یب ــه و جوابش ــافت ــول ..دهی ــه ق از  یب
 ....کنه یدردسر خودش و دور م
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 ...رفت جواب نده یانتظار نم نایاز ال ماا

خنــدون بــود و مهربون،جــاخورده بــود کــه  شــهیکــه هم یمحکــم و قــاطعِ آراســ يرو نیــاونــم از ا انگــار
 ...فرصت نکرد جواب بده

شــروع کــرد بــه  نــایوبالفاصــله ال..رونیــبــاز و بســته شــدنه در اتــاق اومــد و انگــار آراس رفــت ب  يصــدا
 .....کرد ینثار آراس م هیاومد،با گر یبه دهنش م یهرچ..فحش دادن

 ...بود نایم..شد دهیموهام کش يهم رو یلبام و همزمان دست نوازش ينشست رو لبخند

 ...پلک زدم و چشم باز کردم اروم

بازم،دوبــاره اشــکش راه افتــاد و خــم شــد محکــم  يچشــم هــا دنیــبــا د نــایبگم،م يزیــچ نکــهیاز ا قبــل
 :دیرو بوس میشونیپ

ــ- ــت  یاله ــرم خــواهر قربون ــ   ..يب ــروز گوش ــه ام ــه ک ــو بکش ــدا من ــو    میخ ــتم و ت ــه جاگذاش ــو خون رو ت
ــدریا ــ نق ــبخش عز..يدیدرد کش ــب ــدکودك و گوشــ    ..زمی ــزارم مه ــا رو ب ــودم هان ــه ب ــه   میرفت ــو خون ت

ــود ــده ب ــا..مون ــه ال نی ــایپســره ب ــور پ ن ــه چط ــگفت ــرده داتی ــ..دیببخشــ..ک ــذرت م ــو   یمع ــه ت ــوام ک خ
 .....ولودسترس نبودم خواهر کوچ

 ...کرد یم یو عذرخواه دیبوس یسر و صورتم رو م ورنطیه

 ...کرد یپر اشک،موهام رو نوازش م ییبود و با لبخند و چشم ها ستادهیم ا گهیهم طرف د نایال

 :رو تو دستم گرفتم و اروم و گرفته گفتم نایزدم و دست م نایبه ال يلبخند

سـرزنش   نقـدر یخـودت و ا ..ادیـ ب شیقـراره پـ   یچـ  یدونسـت  یتـو از کجـا مـ   ..زمیـ عز هیـ حرفـا چ  نیا—
ــن ــه ..نک ــالم خوب ــن االن ح ــم ن..م ــتیمه ــودم  س ــور ب ــم ا..چط ــهیمه ــاالخره از اون درد   ن ــوبم و ب االن خ

 .....کردم داینجات پ

 ...دیلبخند دوباره خم شد و صورتم و بوس با

 :به دستش دمیو اروم با دست ازادم کوب نایسمت ال برگشتم

ــه  !..چتــه تــو؟- ــ..درك واصــل نشــدمحــاال کــه خداروشــکر ب ابغــوره گــرفتن  نقــدریســاده ا يمــاریب هی
 ....نمیپاشو خودت و جمع کن بب..داره اخه؟
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 :انداخت و مغموم گفت نییهام،سرش و پا یتوجه به شوخ بدون

 نقــدریکـردم ا  ینمـ  ا،فکریـ امـا بـاور کن،بـه جـونِ هون    ..گشــتم یبرمـ  دیـ حالـت بـده مـن با    یگفتـ  یوقتـ -
ــد بشــه  ــ ..حالــت ب ــر مخت ــتهد ياردرســته دکت ــود کــه اگــه ا  دی ــاق   ندفعــهیکــرده ب هــم باهــاش نــرم ات
دفعــه هــم  هیــ نیهمــه از دســتش فــرار کــردم،ا  نیــمــن کــه ا..کنــه امــا مهــم نبــود  یعمــل،گزارش مــ

 .....روش

 :و عمق دادم و گفتم لبخندم

 ...من حالم خوبه خداروشکر..نگران نباش-

 :گفت برگشتم نگاهش کردم،مشکوك یاروم زد به شونه م و وقت نایم

 ...اصن ادرس خونه رو از کجا بلد بود؟..کرد؟ دایچطور تورو پ..ا؟یهون هیپسره ک نیا-

 :زدم و با مکث گفتم پلک

ــه واســت تعر هیآراس همــون پســر- ــک ــو ب ..کــردم فی ــتم داداشــش ت ــتانیگف ــود و از ا مارس ــا ب ــم  نی
جـا   هیـ هرهفتـه   و میدوستاشـون هـم اشـنا شـد     هیـ بهـت گفتـه بـودم کـه بـا بق     ..میبا هـم اشـنا شـد    قیطر

 .....واسه گردش میر یم

 یاروم همــه چــ ش،ارومیتکــون داد و مــنم در جــواب ســوال بعــد  ادشــهی نکــهیا يو بــه نشــونه  ســرش
 ...کردم فیرو واسشون تعر

ــ  یوقتــ از ــا وقت ــا ال یکــه دردم شــروع شــد ت ــایب و ..رو جــواب نــداد شیگوشــ نــایم نکــهیا..حــرف زدم ن
 ....کمک بخوام زنگ آراس،که از درد مجبور شدم ازش

 :و اروم گفت دیکش یقینفس عم نایاز تموم شدن حرفام،م بعد

ــبا- ــ  دی ــکر کن ــ    میخداروش ــه دادت رس ــع ب ــه موق ــه ب ــتیه..دهیک ــ   چوق ــروز نم ــاطره ام ــودم و بخ  یخ
 .....در دسترس باشم شهیحواسم و جمع کنم و هم دی،باییدونم تو تنها یمن که م..بخشم

 :گفت اروم نایبگم،ال يزیچ نکهیاز ا قبل

 ...شتیاومدم پ یم دیبا..مارستانیرفتم ب یم دینبا يدرد دار دمید یمنم وقت-

 :گفتم یکردم و با بدخلق یاخم
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اتفــاق  نجـور یا..نیخودتــون رو سـرزنش کنـ   نقـدر یا سـت ین ازیـ ن..گفـتم کـه حــالم خوبـه   ..اه گـه یبسـه د -
 ....ادیب شیممکنه پ یها واسه هرکس

ــ نــایم بعــد  یو کمــ دیــپاشــنه چرخ يدر خــورد و بعــد در اروم رو بــه يبزنــه کــه تقــه ا یخواســت حرف
و قــد بلنــد بــود کــه قــاب در رو   یعضــالن نقــدریماشــااهللا ا..آراس تــو چــارچوب در قــرار گرفــت کــلیه

 ....کامل پر کرده بود

 :و با تشر گفت نایسمت ال دیچرخ م،آراسیبزن یما حرف نکهیاز ا قبل

 !...خوابه؟مگه نگفتم بزار ب!..اره؟ يکرد دارشیاخر ب-

 :کرد و دستش و زد به کمر یاخم نایال

ــا ب- ــم ــخــودش ب..مینکــرد دارشی ــ..شــد داری ــاگــه ب یدرضــمن حت ــهیهــم کــرده بود دارشی ــا  م،ب تنه
 ....دمیمن دوستشم و هرکار بخوام انجام م..نیشما بود شدیکه مربوط نم یکس

کــه تــو صــداش  یظــیو غبــود کــه بــا تمســخر  یاز تنهــا مونــدن مــن تــو خونه،عصــبان یلــیانگــار خ آراس
 :گفت نایبود رو به ال

ــ..خوشــش يالبتــه فقــط دوســت روزا ..یاره دوستشــ- ــ یوقت ــ  دیکشــ یداشــت درد م ــه خــودش م  یو ب
 !....خانومِ دوست؟ یکه به دادش برس يبود د،کجایچیپ

ده،نتونسـت جـواب بــده    یموضـوع ناراحتـه و حـق رو بـه آراس مـ      نیـ کـه معلـوم بـود خودشـم از ا     نـا یال
 ...انداخت نییپاو سرش و 

 ...زد یکرد و با خودش حرف م یداشت زمزمه م ییزایچ هیلب  ریانگار ز یول

 یآراس مــ يکــه حوالــه  يزشــت و خــاك  برســر يفحــش هــا دنیکــردم و بــا شــن زیــهــام رو ت گــوش
 .....خنده ریو بلند زدم ز رمیخودم و بگ يکرد،نتونستم جلو

 يتکـون هـا   نیـ شـکمم از ا ..شـدن  رهیـ سـمتم و بهـم خ   بـا تعجـب برگشـتن    نـا یو م نـا یبلنـد کـه ال   نقدریا
 ....و آراس..درد گرفت یکم دیشد

نگــاه  نطــوریچــرا ا..کــه بهــش افتاد،خشــک شــدم و خنــده اروم اروم از رو لــب هــام محــو شــد   چشــمم
 ...کنه یم
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 ...داشت یتوجه به اطراف،محوِ من و خنده م شده بود و چشم ازم برنم یب

و فقـط مـن بـه چشـمش      دیـ د یرو نمـ  يا گـه ید زِیـ چ چیکـه انگـار هـ    کـرد  ینگاهم مـ  یفتگیبا ش يطور
 ...اومدم یم

رو تــا  شیتیبعــد شخصــ نیــدونــم ا یکــه نمــ یآراســ..شــدم یاشــنا مــ یداشــتم بــا آراسِ متفــاوت امــروز
 ...کرده بود میحاال کجا قا

 ......تفاوت رو داشته باشم نیا يجنبه  دوارمیام فقط

کـرد و   یهـم از پشـت سـرم اروم حرکـت مـ      نیم رو گرفتـه بـودن و امـ   از دو طـرف بـازو هـا    نـا یو ال نایم
 ...هوام رو داشت

 ...ها دارن نیا هیچه رفتار نیاخه ا..م گرفته بود خنده

 ...نییپا ادیتا ب میستادیاسانسور ا يجلو ییو چپ و راست تکون دادم و چهارتا سرم

و  مارســتانِیکــارِ خــودم تــو ب نکــهیبــا ا..مــرخص شــدم خداروشــکر مارســتانیبعــد از دو روز از ب امــروز
 دایـ پ ياحسـاس بـد  ..ارمیـ طاقـت ب  مارسـتان یتونسـتم تـو ب   یاصـال نمـ   مـار یعاشق کـارمم امـا بـه عنـوان ب    

 .....کردم یم

 کـم یاونـا تـا    ياومـدم خونـه    نیو امـ  نـا یو بـا اصـرارِ م  ..کـردم  یتو خونـه اسـتراحت مـ    يدو سه روز دیبا
 ...سرحال بشم

ــایال ــا   ن ــار ه ــام ک ــ يتم ــود  میمرخص ــام داده ب ــ..رو انج ــ چیه ــت مــ   ینگران ــتم و راح ــتم  ینداش تونس
 .....تونستم یالبته اگه م..الیبدونِ فکر و خ..چند روز نیاستراحت کنم ا

 :نگاه کردم نیعقب و چپ چپ به ام دمیدر اسانسور باز بشه چرخ نکهیاز ا قبل

حــالِ !..؟يشــد نــایچــرا مثــل ا گــهیعقلشــون رو از دســت دادن تــو د نــایا!..چــرا دامــاد جــان؟ گــهیتــو د-
 .....تونم خودم و جمع و جور کنم یکاراتون نم نیبه خدا با ا..من خوبه

 ...برام تکون داد و دست از سرم برداشت يبا خنده سر..خنده ش گرفت نیام

از هـم بـاز کـرده کـه      اطیـ احت يو دسـتاش و بـرا   سـتاده یپسـره رفتـه پشـت سـرم ا    ..اخـه  نایبگم به ا یچ
 ....رتمیبگ عیوفتم،سریم بوقت خواست هی
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 ...بودن زونیمن او يو  همچنان از بازوها دنیهم کال خودشون رو زدن به نشن نایو م یال

 ...عقلشون رو از دست دادن گهید نایا

در کــل ســاختمان ده طبقــه بــود ..چهــار بــود يخونشــون طبقــه ..میســوار شــد یو همگــ دیرســ اسانســور
 ...و هر طبقه دو واحد داشت

 ...اومد یبرم شونیداشت و از پس زندگ یشغل خوب نیام خداروشکر

بابـاش هـم   ...بـود  ،حسـابدار يِوتریو فـروش قطعـات کامپ   دیـ کـه کارشـون خر   یشـرکت خصوصـ   هیـ  تـو 
 ....ذاشت یتک پسرش کم نم يبرا یچیپشتش رو داشت و از ه یلیخ

ــه ــ البت ــا    نیام ــه معن ــه ب ــم داره ک ــواهر ه ــا خ ــواهریواقع يدوت ــتن  ،خ ــوهر هس ــدیا..ش ــا رنق ــا  نی دوت
ــو هســتن کــه م    ــیخ نــایبــداخالق و اخم ــداره     یل  يتــو خونــه   دیشــا..هــم باهاشــون رفــت و امــد ن

 .....یو مراسم دیع ای نشونیپدرشوهرش مجبور باشه بب

 ...کردن که یپشت چشم واسه ادم نازك م نیهمچ..اومد ازشون یکه اصال خوشم نم منم

ر بـــاز شـــده و همـــه منظـــرن مـــن بـــرم در اسانســـو دمیـــاز فکـــر خـــارج شـــدم و د نـــایم يصـــدا بـــا
 ....شدم ادهیزدم و پ یلبخند هول..رونیب

عقــب و کنــار  دیخــودش و کشــ..بــازش کــرد دیــزودتــر از همــه خــودش و بــه در رســوند و بــا کل  نیامــ
ــتادیدر ا ــر   س ــا ب ــرد م ــارف ک ــل میو تع ــازو  ..داخ ــاره ب ــا دوب ــه ه ــ  يبچ ــن و کش ــل   دنیم ــردن داخ و ب

 ....خونه

 ...اوردنیخودشون ن يداختم که به روبهشون ان ینگاه ضیغ با

 ...صبر کمی ایخدا

بـالش و   هیـ عـوض شـده و    يبعـد،با لبـاس هـا    یتـو اتـاق و کمـ    دیـ دو عیسـر  نـا یکاناپـه و م  يرو نشستم
 ...رونیپتو اومد ب

شــالم و هــم دراورد و مجبــورم کــرد ..ارمیــو رســوند بهــم و کمــک کــرد مــانتوم رو از تــنم درب  خــودش
 ....روم دیسرم مرتب کرد و پتو رو هم کش ریبالش رو ز..دراز بکشم

 :زد و گفت يموهام رو بوسه ا يشد اروم رو خم
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 ...يدم انگشتاتم باهاش بخور یقول م..سوپ خوشمزه درست کنم هیواست  رمیم-

 :زدم لبخند

 ...نایخودت و تو زحمت ننداز م نقدریا-

 :گفت نایه رو به الرفت سمت اشپزخون یکه م نطورینگاهم کرد و هم يچپ بامزه ا چپ

بلنــد شــو لباســت و عــوض کــن و بعــد ..خــودت بــدون يرو خونــه  نجــایا..جــان راحــت بــاش گلــم یالــ-
کــم اســتراحت کــن  هیــهــم تــو اتــاق مهمــان  یخــواه یاگــه مــ..حتمــا يتــو هــم خســته شــد..نیبشــ ایــب

 .....زمیعز

 :مانتوش شد و در همون حال گفت ياروم مشغول باز کردن دکمه ها نایال

 ...ستمیخسته ن..خواد یمنه ن-

 :از اشپزخونه بلند شد نایم يبهش زدم که باز صدا يلبخند

 ...بخواب کمیبرو  یهرموقع خواست..باشه-

ــایال ــانتو و شــالش،نگاه  يباشــه ا ن ــه تلو یگفــت و بعــد از در اوردن م ــزیب ــداخت ونی ــا ..ان ــب از  زیــخ هی
 ....شبکه ها شد ییرو برداشت و مشغول جابه جا موتشیر زیم يرو

 نیـ ا شـترِ یکـه البتـه ب  ..کنـه  یمـ  یهـم احسـاس راحتـ    نـا یال گـه یکـه د  میـ رفـت و امـد دار   نجـا یما ا نقدریا
ــراحت ــواز   هی ــان ن ــا و مهم ــت ه ــاطره محب ــا يما،بخ ــایم يه ــ ن ــ..نِیو ام ــع ند چیه ــموق ــا  دمی ــدن م از اوم

 .....ها تیموقع نیتو بدتر یحت..ناراحت شده باشن

 ...رفت تو اشپزخونه میو مستق رونیاتاق اومد ب از یو شلوار راحت شرتیت هیبا  نیام

هـا بود،نــه اونقــدر عضــله   یبــادکنک نیــنـه از ا  کلشیهــ..داشــت یمردونـه و جــذاب  يواقعــا چهــره  نیامـ 
 ...اما قدش بلند بود..پر یاندام مردونه و کم هی..يا

 يچشــم هــا..بــود ختــهیر شیشــونیتــو پ یموهــاش کوتــاه شــده و االن کمــ..داشــت يا دهیکشــ صــورت
ــه صــورتش خ کیــبار يلــب هــا..يقهــوه ا ش  غــهیت يکــه رو يا دهیکشــ ینــیو ب..اومــد یمــ یلــیکــه ب

 ....بود نایواسه م دنیجنگ يادگاریداشت و  یکیقوسِ کوچ
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ــ ــ هیــشــده بود، نــایعاشــق م یوقت ــ  یمــدت م کــرد و تــو همــون   یرفــت دم دانشــگاه از دور نگــاهش م
امـا  ..سـت یسـخت ن  یلـ یشـده خ  یبعـد چـ   نکـه یا حـدس ..یرتـ یغ نمیـ شـده بـود و ا   نایمزاحمِ م یکیروزا 

 .....عشق دو طرفه بشه نیو ا نهیرو بب نینا،امیهمون دعوا باعث شد که م

 ...بلند شد فونیزنگ ا يلبم نشسته بود که،صدا ياون روزا رو ياداوریاز  يلبخند

 :از اشپزخونه خارج شد يچا ینینگاه کردم که با س نیو بلند کردم و به ام سرم

 !...ن؟یبود یکس منتظرِ-

ــونه ــ   يا ش ــتنِ س ــد از گذاش ــداخت و بع ــاال ان ــمتیم يرو ینیب ــونیا ز،س ــت ف ــه ا..رف ــونیب ــو ف  يریتص
 ....باال دیانداخت و ابروهاش پر ینگاه

 :به من نگاه کرد و گفت دیچرخ

 ....هم همراهشه گهید یکی..مارستانیهمون دوستتونه که رسونده بود تو رو ب-

 :تم و گفتمباال انداخ ییابرو متعجب

 !...آراس؟!..؟یک-

 ...اومده بود رونیکه از اشپزخونه مالقه به دست ب نایو بعد م نایسمت ال دیچرخ نگاهم

 :گفت نیاومد جلو رو به ام یکه م نطوریهم نایم

 ...زشته..گهیخوب درو باز کن د-

 :گفت نایرو زد و ال فونیا یشاس نیام

 !...؟یاومده که چ..بود رستانمایپسره که تا االن با ما تو ب نیبابا ا-

ــت ن از ــمخیحالـ ــتم رو   زیـ ــاف نشسـ ــدم و صـ ــارج شـ ــل يخـ ــ ..مبـ ــتم و کشـ ــالم و برداشـ  يرو دمیشـ
 :موهام و مرتب کردم و مشکوك گفتم..سرم

 !...کرده؟ دایرو از کجا پ نجایا نکه،ادرسیاز همه مهمتر ا-

ــه نشــن  دیــچرخ عیســر یلــیخ نــایال نگاهــه ــا د نــایم..دنیســمت ســقف و خــودش و زد ب ــهیب حرکــت  دن
 ...کرد و سر تکون داد یاروم يخنده  نایال

 :کردم و گفتم یاخم
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 ...یچ یعنیبدون اجازه ادرس دادن  دمیبعد بهت نشون م-

 :و گفت دیورچ لب

 ...کنه دایپ ازین دیگفت شا یم..دلم سوخت براش..اصرار کرد یلیبه خدا خ ایهون-

 :گمیم یبشنوه چ انیکه فقط خوده ال يطور..اوردم نییو پا صدام

ادرس  یازش بپرســ  نکــهیبــدون ا  یچــ يبــرا !..ناراحــت بشــه؟  نیامــ  دیشــا ینگفتــ ..اخــه خنــگ -
 ....ادیخوشش ن دیشا!..؟يداد

 ...فکر نکرده بود زایچ نیانگار اصال به ا..انداخت نییو سرش و پا دیلبش و گز یال

انگـار  ..زد یحـرف مـ   یبـا کسـ  بـود و   سـتاده یدر ا ينگـاه کـردم کـه جلـو     نینگفتم و بـه امـ   يزیچ گهید
 ...بودن باال دهیرس

ــد ــوال پرســ  بع ــرد داخــل   نی،امیاز اح ــون ک ــوراد وارد خونــه    ..دعوتش ــرش ه ــت س اول آراس و پش
چرخونـد تـو سـالن و انگــار     یشـد و هـوراد هـم سـرش و مــ     نیآراس مشـغول حـرف زدن بـا امــ   ..شـدن 

 .....گشت یم يزیدنبال چ

ــ ش،بــهیخت و جدنگاهــه ســ..مــن قفــل شــد ينگــاهش رو بــاالخره  لیتبــد میــنگاهــه مهربــون و مال هی
 ...شد

خواسـتم بلنـد   ..کـه دسـتش بـود اومـد طـرفم      یکیگفـت و بعـد بـا سـه چهارتـا پالسـت       نیبه ام ياجازه ا با
 ....بشم که با حرکت دستش اجازه نداد

 ...که با محبت جواب جفتمون رو داد میسالم کرد نایمن و بعد ال اول

 :ذاشت،گفت یاپن م يتو دستش رو رو لیکه وسا نطوریمسمت اشپزخونه و ه دیچرخ

ــ- ــیخ..واســت گــرفتم یخــورده خــوراک هی ــبا..يشــد فیضــع یل ــتقو دی ــ..یبشــ تی ــم خــودت  یم دون
امـا چـون    دنیشـن  یناراحـت شـدن وقتـ    یلـ یبچـه هـا هـم خ   ..یحواست هست اما نخواسـتم فرامـوش کنـ   

 .....اومدماز همه  ابتیمن به ن..انیشد همشون ب یبود نم ادیتعدادشون ز
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 نیهمــون موقــع امــ..نشســت یمبــل تکــ يلبخنــد زد و برگشــت ســمتمون و ســمت چــپ مــن رو دوبــاره
مـا بـا آراس هـم حـال و احـوال       نکـه یکردن،اومـدن و بعـد از ا   یکـه بـا هـم صـحبت مـ      یو آراس،در حال

 ....م،نشستنیکرد

 :گرفت،رو به هوراد گفت یکه جلوشون م نطوریبرگشت و هم ییچا ینیبا س نایم

 ..واقعا الزم نبود!..ن؟یدیچرا زحمت کش-

 :افتاده گفت نییو با سرِ پا دیموهاش کش يتو یدست هوراد

 ...بچه هاست ياز طرف همه  نایا..نکردم که يکار..یچه زحمت-

 :و بلند کرد و با خنده ادامه داد سرش

 ....نباشه فیضع نقدریا گهیکنه و د تشیکه تقو میاریب يزیچ هیوه،یکمپوت و ابم يجا میگفت-

 :نشست و گفت نیکنارِ ام نایم

 ...کال کم خوراکه ایهون..تو زحمت نیافتاد..ممنون-

ــا خجالــت ســرم و پــا  دیــهمشــون چرخ نگــاه ور  راهنمیــپ يانــداختم و بــا گوشــه  نییســمت مــن کــه ب
 ...رفتم

 ...حرف رو کش نداد یکس گهیاروم جمع بلند شد اما د يخجالت من،خنده  دنید با

 :سمت هوراد،گفت یکیکوچ يرو تو دستش چرخوند و با اشاره  شییچا فنجون آراس

 دیــفهم یو وقتــ نجــایا دیامــروز رســ..يقــراره کــار هیــرفتــه بــود کاشــان واســه  يهــوراد ســه،چهار روز-
ــهون ــوب ن  ای ــالش خ ــتیح ــازه از ب س ــتانیو ت ــد  مارس ــده،نگران ش ــرخص ش ــ..م ــالش   یهرچ ــتم ح گف

 .....نهیخوبه قانع نشد و اومد خودش بب

 ...به هوراد انداختم یلبخند نگاه با

ــ نکـــهیو از ا رهیـــفکـــرم درگ شـــهیهم نکـــهیاز ا جـــدا دونـــم واقعـــا همونطـــور کـــه خودشـــون   ینمـ
ــگفتن،بخــاطره آر ــاهم اشــنا شــد  ای ــ میب ــ نکــهیا ای ــهیقصــد و ن هی ــ گــهید ت ــه م م ــه یدارن،کالف ــا ..کن ام

 ....چسبه یهاشون بدجور م یها و مهربون تیحما
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دو  نیــا يهـا  تیـ محبـت هــا و حما  يزود دارم وابسـته   نقـدر یسـاده م کــه ا  یلـ یخهـم واقعـا مــن    دیشـا 
ــرِ غر ــهیپس ــمیم ب ــا  ش ــام ــ هی ــ  یحس ــن و م ــار م ــا  یانگ ــمت اون ــونه س ــ ..کش ــس نم ــون ح ذاره  یو هم

 ... کنم یبیباهاشون احساس غر

 ...سرم و بلند کردم ینگاه ینیو با حسِ سنگ دمیکش یقیعم نفس

ــتمــام ا مثــل ــام  نی ــاخت یال بــمدت،چشــم هــام ک حدســم درســت  نکــهیســمت آراس و از ا دیــچرخ اری
 ....زدم یکیکرد،لبخنده کوچ یبود و اون داشت نگاهم م

 ...لبخندم،اونم لبخند زد دنید با

کـردم،خم   یبـود و مـنم مثـل مسـخ شـده هـا تـو چشـم هـاش نگـاه مـ            رهیـ که تو چشم هـام خ  نطوریهم
 ....جلوش گذاشت زیم يرو رو شییشد و فنجون چا

 :فرو خورده،لب زد يو خنده ا رهیو با همون نگاهه خ دیتو موهاش کش یدست

 !..؟یخوب-

 ...شد نییمثبت،باال و پا يبه نشونه  سرم

 ...قطع شد نمونیهاش و باز و بسته کرد و انگار با بستن چشم هاش،ارتباط ب چشم

 ...چرخوندم هیبق نینگاهم و ب عیسر یلیبه خودم اومدم و خ یقینفس عم با

چشـم هــام   يدســتم و رو..حواســش بـه مــن نبـود خداروشـکر    یمشـغول حــرف زدن بـودن و کسـ    همـه 
 ...دمیکش

 ....قبال هم یحت..شمیخود م یاز خود ب نقدریچرا من ا ایخدا

 ...سرم و تکون دادم عیسر

رو فرامــوش  ینـه حــاال کـه تــازه دارم همـه چــ   ..نداشــتم گــهیمــن حـقِ فکــر کـردن بــه گذشـته رو د   ..نـه 
 ...کنم یم

 ينطــوریا دیشــا..در کــار نبــود یروز هام،عــذاب وجــدان نیــخــوبِ ا يحــس هــا نیــکــاش کنــاره ا طفقــ
 ....امیکنار ب یتونستم با همه چ یراحت تر م

 ...دلم تنگ شده..برم بهشت زهرا دیکه حالم خوب شد،با نیهم
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ــردم از ا یتکــون دادن سرم،ســع  بــا ــفکــرا ب نیــک بهشــون فکــر   گــهید نکــهیا يو بــرا رونیــب امی
 .......بچرخه و فکرم و مشغول کنه یینذاشتم،نگاهم جا گهی،وارده بحث بچه ها شدم و دنکنم

 ..گارد گرفته بودن دایبودن و هردو شد ستادهیهم ا يرو روبه

 ..سرخ از خشم یبا صورت هردو

 ...مشت شده و لرزون يها دست

 ...بلند و کشدار ییها نفس

 یهـم قـدم برمـ    يجـا بـا هـم و شـونه بـه شـونه       کـه همـه    يشـد،دو بـرادر   یهم باورشـون نمـ   خودشون
 ....دنیکش یم ادیبودن و سر هم فر ستادهیهم ا يداشتن،حاال روبه رو

 :طاقت،صداش بلند شد یکف دست چپش و باز ب دیمشت دست راستش و کوب ضیبا غ هوراد

 يفکـر  نیاصـال همچـ   یتـون  یچطـور مـ  !..ه؟یـ اون ک یدونـ  یمـ !..اخـه بـرادر مـن؟    یگـ یم یچ یفهم یم-
 ...حتما يشد وونهید..یبکن

 :هوراد به حرکت دراومد يقدم به جلو برداشت و انگشت اشاره ش محکم جلو مین آراس

چـه  ..بهـت گفـتم   نکـه ینکـن از ا  مونمیپشـ ..سـت یتـو حواسـت ن   ایـ امـا گو ..گـم  یمـ  یفهمـم چـ   یمن مـ -
نشـونه   هیـ  بـه دنبـالِ   میگذاشـت  رپـا یهـم تمـام تهـران رو ز    يهشـت سـال پابـه پـا    !..؟ياز مـن دار  یتوقع
 ....چطور..میکن یاز دور نگاهش م میدار میدو سال و ن..ازش کیکوچ

 ...دیکش يو کشدار قینفس عم ینداد و با کالفگ ادامه

انگــار هــوراد داشـت بــا حــرف  ..نداشـت  یحــال خــوب..دیو تــو موهــاش فـرو کــرد و محکــم کشـ   دسـتش 
 ....دیکش یم رونیهاش،جون آراس رو از تنش ب

 ...دفعه جفت دست هاش رو تو موهاش فرو کرد نیو ادور خودش زد  یچرخ

 :از قبل گفت شتریب یبرگشت سمت هوراد و با خشم دوباره

 یچــون خــودتم مــ..اهللا ،بســمیمثــل قبــل همــراهم باش یتــون یمــ..مــن نبــاش هــوراد يســنگه جلــو پــا-
ــ  یدونــى چقــدر مــ یمــ یکــه خــودت بهتــر از هرکســ يبــا گذشــته ا..دارم شیدرپــ یراهــه ســخت یدون
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امـا  ..خودتـه  لیـ م..،باشـه یکن میهمـراه  یخـواه  یاگـر هـم نمـ   ..هممـون ناراحـت کننـده باشـه     ينه براتو
 .....نکن دیکشم رو هم ناام یکه دارم باهاش نفس م يدیام نیحداقل ا

 :ستادیآراس ا ي نهیبه س نهیقدم جلو اومد و س هیهم  هوراد

ــ - ــ یآراس تــو فکــر هــم م بــا رو ..اخــه دیــکــدوم ام!..د؟یــام..کنــه یاحساســاتت داره کــورت مــ!..؟یکن
خـوام   ینمـ ..آراس یتـو بـرادر منـ   ..مینـ یش و هـم نب  هیسـا  یحتـ  چوقـت یه گـه ید دیمـا شـا   تیـ شدنِ هو

 نیببـ ..قـه یفقـط دو دق ..بـا عقـل و منطقـت فکـر کـن      کـم یکـنم   یخـواهش مـ  ..من نگـرانتم ..یباش نیغمگ
 .....نه ایاصال امکانش هست  یگیکه م ینیا

 :تعقب گذاشت و گف یقدم آراس

مــن ..یخــواد نگـرانم باشـ   ینمـ ..تــو کـار مـن دخالـت نکــن هـوراد    ..ینظـر مــن و عـوض کنـ    یتـون  ینمـ -
 ...بدم صیتونم درست و غلط رو تشخ یم..سالمه28..ستمیبچه ن

 :نگاهش و تو صورت آراس چرخوند يدیبا ناام هوراد

 ...کارو نکن آراس نیا-

رفــت  یعقـب بـه سـمت در اتـاق مـ      کـه عقـب   نطـور یسـرش و بـه چـپ و راسـت تکـون داد و هم      آراس
 :گفت

 ...شد یکاش م..تونم هوراد ینم-

 ...رونیبگه،در اتاق رو باز کرد و رفت ب يزیهوراد بتونه چ نکهیو قبل از ا دیچرخ

ـ  يکـه بـا تعجـب جمـع شـده بـودن و بـه دعـوا         دیـ اومـدن از اتاق،کارمنـد هـا رو د    رونیب با  يسـابقه   یب
 ....دادن یو معاون شون گوش م سیرئ

 :زد ادیثبات فر یکرد و ب یاخم وحشتناک..تو هم فرو رفت يشتریهاش با شدت ب اخم

 ...یکه چ نیجمع شد!..ن؟یکن یم یچه غلط نجایا-

ــ  نگــاهش ــه منش ــد و ب ــه چرخون ــخ شیو دور هم ــ..نگــاه کــرد رهی ــرس رئ یمنش ــروز  یســیاز ت ــه ام ک
سـاعت از   کیـ  نیـ تـو ا  کـه  ییهـا  ادیـ فر يهنـوز صـدا  ..عقـب گذاشـت   یکنترل شـده بود،قـدم   رقابلیغ

 ....اومد رو فراموش نکرده بود یم رونیاتاق ب
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 :گفت یجلو گذاشت و رو به منش یهم قفل شده،قدم يرو يدندون ها با

 ....نــیمگه تو ا-

ــه دســت    امــا ــود ک ــوز حــرف کامــل از دهــنش خــارج نشــده ب ــازوش نشســت يرو یهن ــا  دیــچرخ..ب و ب
 ....دیکش رونیهوراد،بازوش رو محکم از دستش ب دنهید

 :کنارِ گوش آراس گفت یاروم يتوجه به حرکت آراس،با صدا یب هوراد

 ...کنم یتو برو من حلش م-

 ينگـاه کنـه،با قـدما    یبـه کسـ   ایـ بگـه   يزیـ چ نکـه یتکـون داد و بـدون ا   يدرهـم سـر   يهمون اخم ها با
 ....دور شد هیاز بق وستهیمحکم و پ

 ...بشه یخال تیص و عصبانحر نیبلکه ا دیکوب یم نیهاش رو محکم به زم قدم

از  دیـ با..نشیبـاال گرفتـه،راه افتـاد سـمت ماشـ      يشـلوارش فـرو کـرد و بـا سـر      بیـ هاش رو تـو ج  دست
 ...شدیدور م نجایا

ــه ..درکــش کنــه و تنهــاش نــذاره شــهیبــود هــوراد مثــل هم دواریــهــاش رو زده بــود و فقــط ام حــرف ب
 ....داشت اجیاحت شهیاز هم شتریکمک هوراد ب

 ...بود لشیموبا..به گوشش خورد ییاشنا يبود که ملود دهینرس نیاشبه م هنوز

ــ ــرو از ج یگوش ــب بشی ــا د رونی ــاورد و ب ــماره ا دنِی ــبانیغر يش ــ  تشیبه،عص ــعله کش ــاز ش ــرار ..دیب ق
 .....شدیبهش دامن زده م شتریخاموش بشه و هرلحظه ب تیعصبان نینبود امروز ا

ــار  یو گوشــ دیکشــ شیصــفحه گوشــ يو رو دســتش ــرار دادرو کن ــ ..گوشــش ق ــه کس ــه خــوب ک  یچ
 ...کنه یرو سرش خال تیعصبان نیشده بود تا ا دایپ

 :آراس بلند شد ادیبشه،فر دهیاز اون طرف خط شن ییصدا نکهیاز ا قبل

وارد بشـم تـا دسـت از سـرم      یحتمـا از راه قـانون   دیـ با!..مـن زنـگ نـزن؟    یبـه گوشـ   گـه یمگه نگفـتم د -
 يهــر شــماره  ایــ..خــودت ي گه،شــمارهیبــار د کیــفقــط ..گــهید کبــاریاگــه  یعلــ يبــه وال!..؟يبــردار

ــ نیزمــ يرو وفتــه،ازیب میگوشــ يرو يا گــهیناشــناسِ د کــنم  یمــ يکــار!..؟يدیــفهم..کــنم یمحــوت م
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 یمــ..شــونمت یمــ اهیدســت از ســر مــن بــردار وگرنــه بــه خــاك ســ ..یمــرگ کنــ يارزو بــارهزار يروز
 .....ینپس بهتره خودت تمومش ک ادیکار ازم برم نیکه ا یدون

 یکســ تــهیعفر ياون دختــره ..لحظــه باعــث تعجــبش شــد  هیــشــد امــا ســکوت اونطــرف خــط   ســاکت
 ....نبود که با دوتا داد بترسه و ساکت بشه

 ...دیشن یهم خوب بود که صداش رو نم نیهرحال هم به

ــاز ا قبــل اروم و  يِرو از گوشــش فاصــله بــده و فرصــت کنــه تمــاس رو قطــع کنه،صــدا   یکــه گوشــ نی
ــ ــچیپ يا هدیترس ــ  دی ــو گوش ــس کنه،  یت ــد آراس ح ــث ش ــو باع ــطل اب داغ رو هی ــال  يس ــرش خ  یس

 .....کردن

 :رو به گوشش چسبوند و گوش داد یگوش يشتریقدرت ب با

 ...مزاحــ..مـ..خواستم ینم..ینم..من..مـ..دیببخش..ببــ-

 :اومد،زمزمه کرد یکه از ته چاه م يصدا با

 !..ا؟یهون-

 ...اشتباه گرفته یبود،آراس اون و با کس دهیوز نفهمهن..با ترس ساکت شد ایهون

 ...کرد اون حرفا همه و همه خطاب به خودش بودن یفکر م هنوز

 ...دییسا یتو هم فرو رفته بود و با حرص دندون رو هم م یآراس به شکل ترسناک يها اخم

ــ  دهیترســ نقــدریا ایــهون يصــدا ــود کــه آراس نم ــرا یدونســت چــ یب ــز..اروم شــدنش بگــه يب لــب  ری
 ....فرستاد و دستش و کالفه فرو کرد تو موهاش یلعنت

 :به حرف اومد میبار باز و بسته کرد و نرم و مال هیهاش رو  چشم

 !...ترسوندمت؟ زمیعز ایهون-

 :لعنت بفرسته گهیبار د هیتو گوشش و باعث شد  دیچیپ ایپر بغض هون يصدا

ــن- ــگ زدم  ..م ــط زن ــن فق ــم ..م ــگ زدم بگ ــ..زن ــارژ میگوش ــده  ت..ش ــاموش ش ــوم کرده،خ ــ..م ــ..هی  هی
 ...ینش..نگران..نگـ..وقت
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ــد ــا  يلبخن ــو رو لب ــت يمح ــر      ..آراس نشس ــرروز منتظ ــود و ه ــرده ب ــادت ک ــش ع ــه به ــوب ک ــه خ چ
 ....خواست آراس نگرانش بشه یتماسش بود و نم

 :و بعد موهاش رو چنگ زد دیصورتش کش يرو ،دستیقیبا نفس عم آراس

مختلــف  يمــزاحم دارم،هــر روز بــا شــماره هــا هیــ..زمیــعز یدونســتم تــو پشــت خطــ یمــن نمــ ایــهون-
خـواد   یمـ  يدیـ جد يفکـر کـردم بـازم اونـه کـه بـا شـماره        ..کنـه  یزنـه و اعصـابم و خـورد مـ     یزنگ مـ 

 .....کنه تیاذ

راحـت شـده بـود     الشیـ انگـار خ ..دیرو شـن  ایـ هون قِیـ نـداد امـا نفـس عم    حیصـادقانه توضـ   یلـ یخ هرچند
 ...به خودش نبوده خطابدها،یکه حداقل اون حرفا و تهد

ــازم ترســ امــا ــود دهیب ــا چوقــتیاون ه..ب ــود و حــق داشــت بترســه  دهیــآراس رو ند يرو نی  یآراســ..ب
 ....اما شده بود..ترسناك بشه نقدریتونست ا یمهربون بوده و اروم،نم شهیکه هم

 :داد شتر،ادامهیب متیبا مال آراس

ــ- ــونمت هون  ینم ــتم بترس ــخواس ــ ..ای ــه م ــ یخــودت ک ــ یدون ــ دوس ــدارم ازم بترس ــن ..یت ن ــم ــم  هی ک
 !....م؟یصحبت کن رونیب میبر..بودم یعصبان

 :و ادامه داد رونیو فوت کرد ب ا،نفسشیسکوت هون با

 !...م؟یصحبت کن مینیجا بش هی میدنبالت بر امیب..زمیعز ایهون-

 یمــ تیــداشــت آراس رو اذ نیــبغــض نداشــت امــا هنــوز پــر از تــرس بــود و ا  نکــهیبــا ا ایــهون يصــدا
 ....ازش بترسه ایخواست هون ینم..کرد

 ...داد یرو هدر م زیداشت همه چ کیاشتباهه کوچ هیهمه مدت تالش کرده بود و حاال با  نیا

ــر ــا هون    نیبهت ــردن ب ــحبت ک ــال حاضر،ص ــار در ح ــک ــود  ا،اونی ــم رو در رو،ب ــبا..ه ــ دی ــد یم و  دشی
 ....کرد تا قانعش کنه یباهاش صحبت م

هـم کـه باهـاش     یلیموبـا  نیـ ا..هـم نـدارم   یگوشـ ..شـه یتمـوم م  فتمیشـ  گـه یسـاعت د  کیـ من تا ..باشه-
 ....بهش زنگ نزن گهیهمکارمه،لطفا د يبهت زنگ زدم برا

 ...منتظرتم مارستانیب يجلو گهیساعت د کیمن ..نگران نباش..زمیباشه عز-
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 ...نمتیب یم..باشه-

 :طاقت صداش کرد یرو قطع کنه،آراس ب یگوش ایهون نکهیاز ا قبل

 ...ایهون-

 :بود فیضع ایهون يصدا

 !..بله؟-

 :گفت يبم و گرفته ا يو با صدا دیکش شیشونیپ يکف دستش و محکم رو آراس

ــم- ــ  امی ــه چ ــ  یهم ــرات توض ــم حیرو ب ــه؟..دمی ــه ه!..باش ــیب ــا ب    یچ ــاش ت ــرم ب ــن و منتظ ــر نک ــفک  امی
 ...شتیپ

 ...ارتباط رو قطع کردن یگفت و بعد از خداحافظ یفیضع ي"باشه" ایهون

ــوز رو  آراس ــه ال  شیشــونیپ يدســتش رو کــه هن ــر داد ال ب ــا حــرص س ــود رو ب ــد زده ..موهــاش يب گن
 ....اتفاقات متنفر شده بود نیتمام ا هیاز باعث و بان شیاز پ شیو حاال ب..بود

 ...نیشلوارش و قدم برداشت سمت ماش بیرو هل داد تو ج یگوش

کــه خواســت درو بــاز    نیو همــ در  ي رهیدســتگ يرو زد و دســتش و گذاشــت رو  نیماشــ  ریــدزدگ
 ....محکم دوره بازوش حلقه شد و چرخوندش یکنه،دست

 ...هوراد اخم کرد و دستش و پس زد دنهید با

و حــرف  ادهایشــد،فرینم لیــدل نیــاروم شــده بــود امــا ا کــمینبــود و  یمثــل قبــل عصــبان گــهید هرچنــد
 ....که هوراد بارش کرده بود رو فراموش کنه ییها

 یمــ  یداشــت پشــت آراس رو خــال   نطــور یاالن ا یکنــه وقتــ  يبــرادر  يدعــاتونســت ا  یمــ چطــور
ــرد ــ..ک ــش ن  یاون حت ــه به ــاالن ک ــ    ازی ــم نم ــرعمو ه ــون پس ــوان هم ــت،به عن ــش   یداش ــت کمک خواس

 .....کنه

 :رو محکم تر فشرد و گفت طنت،بازوشیبا ش هوراد

 !...پسرعمو؟ يقهر-

 :به صورتش انداخت و گفت یبا اخم نگاه آراس
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 ...برم دیهزارتا کار دارم با..دولم کن هورا-

ــل ــه ا   هوراد،ناغاف ــد و بوس ــم ش ــونه  يخ ــوند يرو ش ــوراد از ا  ..آراس نش ــد و ه ــوکه ش ــآراس ش  نی
 .....فرصت استفاده کرد و آراس رو محکم تو اغوش گرفت

 
 :شروع به حرف زدن کرد اد،هورادیآراس به خودش ب نکهیاز ا قبل

تـک و تنهـا بـودم     یوقتـ ..یتـو داداش منـ  ..دونـم  یمو نمـ تـورو بـه عنـوان پسـرع     گـه یوقتـه د  یلیمن خ-
اشــتباه  يدار گمیبــازم مــ نکــهیبــا ا..فکــر کــنم االن وقــتش باشــه کــه جبــران کــنم..يدیتــو بــه دادم رســ

 يرو یتــون یهســتم و مــ یهرجــا بخــواه..کــنم یمــ ،کمکــتیزن یو فقــط بــه خــودت لطمــه مــ یکنــ یمــ
 .....یکمکم حساب کن

ــا يمحــو لبخنــد ــه  ..هــوراد گذاشــت يت و دســتاش و پشــت شــونه  آراس نشســ يرو لب چنــد ضــربه ب
 ...پشتش زد و از هم جدا شدن

کــه هــارت و پــورت  نطــوریهــوراد هم..دلخــور بمونــه طونیپســرك شــر و شــ نیــتونســت از ا یمــ مگــه
 ....هم دل نازك و حساس بود نطوریاورد،هم یرو به زبون م يزیداشت و هرچ

بـه   ينقـدر یا..پسـرك تخـس دلخـور بشـه     نیـ از دسـت ا  تونـه  ینمـ  یکـرد کـه حتـ    یآراس اعتراف مـ  و
 .....و نخواد موضوع رو کش بده ادیبود،کوتاه ب مونیهم وابسته بودن که حاال که هوراد پش

 ...بود یکه قرار بود پشتش باشه و کمکش کنه،براش کاف نیهم

 :شد و بازوش رو فشرد رهیهوراد خ يتو چشم ها آراس

 ...ممنون داداش-

 :آراس زد و با خنده گفت يتو بازو یمشت یبه شوخ هوراد

 ...نوکرم دادا-

ــه و بخواد،مشــت  نکــهیاز ا قبــل ــ   یآراس فرصــت کن ــا ش ــه،هوراد ب ــود رو جبــران کن  طنتیکــه خــورده ب
 ...و ازش فاصله گرفت دیخند

 :شد،صداش و باال برد یبلند از آراس دور م يکه با قدما نطوریهم
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 ...میحرف بزن کمیمن  يخونه  ایشب ب-

 :نشست گفت یکه م نطوریرو باز کرد و هم نیدر ماش آراس

 ...بهت دمیخبر م-

ــا  جــاى ــت ه ــه خداحافظ،دس ــرا    يگفتن ــوا ب ــو ه ــت و ت ــاال رف ــون ب ــت جفتش ــون دادن و   يراس ــم تک ه
 .....هرکدوم به دنبال کار خودش رفت

 
ــل ــاوییمقوا وانی ــدم    ي،ح ــتم چرخون ــو دس ــکافه رو ت ــو..نس ــال يب ــزه ش ز    یع ــه م ــا ب ــت ام ــداش  ادی

 ...نداشتم نانیاطم

 ...میتو پارك نشسته بود مکتین هی يرو

ــل ــه ب  وانی ــرفتم و ب ــا دو دســتم گ ــیرو ب ــنزد مین ــردم کی ــو یقــیدم عم..ک ــخوشــش گــرفتم و  يازب  هی
 ...جرعه خوردم

ــو ــو ب  يب ــخ آراس هــم ت ــیعطــر تل ــچیپ مین ــود دهی ــ  ..ب ــد ســاعت پ ــاقِ چن  شیحضــورش بعــد از اون اتف
 حیتـا بـرام توضـ    ادیـ بـراش مهـم بـودم کـه از کـارش بزنـه و ب       قـدر نیبـود کـه ا   نیخـوب تـر،ا  ..خوب بود

 ....بده

 ...کرد یم تیهم کفا یمختصر پشت گوش حیهمون توض..آراس موظف نبود هرچند

ــو آراس ل میســکوت نســکافه هــامون رو خــورد  تــو ــا ل  وانی ــرو از دســتم گرفــت و ب ــو  وانی خــودش ت
 ....دورتر از ما بود،انداخت یکه کم يسطل زباله ا

 ...نشست مکتین يو دوباره کنارم رو برگشت

و  مــرخمیشــده بــود بــه ن رهیــخ..و برگشــت ســمتم مکــتین یپشــت يســاعد دســتش و گذاشــت رو اروم
 ....گرفت یچشم هم نم

 ...و برگشتم طرفش اوردمیطاقت ن گهیشدم که د ینگاه پر حرارتش ذوب م ریز داشتم

دونسـتم   یبـود و مـن نمـ    يزیـ حالـه کشـف چ  انگـار در ..مونـد تـو چشـم هـام     رهیـ هاش پر نفوذ خ چشم
 ...هیچ زیاون چ
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 :و با اعتماد به نفس به حرف اومد اروم،شمرده

هرموقـع هــم باهــاش  ..کنــه یمــ تیـ و اذ رهیــگ یهسـت کــه تمــاس مـ   یکــیکــه بهـت گفــتم   نطـور یهم-
ــثم مــ  ــوض مــ   یبح ــماره ش رو ع ــه یشه،ش ــا د ..کن ــروز ب ــهیام ــماره ا دن ــگ    يش ــاش زن ــو باه ــه ت ک

از  نیواسـه همـ  ..داشـتم کـه اعصـابم و خـورد کـرده بـود       یمشـکل  هیـ قـبلش هـم   ..ونـه کـردم ا  ،فکريزد
 .....که داد زدم شتو منو ببخ..کوره در رفتم

 :شدم رهیو اروم نگاهم و ازش گرفتم و به جلو خ دمیکش یقیعم نفس

ـ  یاون حرفـا رو بهـم مـ    يمـنم و دار  يدیـ راستش مـن فکـر کـردم فهم   - اولـش شـوکه    کـم ی..خـب ..یزن
 ....شدم اما

 
 :وسط حرفم دیادامه بدم و پر نذاشت

 دمیــفهم یمــ دیــاز کجــا با..بــود بــهیغر يشــماره  هیــ..يخــودت زنــگ نــزده بــود یتــو بــا گوشــ ایــهون-
ــ..ییتــو ــه داد زدن   يهــم تــو هنــوز حــرف نــزده بــود  یاز طرف  یعنــی..کــه مــنِ احمــق شــروع کــردم ب

 .....ییبدم تو صیکه از اون تشخ دمیصداتم نشن

 :ادمسر تکون د اروم

 ...فکر کنم زایچ نیتونستم به ا یاما من اون لحظه نم..حق با توئه-

 :شد کیبهم نزد شتریطرفم و ب دیکم خودش و کش هی

ـ  مونییچند ماهـه اشـنا   نیتو ا ایهون- نیـ ا يبـرا  یلـ یاصـال دل ..مـن بخـوام تـورو ناراحـت کـنم      يدیـ د یک 
بهــت ..یتـو ارامــش باشـ  ..یباشـ خنــدون ..یخوشـحال باشـ   شــهیخــوام تـو هم  یمـن مـ  ..کـار وجـود نــداره  

 .....راحت باشه التیخ..ادینم شیتو پ يبرا یناراحت چیدم از طرف من ه یقول م

 :شدم رهیبهش خ قیبرگشتم طرفش و دق دوباره

 !...چرا؟-

 :زد و گفت یلحن مشکوك و پر سوالم،لبخند کوتاه بخاطره

 !...چرا؟ یچ-



 سایت مھدرمان
 

86 
 

 :دمیچیو محکم تو هم پ دستام

 نیـ ا دیـ اصـال چـرا با  ..مـن بـرات مهـم شـدم     ییهـو ی نقـدر یچـرا ا ..ناراحـت باشـم  مـن   یخـواه  یچرا نمـ -
 ....شهیکه اصال بهم مربوط نم يبد حیرو توض يزیتا برام چ نجایا یهمه راه منو بکشون

 ...بپرس نیاز ا یتون یم..دونم ینم-

ــه  در ــاره  يادام ــ  يحرفش،اش ــاه و نامحسوس ــ  یکوت ــه س ــرزش خف  نهیب ــه ل ــرد ک ــیش ک ــدنم   یف ــو ب ت
 ...فتادا

 !...قلبش؟!..بود؟ یچ منظورش

 ...يزیر یتمام معادالت منو بهم م يدار..آراس..آراس..آراس

بــاز ..شــدم واســه بلنــد شــدن کــه دســتش محکــم دور مچــم حلقــه شــد و نگهــم داشــت   زیــمخین عیســر
 ....و خواستم دستم و بکشم که اجازه نداد دمیلرز

 
 :تو گوشم دیچیپ صداش

 ...یکن یفرار م يگفتم که دار یمگه من چ..ایهون نیبش-

 :دمیو مشت کردم و نال دستم

 یچــرا اخــه مــن و معــذب مــ    ..یبزنــ  ییحرفــا  نیهمچــ دیــ شــما نبا ..شــما ..بــرم دیــ مــن با ..مــن-
 ....تونم باهاتون راحت باشم ینم گهید ينطوریا..یکن

 :برد باال و گفت میتسل يازادش رو به نشونه  دست

ازم نخـواه کـه مثـل     ایـ امـا هون ..گـم تـا وقـتش برسـه     ینمـ  یچـ یه گـه ید..اروم بـاش ..باشـه ..خـب  یلیخ-
 ...مونم یبه خودم بدهکار م ينطوریا..رمیبگ دهیجلوت و احساساتم رو ناد نمیمجسمه بش

 :برگشتم سمتش و نگاهم و تو صورتش چرخوندم رتیح با

 !...؟یگیم یمعلوم هست چ-

تـر تـو    رهیـ رو راحـت تـر و خ   و چشـم هـاش   زدیـ راحـت حـرفش و م  ..شـده بـود   شـه یپروا تـر از هم  یب
 ....چرخوند یچشم هام م
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 :کرد زمزمه

 !..ست؟یمشخص ن-

قلــبم رو  کــهینزد ییم،جــا نهیســ..رفــت یم فــرو مــ نهیداغ داشــت تــو ســ خیســ هیــوجــدان مثــل  عــذاب
 ...رفتم یم دیبا..سوزوند یداشت م

 ...و محکم فشردم و بلند شدم فمیک

ــت ــآراس رو د دس ــد   دمی ــرفم دراز ش ــه ط ــه ب ــ..ک ــتم و بگ  یم ــت دس ــخواس ــر  رهی ــا س ــودم و  عیام خ
 :دمیعقب و نال دمیکش

 ...االن بزار برم!..باشه؟..میزن یبعد حرف م..برم دیمن با-

ــ نکــهیاز ا قبــل ــه حرف ــه دو یفرصــت کن ــرا ابونیــســمت خ دمیــبزن ــ يو ب دســت تکــون  یتاکســ نیاول
 ...دادم

 ...نگاه کردمرو باز کردم اما قبل از سوار شدن برگشتم و به آراس  نیماش در

ســرم و ..کــرد یدورتــر از مـن بــا غــم نگـاهم مــ   یشـلوارش فــرو کــرده بـود و کمــ   بیــو تــو ج دسـتاش 
 ...نیچپ و راست تکون دادم و نشستم تو ماش

 :گفتم یلرزون ياشکم و پاك کردم و با صدا قطره

 ...بهشت زهرا نیلطفا بر-

ــا  ي شـــهیش دو ــاخه هـ ــف  يگـــالب و شـ ــل رز قرمـــز و سـ ــ دیگـ ــتم کنـ ــنگ  نییارم و پـــارو گذاشـ سـ
 ...نشستم نیزم يقبرها،رو

 :و اروم گفتم دمیسنگ قبرشون کش يو رو دستم

ــدم..ســالم- ــن اوم ــاره کــارم گ..م ــدوب ــط تونســتم ب  ری ــکــرد و فق ــ امی ــود..شــما شیپ ــا  نیکــاش ب ــا ب ت
 ...نیتنها بزار نجایو من و ا نیانصاف نبود همتون با هم بر نیا..نیکرد یحرفاتون ارومم م

 :ب رو برداشتم و مشغول شستن سنگ ها شدمگال يها شهیش

ــ- ــون فهم  یم ــم خودت ــدون ــدم ا  نیدی ــرا اوم ــایچ ــاریچ..نج ــون؟  ک ــه نظرت ــنم ب ــ !..ک ــن نم ــتم  یم خواس
 ...ادیب شیپ يزیچ نیکه دوست نداشتم همچ نیدون یخودتون هم م..بشه نطوریا
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 ...گالب رو گذاشتم کنارم و نگاه از سنگ قبر مامان گرفتم یخال ي شهیش

ــا  ،شــرمندهاروم ــت و چشــم ه ــا خجال ــنگ      ییو ب ــمت س ــدم س ــاهم و چرخون ــود نگ ــک ب ــر از اش ــه پ ک
 :دمیاسمش کش يجلو و دست رو دمیکش کمیخودم و ..قبرش

 یخـودت هـم مــ  ..تونســتم ینمـ  گـه ید..چندســال گذشـته ..بشـه  نطـور یدوسـت نداشــتم ا ..بـبخش مـن و  -
 کـار یخواسـتم امـا چ   ینمـ ..دهیـ و هرکـار خـودش بخـواد انجـام م     شـه ینم شیحـال  زایـ چ نیـ که دل ا یدون

 نطـور یخواسـتم ا  یمـن نمـ  ..بـه خـدا دسـت مـن نبـود     ..دسـت مـن نبـود   ..دیـ اجـازه لرز  یکـنم کـه دلـم بـ    
 .....بشه

اومـد و شـالق وار بـه صـورتم      یمـ  يسـوز سـرد  ..و پـاك کـردم   سـم یو صـورت خ  دمیو پـس کشـ   دستم
 ...خورد یم

 یمــ خیــداشــتم ..گــردنم ســفت کــردم هــم اوردم و شــال گــردنم رو دور يپــالتوم رو محکــم رو ي قــهی
 ....زدم یحرف م دیبا..خواستم برم یزدم اما نم

 :کردم یداشتم و پرپر م یگل رو برم يشاخه ها یکی یکی

ــدن نیــمــن تــو ا يگــاه هــا هیــشــماها تک- ــود ای ــ ..نیب ــرد یکــاش حــداقل مــن و هــم م ــا ا نیب  نقــدریت
ـ  ییاحساس تنها هرچنـد مشـکل   ..کـنم  کـار یچ دیـ جدمشـکل   نیـ دونـم حـاال بـا ا    ینمـ ..نکـنم  یکسـ  یو ب

 ....اما ستین

 :دیو بغضم پرصدا ترک ینگاهم و چرخوندم سمت سنگ سمت راست دوباره

مــن ..دلــم بلــرزه چوقــتیدوســت نداشــتم ه..بشــه نطــوریخواســتم ا ینمــ..بــبخش تــورو خــدا..بــبخش-
دسـت مـن   ..نینباشـ  ریـ کـنم ازم دلگ  یفقـط خـواهش مـ   ..تنهـا نبـودم   نطـور یداشـتم کـه االن ا   اقـت یاگه ل
 .....نیباور کن..نبود..نبود

ــ ه،دســتمیزدم و بــا گر یهقــ ســنگ  يرو خــتمیجلــوم مشــت کــردم و ر يپرپــر شــده  يگــل هــا نیو ب
 ....بود نجایتمام دار و نداره من ا..شد یخون م دنشونیکه دلم با د یرنگ اهیس يها

 ...حاال دیو شا..نایو م الدیجز م..ایدن نیداشتم تو ا یچ

 ...آراس
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کــه  ارمیــشــد راحــت بــه زبــون ب یروم نمــ..نجــایا ارمیــشــد بــه زبــون ب یســمش و هــم خجــالتم مــا یحتــ
 ...دهیدلم لرز

 یدونسـتم و هنـوز نمـ    یازش نمـ  یچـ یبـود کـه ه   دهیـ لرز یآراسـ  يمـن دلـم بـرا   ..بـود  دهیـ واقعا لرز اما
دسـت مـن   ..رمیـ تـونم بگ  یدلـم و هـم نمـ    يحماقـت بـود امـا جلـو     نیـ ا..شـده  کیـ دونم چرا به مـن نزد 

 .....نبود

 ...م بلندتر شد هیگر يصدا

 ...قبرستون امیدردودل ب يتنها باشم که برا نقدریا دیچرا من با..ایدن يپر بود از همه  دلم

کـه داشـتم رو    ییکـه تنهـا کسـا   ..بـود حـق مـن    نیـ ا..ایخـدا ..شـدم  رهیـ و بلند کردم و بـه اسـمون خ   سرم
 .....بزنم ییم جاتنها بشم که حرف دلم و هم نتون نقدریا..يریهم ازم بگ

 ...رسمش نبود نیشکرت اما ا ایخدا

 یمـن هنـوز حـق زنـدگ    ..خطرنـاك تنهـا ول بشـه    يجامعـه   نیـ پنـاه،حقش نبـود تـو ا    یدختر تنها و بـ  هی
 ....زانمیکردن داشتم،اونم کناره عز

 ...شدم رهیکه جلوم بود،خ یاهیس يباز به سنگ ها..انداختم نییدوباره سر پا یقینفس عم با

 چیهــ گــهیفــرو بــرم و حــس کــنم د تشــونیخواســت االن تــو اغــوش مهربــون و پــر امن یلــم مــد چقــدر
 ....بزنه بیتونه بهم اس ینم ایدن نیتو ا يزیچ

ســنگ  نیاغــوش پــر مهرشــون،ا يکــه مجبــور بودم،جــا نقــدریا..دلــم براشــون تنــگ شــده بــود  چقــدر
 ...سرد رو لمس کنم يها

 ينگـاه هـا  ..هاشـون نگـاه کـردم و حـرف زدم     خودشـون بـه عکـس    يکـه جـا   نقـدر یخسته شـدم ا  گهید
رو حــس کــنم کــه  یگرمــ يدوســت دارم از طرفشــون فقــط نگــاه هــا..دهیــتــو عکــس ازارم م يا شــهیش

 .....فیبلرزونتم اما ح ییسرما چیتمام تنم و گرم کنه و نزاره ه

 و دوبـاره نگـاهم بـا خجالـت بـه طـرف       دمیچشـم هـام کشـ    ریـ و سـر انگشـتام رو ز   دمیکشـ  یقیعم نفس
 :رفت یقبر سمت راست
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دلـم بـا حـرف    ..رمیـ بگ دهیـ کـه بهـش دارم و ناد   یتـونم کششـ   ینمـ ..من و ببخش امـا دسـت مـن نبـود    -
همـه سـال دوبـاره دلـم و بـه لـرز بنـدازه و         نیـ کـه تونسـت بعـد از ا    هیتنهـا کسـ  ..لـرزه  یها و کاراش مـ 

 .....کنم ازم نرنج یپس خواهش م..بشه نطوریخواستم ا یکه نم یدونیم..گرم کنه

 :گفتم ،ارومیو با مکث کوتاه دمیصورتم کش يدستم و رو باز

ــبــازم م- ــ دیببخشــ..امیــاز قبــل م شــتریب..شــتونیپ امی ــاز ا شــتریتــونم ب یکــه نم ــب نی و  مارســتانیب..امی
 ...ستنیانجام بدم کم ن دیکه خودم فقط با ییخونه و کارها

 ....بلند شدم یلب ریز یافظو با خداح دمیسنگ قبرشون کش يزدم و دستم و رو یلرزون لبخند

ــود رو تکونــدم   ییرو مرتــب کــردم و خــاك هــا  مــانتوم ــا نشســتنم روش نشســته ب  يو رو فمیکــ..کــه ب
 ....کردم یازشون خداحافظ گهیبار د هیشونه م مرتب کردم و 

ــرم ــردم و هم  س ــد ک ــهیو بلن ــتم راه ب نک ــیخواس ــر د یوفتم،کس ــرو دورت ــه ج   دمی ــت ب ــه دس ــایک  ب،ب
 .....نگاهم تو صورتش چرخ خورد..کرد ینگاهم م رهیخوشحال خ يها و چشم قیعم يلبخند

 ...دهنم نشست يعقب گذاشتم و دستم رو یبهت قدم با

 یانگـار مـ  ..بـرام تکـون داد   يسـر  قیـ کـردم کـه بـا همـون لبخنـده عم      یبهـت زده نگـاهش مـ    نطوریهم
 ....کنه دییرو تا يزیخواست چ

 ...سر تکون دادم و پلک زدم گنگ

 ...بودم جیهنوز گ..سمت سنگ قبرها دینگاهم چرخ..اونجا نبود گهیاز کردم دکه ب چشم

کـم کـم   ..شـدم  رهیـ بـودمش نگـاه کـردم و دوبـاره بـه سـنگ قبـرش خ        دهیـ کـه د  ییبـه جـا   گهیبار د هی
 ....لبام يلبخند نشست رو

 :دمیکش یقیبستم و نفس عم چشم

 ....یمرس..يدیبازم به موقع به دادم رس..يدلم کرد کیممنون که ..ممنونم-

 :ته دل زمزمه کردم د،ازیکه از چشمم چک یباز کردم و همزمان با اشک چشم

 ...نیفراموش نکن چوقتیه نویا..یلیخ..دوستون دارم-
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 یخـودم و بـه خونـه مـ     عیسـر  دیـ بـود و با  یکیهـوا رو بـه تـار   ..و تو دسـتم گـرفتم و راه افتـادم    فمیک بند
 .......رسوندم

 ...شد نگاه کردم یم کیکه بهم نزد نایپر حرصِ ال يمانشستم و به قد یصندل يرو

 ..کرد یبست و باز م یهاش رو محکم م چشم

 ...کردم یلبم نشسته بود و نگاهش م يرو یلبخنده بزرگ..بامزه شده بود یلیش خ افهیق

 :دیغر تیو با عصبان یصندل يخودش و پرت کرد رو دیکه رس بهم

 ...گهیم..ستیقا زور که نخوامت ا ینم گمیبهش م..یعوض يپسره -

 :رو دراورد يدکتر مختار يو کج کرد و ادا صورتش

تــا  میکنـ  یمــدت رفـت و امـد مــ   هیـ خــوب ..زن مـن شـو   ایــاالن ب نیگــم همـ  یمــن کـه نمـ   نـا یخـانوم ال -
 ....نیریرو بگ یینها میبعد تصم میباهم اشنا بش شتریب

 ...و چشم هاش رو گرد کرد رونیو محکم داد ب نفسش

 :شونه ش زدم يو دستم و رو دمیدغش خن غش

 دیشــا ایــباهــاش بــرو ب کــمی..گــه خــوب یراس مــ..هــم نــزده يحــرف بــد چــارهیب..کــم حــرص بخــور-
 ...خوشت اومد

 :و غر زدم دمیخم شدم پام و مال..پاش محکم زد به ساق پام که از درد صورتم درهم شد با

 !...؟یروان یزن یچرا م-

 :چپ نگاهم کرد چپ

ــ..یحــرف مفــت نزنــ گــهیه دباشــ ادتیــزدم کــه - ــ یتــو کــه م بــدم  يمختــار نیــمــن چقــدر از ا یدون
 ...ادیم

ـ  نقـدر یاخه چـرا ا - فرصـت بهـش    هیـ گفـتم  ..االن بـرو زنـش بشـو    نیمـن کـه نگفـتم همـ    ..تـو  یمنطقـ  یب
ــده ــچ..ب ــم نــداره  يزی ــرده لیتحصــ..پیخوشــت..ک ــهی..بــامرام..ک ــتم    ادت ــه چقــدر از دســت رس  یک

 ....نجاتمون داده

 ...خنده ریز میرت هم قفل شد و بعد اروم زدتو صو نگاهمون
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 ...خنده ریز میتو صورت هم قفل شد و بعد اروم زد نگاهمون

مـنم از خنــده  ..دهیرو شـن  ایـ جـک دن  نیغـش کـرده بـود از خنـده کـه انگـار خنـده دار تـر         نیهمچـ  نـا یال
 ...اون خنده م گرفته بود

 ...ماریبلند رفتم سمت اتاق ب يقدم هاو با  دمیاز اتاق ها از جا پر یکی يزنگ اضطرار يصدا با

پرونــده ش رو برداشــتم و ..دیــچیپ یعمــل کــرده بــود و از درد داشــت بــه خــودش مــ سیاپانــد چــارهیب
 ....مشغول چک کردن دستور پزشک شدم

 :زدم و گفتم یاروم لبخنده

 ینـ تحمـل ک  یتـون  یالبتـه اگـه نمـ   ..میبهـت مسـکن بـزن    ادیـ کـه در صـورته درد ز   نـه یدستور پزشکت ا-
 ....کنم اما قیبگو برات تزر

 :گفت يپر درد يصدا با

 ...بزن..رمیم یخانوم دارم از درد م-

 ..امیاالن م..باشه-

 ...و مشغول اماده کردن دارو شدم شنیسمت است برگشتم

 یشـده بـود و لـبش و مـ     رهیـ گوشـه خ  هیـ غـرق فکر،بـه   ..دیـ خند ینمـ  گـه ید..انـداختم  نایبه ال ینگاه مین
 ...دیجو

حـاال کـه   ..بـود بـه نظـر مـن     یعـال  يدکتـر مختـار   تیـ موقع..حتمـا فکـرش مشـغول شـده    ..فـتم نگ يزیچ
خــوب رو از دســت نــده و خــوب درمــوردش فکــر  يهــا تیــموقع نیــنکرده،بهتــره ا ریــگ ییدلــش جــا

 ....کنه

ــاره ــه اتــاق ب دوب باهــاش صــحبت  کمیکــردن ســرمش، میمســکن و تنظــ قیــو بعــد از تزر مــاریرفــتم ب
 ...نایال شیکردم و برگشتم پ

 :پاش گذاشتم يزدم و دستم و رو يلبخند

 ...خواد بشه،بشه یم یبزار هرچ..بهش فکر نکن ادیز-

 :دیکش یقیعم نفس
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 یحــس مــ..دونــم ینمــ..ســتین يهــم دلــم اصــال بــا مختــار یاز طرفــ..هیــدرســت چ میدونــم تصــم ینمــ-
 ...کنم

 ...دینداد و نگاهش و ازم دزد ادامه

 ...زنگ خورد میم و تا خواستم حرف بزنم گوشبه پاش زد یاروم يدستم ضربه  با

 ياالن هــم نگــاهم رو..افتــه یشــگفت اور مــ یخــورده اتفــاق یمــن زنــگ مــ یهــا هرموقــع گوشــ یتــازگ
 ....مونده بود رهیناشناس خ يشماره 

 :کردم و جواب دادم یکمرنگ اخم

 ...دییبفرما-

 یبــودم امــا پشــت گوشــ دهیشــن ییانگــار جــا..کــه هــم اشــنا بــود و هــم نبــود یتــو گوشــ دیــچیپ ییصــدا
 ...هیبدم ک صیتونستم تشخ ینم

 ...جون ایسالم هون-

 !...شما؟ دیببخش..سالم-

 :ذوق زده ش خنده به لبم اورد يصدا

 ...ایمنم آر-

 :کش اومد شتریب لبام

 ...ياز ما کرد يادیچه عجب !..پسر؟ ياا چطور-

 :یتو گوش دیچیارومش پ ي خنده

ــبــه  شــهیمــن کــه هم-  یلــیاخــه دلــم خ..زنــگ زدم از داداش گــرفتم..شــماره ت رو نداشــتم امــا ادتمی
 ....تنگ شده بود برات

گرفــت و دل تــنگم و  یآراس مــ يبــه صــدا یبــیش داشــت شــباهت عج دهیتــازه بــه بلــوغ رســ يصــدا
 ...کرد یقرار م یب

 !...؟یخوب!..خوب چه خبر؟..منم دلم تنگ شده بود-
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بــاهم  میچنــدبار بــه داداش هــم گفــتم کــه بــر..شــدهتنــگ  یلــیزنــگ زدم بگــم دلــم خ..ممنــون خــوبم-
ــب ــ یتــون یمــ..گــرفتم خــودم زنــگ بــزنم  میتصــم گــهیاالن د..نیامــا انگــار همتــون کــار داشــت  رونی  هی

 !.....م؟یبگرد میبر نییایشب با دوستت ب

ــ ــلحظــه حــس کــردم   هی ــ  گــهید يصــدا هی ــاه و    یهــم از پشــت گوش ــه گوشــم خــورد امــا چــون کوت ب
 ....م زدمبود فکر کردم توه فیضع

 ...ایآر يشدم و حواسم و دادم به حرفا الشیخ یب

ازشــون  دیــبا تمیبــا توجــه بــه مــوقع..دو پســر نشــم نیــا کیــنزد ادیــز گــهیگرفتــه بــود د میتصــم مــن
 ...به نفعه هممونه نیا رمیفاصله بگ

چقـدر دلـش تنـگ شـده کـه خـودش زنـگ         نیببـ ..بـزنم  نیبچـه رو زمـ   نیـ ا يتونسـتم رو  یچطور م اما
 ...زده

 ...کنم یم یرو عمل ممیباهاشون و بعد تصم رمیم..شهیشب هزار شب نم هی

 :از بغض و حسرت نداشته باشه یتا صدام رنگ دمیکش یقیعم نفس

ــباشــه عز- ــ ..زمی ــا ش ــه ت ــروز ک ــ کــمیتمــوم بشــه  فتمیام ــم با  یطــول م ــه و بعــد ه ــکش اســتراحت  دی
 !...خوبه؟..میر یپس فرداشب م شاالیا..شبم فیفردا هم ش..کنم

 :ذوق زده ش لبخند تلخم و پررنگ تر کرد يداص

 ...کنم یپس من با داداش و هوراد هم هماهنگ م..خوبه یلیخ-

 ....پس خودت جا و زمان قرار رو بهم خبر بده..باشه-

 ...يبا..سالم برسون..جون ایباشه هون-

 :و قورت دادم بغضم

 ...فعال..نمتیب یم..تو هم سالم برسون-

ــع ــردم و گوشــ  قط ــ یک ــو جرو س ــر دادم ت ــام     ..بمی ــت پلک ــم پش ــاره م رو محک ــت و اش ــت شص انگش
 ....داشته باشه ینم و سرخ چیخواستم ه ینم..فشردم

 :و لبخند زدم نایسمت ال دمیچرخ
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 ...رونیب میگفت پس فردا شب با هم بر..دلش تنگ شده..بود ایآر-

 ...شد یمن پر از نگران يبرق زد و چشم ها نایال يها چشم

 !.....؟يخواهر دهیهم لرزکه دل تو  نگو

 ياون بــرق چشــم هــا نمیــاراده تمــام وجــودم شــد چشــم تــا بب  یوارد رســتوران شــدم و بــ نــایاز ال بعــد
 ...بود یک يبرا شیچند روز پ

بــود کــه دوســت نداشــت  يزیــبشــم امــا تــه وجــودم چ کیــپســر نزد نیــخواســتم بــه ا یمــن نمــ دیشــا
 ...بشه کشیهم نزد گهیکس د

 ...خواهرم بود نایال..دوست که نه..دوستم نیبهتر خصوصا

 یهمــه ســال تونســته تــو دلــم جــا بــاز کنه،حســ نیــکــه بعــد از ا یخــواهرم بــه کســ نمیــتونســتم بب ینمــ
 ...داشته باشه

هـرکس  ..حـس رو بـاز تجربـه کـنم     نیـ همـه سـال تونسـتم ا    نیـ منطـق شـده بـودم امـا بعـد از ا      یب دیشا
 .....دادم یبه خودم حق م یمدت ها کم و بعد از..کرد یم يحسود دیمن بود شا يهم جا گهید

ــایال ــد و رو    ن ــتوران چرخون ــاهش و دور رس ــده نگ ــا خن ــم يب ــل د   يزی ــت و بغ ــمت راس ــتیس  وار،ثاب
 ...موند

 ...دمیرس اینگاهش و دنبال کردم و به آراس و هوراد و آر رد

هم و آراس بــود و نگــا  نــایال شیحواســم پــ  يراه افتــادم امــا همــه    نــایزدم و پشــت ســر ال  لبخنــد
 ...دیچرخ یم نشونیب

 :و دستش و دراز کرد سمتش ستادیآراس ا يچشم هاش جلو رِیبا ذوق و اون برق نفسگ نایال

 !...؟یسالم آراس خوب-

 ...دیفشرد و حالش و پرس یرو به گرم نایدست ال آراس

 ...ده برابر شروع به کوبش کرد یو بعد با سرعت ستادیلحظه قلبم از حرکت ا هیکردم  حس

 ...پس حدسم درست بود..داغ شد تنم

 ...زد یذوق داشت و چشم هاش برق م نقدریآراس ا دنهید يبرا نایال
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لبخنـد   ایـ آر دنِیـ سـرم و چرخونـدم و بـا د   ..شـد  زونیـ از بـازوم او  یکـ یاونـا بـود کـه     يبـه دسـتا   نگاهم
 ...دمیباهاش دست دادم و حالش و پرس..زدم

 ...دکر تمیهدا زیذوق جوابم و داد و به سمت م با

 ...گرفته بودم،تظاهر کردن بود ادیرو که خوب  يزیسال ها تنها چ نیتو ا من

 یداشـتم بـا هـوراد احـوال پرســ     یدادم و وقتـ  یلبـ  ریـ ز یشدم،سـالم  یرد مـ  نـا یاز کنـارِ آراس و ال  یوقتـ 
 ....کردم یخودم حس م ينگاهش و رو ینیکردم،سنگ یم

 ...زد یحرف م زیر کی نایو ال مینشست زیدور م یهمگ

هــم  نــایچطــور متوجــه نشــدم کــه ال..دلــم گرفتــه بــود..تونســتم حــرف بــزنم یگرفتــه بــود و نمــ بغضــم
 ....حواسش به آراس هست

 ...شدم یدور و اطرافم نم یچیحواسم پرت بود که متوجه ه دایجد نقدریا

حــرف  زیــفوتبـالش و همــه چ  ياز مدرسـه و کــالس هــا  نطــوریکنــار مــن نشسـته بــود و داشــت هم  ایـ آر
 ...زد یم

گرفتـــه  رنظـــریز..بـــود نـــایآراس و ال یدادم و نگـــاهم مـــدام پـــ یجـــوابش فقـــط ســـر تکـــون مـــ در
 ....رو هوا بزنم عیسر دمید یبودمشون تا اگه حرکت

 ...میو منتظر شد میرو سفارش داد شام

مدرســه و  يفــردا بــر دیــگفــت با یاراس هــم مــ..يشــهرباز میداده بــود کــه بعــد از شــام بــر ریــگ ایــآر
 ...یبمون رونیب روقتیتا د شهینم

ــه ــادرم  خالص ــا پ ــوراد و ال یونیب ــایه ــد     ن ــرار ش ــد و ق ــوم ش ــون تم ــیبحثش ــر   یک ــم ب ــاعت ه  میدو س
 ...يشهرباز

 ...خواد یم يسالشه و هنوز دلش شهرباز16 کهیگنده نزد پسرك

بــود و بــه  نییســرم پــا..میتــو ســکوت مشــغول خــوردن شــد یشــد و همگــ دهیــچ زیــم يرو غــذاهامون
 ...کردم ینگاه نم چکسیه
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هـم   ادیـ بودم،ز دهیـ فهم نـا یکـه درمـورده ال   يزیـ نگاه آراس ازاردهنـده نبـود امـا بـا توجـه بـه چ       ینیسنگ
 .....دلِ من که مهم نبود....ناراحت بشه نایخواستم ال ینم..نبود ندیبرام خوشا

ــمی ــت،طاقت ن  ک ــه گذش ــک ــ اوردمی ــا     یو ب ــم ه ــو چش ــاهم ت ــردم و نگ ــد ک ــر بلن ــاب س ــون و  يت مهرب
 ...موند رهیاس خدرخشانِ آر

 ...که کنار من نشسته بود،اشاره کرد نایباال انداخت و با چشم و ابرو به ال ییابرو طنتیش با

 ...نگاه کردم نایو به ال دمیچرخ يرفت تو هم اما با کنجکاو کمیهام  اخم

و  الیـ خ یکـه بـ   دمیرسـ  يرد نگاهـه پـرذوقش رو گـرفتم و بـه هـوراد     ..چشـم هـام گـرد شـد     دنشید با
 ....خورد یافتاده داشت شامش رو م نییپا يربا س

 !...؟یچ یعنی...هوراد..نایال..باال دیپر ابروهام

 ...نایال يبه پا دمیکوب زیم ریکنم،محکم با پام از ز دایپ یجواب نکهیاز ا قبل

ــ یارومــ اخ ــا اخــم چرخ  نیاز ب ــلــب هــاش خــارج شــد و ب ــه  يچشــم غــره ا..ســمتم دی بهــش رفــتم و ب
 :دمیلب غر ریکردم و زبشقاب جلوش اشاره 

 ...شامت رو بخور..شعور یب يابرومون رو برد-

 ..کرد و مشغول خوردن شد يغرغر

ــ ــده ا..ســمت آراس دیــنگــاهم دوبــاره چرخ اریــاخت یب ــا خن ــ يب ــ  یپهــن امــا ب  یصــدا داشــت نگــاهم م
 ...کرد

 ...انداختم نییزدم و سرم و پا یکیکوچ لبخنده

 ...پس چرا!..داشت؟ذوق  نقدریبخاطره هوراد ا نایال یعنی

ــرم  نــایســوال بــده ال  نیــتونســت بــه ا  یجــواب رو مــ  نیکــه بهتــر  یکســ..تکــون دادم جیو گــ س
 ....خودم و سوال جوابش کنم يهرطور شده ببرمش خونه  دیامشب با..بود

ــ  یعنـ ی!..نگـاه کــنم؟  نـا یچـرا آراس بــا اشـاره ازم خواسـت بــه ال    یطرفـ  از بـرد کـه دارم بــه    یاز نگـاهم پ
 !...نم؟ک یفکر م یچ
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 شــونیریگ یمــ رنظــریو ز یشــیاونطــور از کنــارش رد م یوقتــ..ســتیخــر کــه ن..فهمــه یکــه مــ معلومــه
 ....گهیکنه د یحتما شک م

 ....تونستم یاما نم..کردم بهش فکر نکنم یو سع رونیو دادم ب نفسم

 ...یبدشانس تهینها یعنی نیکنم و ا یدارم فکر م یبود که من به چ دهیفهم آراس

 ...کردم يو تشکر مختصر دمیهمه عقب کشاز  زودتر

 ...بودم دهیخوش اب و رنگه جلوم نفهم ي دهیکوب ياز مزه  یچیبود و ه ریدرگ فکرم

ارامـش   یکمـ  دیشـا ..فکـر نکـنم   یچـ یبـه ه  گـه یدور و د زمیـ فکرهـا رو بر  نیـ تونسـتم تمـام ا   یمـ  کاش
 ....گرفتم یم

 ...رممکنهیغ!..من و ارامش؟ اما

 ...که باعث سلب ارامش من بشه شهیم دایپ يزیچ شهیهم

هــم  يلحظــه هــم نتونســتم راحــت چشــم رو  هیــ دمیــرو د نــایال يکــه بــرق چشــم هــا  شیدو روز پــ از
 لیادامـه داشـت امـا االن تبـد     یکالفگـ  نیـ هـم ا  شیپـ  قـه یچنـد دق  نیتـا همـ  ..بزارم و همش کالفه بـودم 

 .....که اونم به لطفه آراس بود يشده به کنجکاو

 ...و منتظرن من بلند بشم ستادنیا زیهمه دور م دمیس سربلند کردم و دمهربون آرا يصدا با

 ...گفتم و بلند شدم رلبیز یاروم دیببخش

 :بهم و با شوق گفت دیدست هاش رو کوب ایآر

 ...يشهرباز يبه سو شیپ-

 ...رونیسمت ب میجمع بلند شد و راه افتاد ي خنده

 :خم شدم و گفتم ایکنار گوش آر اروم

 !...؟يرو دوست دار يربازشه نقدریا-

 :تو هم  دیباال انداخت و اخم هاش رو کش يا شونه

اوردم االن  یبهونـه رو نمـ   نیـ اگـه ا ..شـما باشـم   شیپـ  شـتر یخـوام ب  یمـ ..چنـده  لـو یک ينه بابـا شـهرباز  -
 ....کرد برم تو تختم و بخوابم یآراس مجبورم م
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 ...بلندش شد يعث خنده نثارش کردم که با یطونیبه بازوش زدم و ش يخنده ضربه ا با

کــه  میوفتیــو راه ب مینیهــا بشــ نیتــو ماشــ میصــحبت خواســت یو بعــد از کمــ میســتادیهــا ا نیماشــ کنــار
 ....ما جا کرد نهیبه زور خودش و تو ماش ایآر

ــ میســتادیچنــد لحظــه ا..رو روشــن کــرد نیماشــ نــایو ال نیتــو ماشــ مینشســت ــا  نهیماشــ یو وقت آراس ب
 ......میما هم پشت سرش حرکت کرداز کنارمون رد شد، یبوق

 ...میستادیها ا نیماش ،کناريرو ادهیپ یو بعد از کم میخارج شد يخندون از شهرباز ییلبها با

 :زدم و گفتم ایآر يبه بازو يضربه ا اروم

 ...حداقل بهت خوش گذشته باشه یاصرار داشت نقدریا دوارمیام-

 :گفت يزد و با لحن بزرگونه ا يبامزه ا چشمک

 ...بود واسه من يافتخار..بود و خوش نگذشت بایز يبا شما خانوما شهیمگه م-

 ..و دوباره زدم به بازوش که اونم به خنده افتاد دمیخند

 :شونه م مرتب کردم يو رو فمیسمت بچه ها و ک دمیلبخند چرخ با

وق واقعــا شــب فــ..ازتــون ممنــونم..خــوش گذشــت یلــیخ..شــهیم ریــکــه داره د گــهید میمــا بــر..خـوب -
 ....یمرس..نیبرام ساخت يالعاده ا

 :حرف من سرتکون داد و گفت دییهم در تا نایال

 ...میجبران کن میانشااهللا که بتون..خوب بود یلیخ..یاره مرس-

 :و گفت دیخند طنتیبا ش هوراد

 !...ن؟یجبران کن نیخواه یم يچطور-

و حــالش  ادیــبــونِ هــوراد بربتونســت از پــس ز یفقــط اون مــ..جــوابش و بــده نــایو گذاشــتم ال دمیــخند
 ...رهیو بگ

ــاره بــه بچــه هــا نگــاه   يلبخنــد..و بــه آراس نگــاه کــردم دمیــکنــارم چرخ یکــی ســتادنهیا بــا زدم و دوب
 ....چشم حواسم به آراس هم بود يکردم اما از گوشه 

 ...تونست یبزنه اما نم یخواست حرف یم انگار
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 ...رونیش فرو کرد و نفسش و محکم داد بشلوار بیدستاش و تو ج..پا و اون پا کرد نیا یکم

 :رو گرفت و اروم صدام کرد مشیسکوت باالخره تصم قهیاز چند دق بعد

 !..ا؟یهون-

 ...اخه یکن یصدا م ينطوریچرا ا..پسر نکن

 یاسـم ..قشـنگ اسـمم و صـدا کنـه     نقـدر یتونـه ا  ینمـ  ایـ تـو دن  یشـک یکـه انگـار ه   ایـ گه هون یم يطور هی
 ....بودم زاریازش ب که هم دوستش داشتم و هم

 :طرفش دیو فوت کردم و چرخ نفسم

 !..بله؟-

 :نگاهش و دور و برش چرخوند و بعد گفت یو با کالفگ دیتو موهاش کش یدست

 ...داشتم یازت خواهش-

 :زدم و گفتم يباال اما لبخند دیاز تعجب پر ابروهام

 !...د؟ییبفرما-

 :اومد جلو ترقدم  میهم فشرد و ن يو رو شیدرشت و گوشت يها لب

 ...اگه ممکنه اجازه بده من برسونمت خونه-

 :گفتم جیتو هم و گ دمیهام و کش اخم

 !...چرا؟-

زنـم کـه زود    یبـه خونتـون حرفـام و مـ     میتـا برسـ  ..نگـران نبـاش  ..باهـات صـحبت کـنم    کـم یخوام  یم-
 ....يخسته شد یلیامشب خ..یاستراحت کن یو بتون يبر

 ...اما بازم درست نبود گهیم یچ نمیبودم که بب کنجکاو شده ادیز یلیخ نکهیا با

 :رو رد کردم شنهادشیپ یلحن اروم با

 ...میزن یفرصت مناسب با هم حرف م هیتو ..من شیپ ادیقراره ب نایامشب ال..بعد يباشه برا-

ــ ــ  نیهم ــه خواســت حرف ــه،ال یک ــپر نایبزن ــ  دی ــا بدجنس ــط و ب ــیابرو یوس ــرا ی ــداخت و   يب ــاال ان ــن ب م
 :گفت لکسیر
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-دا نــاخوش  یمامــانم کمــ ..خونــه باشــم  دیــمــن امشــب حتمــا با  ..رفــت یمــ ادمیــداشــت  يدیــا
 ...گفته حتما برم خونه..احواله

 یعنــی..شــده برگشــت ســمتم و ســر تکــون داد  زیــر يزد و بــا چشــم هــا يا روزمندانــهیلبخنــد پ آراس
 ....يدار يچه بهانه ا گهیکه د نیا

ــا   چشــم ــا االن وســط حرف ــه ت ــایال يهــام رو ک ــ ن ــاد   گ ــت ع ــه حال ــه بشــه رو ب ــا خف ــودم ت  يرد کــرده ب
 :برگردوندم و گفتم

 ...میراحت صحبت کن الیفردا با خ میتون یم..موقع شب چه وقت حرف زدنه نیاخه ا-

 :دیارومش فقط به گوش خودم رس يصدا

 ...تونم تا فردا صبر کنم ینم-

کـرد   یمـ  دایـ قـانع کننـده پ  جـواب   هیـ هـر بهانـه م،آراس    يبـرا ..مونـد  جـه ینت یمخالفت کردم بـ  یهرچ
 ....و در اخر هم مجبور شدم باهاش برم

رو داشـتم   دنشیشـن  یدونـم امـادگ   یخواسـت بگـه سـخت نبـود امـا نمـ       یمـ  یچـ  نکـه یحـدس ا  هرچند
 ...نه ای

 ...آراس نیتو ماش دم،نشستمیکش نایخط و نشون که کنار گوش ال یاز کل بعد

رو برسـونه خونـه تـا زودتـر بخوابـه و فـردا        ایـ آرزود  یلـ یکـرد کـه خ   دیـ با هـوراد صـحبت و تاک   آراس
 ....سرحال باشه واسه مدرسه

 ...که زد،زودتر از همه راه افتاد و رفت یو با بوق نشینشست تو ماش نایال

از  یوقتــ..هــوراد و بــا دو بــوق پشــت ســر هــم حرکــت کــردن  نِیهــم نشســتن تــو ماشــ ایــو آر هــوراد
 ....زد و دست تکون داد یادم که لبخنده پهنتکون د ایواسه آر یشدن دست یکنار ما رد م

 ...به آراس انداختم یچشم نگاه ياز گوشه ..و تکون دادم و صاف نشستم سرم

 ...حرف راه افتاد یاروم و ب..رو روشن کرد نیرو چرخوند و ماش نیماش چییسو

 یحرفــ چیو هــ میدادم تــا خونــه ســکوت کنــ یمــ حیشــد و مــن واقعــا تــرج يراه تــو ســکوت ســپر کــمی
 ...مینزن
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 :رو کمتر کرد و باالخره به حرف اومد نیآراس سرعت ماش..نبود اریانگار شانس باهام  اما

 ...خوام بهت بگم یم یچ یبدون یخواه ینم-

و  فمیبنــد کــ..خشــک شــده بــود ادیــدهــنم از اســترسِ ز..و تکــون دادم و منتظــر نگــاهش کــردم ســرم
 ...فشردم یانگشتام م نیمحکم ب

 :آروم و مسلط..که شروع کرد به حرف زدن رخشمیبودم به ن رهیخ

ــا- ــ  دیش ــدس زده باش ــ  یح ــه چ ــ یک ــم  یم ــت بگ ــوام به ــ ..خ ــد روز پ ــور  شیاز چن ــن و اونط ــه م  يک
و فــرار رو  یبـه حرفـام فکـر کنـ     ینخواسـت  یدونـم چـرا حتـ    ینمـ ..شـم یم وونـه ید ،دارمیو رفتـ  یگذاشـت 

ــا امــروز با يانتخــاب کــرد ــام ــد  دی ــام گــوش ب ــه حرف ــا..يب ــ نی ــکشــه هون ین و مــدل داره م ــبا..ای  دی
 .....یقانعش کن

فقـط تونسـتم سـرم و    ..زد کـه اشـک تـو چشـم هـام جمـع شـد        یتـو صـداش مـوج مـ     یدرمونـدگ  نقدریا
 ...به چپ و راست تکون بدم

 :طرفم دی،چرخیترمز دست دنیپاك کرد و بعد از کش ابونیخ يرو گوشه  نیماش عیسر

جلــوش  يچــرا دار..یتــو هــم مثــل خــودم..ونمخــ یمــن از تــو چشــم هــات دارم خواســتن رو مــ ایــهون-
 !.....هوم؟!..شه؟یچشم هات م ادهیداره مانع اون خواستنِ ز یبهتره بگم چ ای!..؟يریگ یرو م

تــو نگــاهش  ینگرانــ..دیــلرز یمردمــک چشــم هــاش مــ..جفــت چشــم هــاش چرخونــدم نیو بــ نگــاهم
 ...کرد یم دادیب

 :دمیازش دزد رو محکم تر تو هم قفل کردم و اروم نگاهم و دستام

 ...بخواد مانعش بشه يزیکه چ ستین یاصال حس..شهیمانع نم یچیه..یچیه-

مــن بــا ..هردومــون بهتــر بــود يبــرا نیــا..شــده بــا دروغ یحتــ..کــردم یآراس رو از خــودم دور مــ دیــبا
 ....بسازم یخوب ي ندهیتونستم ا یکه داشتم،نم يگذشته ا

 ...من يگذشته ..شد یکه مانع م يزیبود چ نیا

 ...من قرار گرفت و خودش هم خم شد به طرفم یصندل یپشت يراست آراس رو دست
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 یرو بــه آراس بــودم امــا نگــاهش نمــ..فشــردم نیرفــتم عقــب و کمــرم و محکــم بــه در ماشــ اریــاخت یبــ
 ...کردم

 ...که به طرفم دراز شد دمیچشم دست چپش و د يگوشه  از

بزنم،دســـت آراس چونـــه م رو محکـــم  یحرفـــ نکـــهیبـــه در چســـبوندم و قبـــل از ا شـــتریو ب خـــودم
 ....مجبورم کرد تو چشم هاش نگاه کنم..باال دیگرفت و سرم و کش

 ...کرده بودن یرو تو خودشون مخف قیبغض عم هیکه انگار  ییها چشم

انگــار کــه ..بغــض داشــت بیــقرمــز شــده بــود امــا چشــم هــاش عج  کــمیفقــط ..بــود یعــیطب صــورتش
 ...رو ازم نداشت یحرف نیتوقع همچ

 :تو صورتم گفت رهیم رو محکم نگه داشت و خ چونه

از طـرف تـو نگرفتـه بـودم،حرف      یمـن تـا حسـ   ..ایـ تو چشم هام نگـاه کـن و حرفـت و تکـرار کـن هون     -
مـا دوتـا ادم   ..نـداره  یسـکوت معنـ   گهی،دیسـت ین لیـ م یکـه تـو هـم بـ     نمیـ ب یدارم مـ  یاما وقتـ ..زدم ینم

پـس  ..میسـت ین يکـدوممون هـم مجبـور بـه کـار      چیهـ ..میکنـ  یبـاهم صـحبت مـ    میـ که دار میعاقل و بالغ
و  یکنــ یتــو چشــم هــام نگــاه مــ میمســتق..يبنــداز نییو ســرت و پــا ينگــاه بــدزد یهــ ســتین اجیــاحت

 ......خوام یهم م لیدرضمن دل..شم یقانع م ينطوریفقط ا..یزن یحرف م

 ینمــ..آراس يجنبــه م زدم،نگــاهم و دوخــتم بــه چونــه   یکــه بــه دل بــ يو بعــد از تشــر دمیــو گز لــبم
 :تونستم تو چشم هاش نگاه کنم

 ضیبهـت داشـتم مـر    یاگـه حسـ  ..یکنـ  نیبـه مـن تلقـ    یخـواه  یچـرا مـ  ..نـدارم  یحسـ  چیآراس من هـ -
 .....دونم چرا یتو رو هم نم..رمیش بگ دهینبودم که ناد

 دادیــنشــون م نیــشــده بــود و ا ادیــچونــه م بــود ز يفشــار دســتش کــه هنــوز رو ..وســط حــرفم دیــپر
 :کنه یرو داره تحمل م يادیفشار ز

 !...خب؟..یگیراستش و بهم م..پرسم یسوال م هی ایهون-

ــود ..اراده تــو چشــم هــاش نگــاه کــردم  یبــ ــ..چقــدر نگــاهش اشــفته ب  الیــتونســتم بــا خ یاون لحظــه م
 ...خودم اعتراف کنم که دوستش داشتم شیراحت پ
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داشــت ابــراز ..بــوداحســاس توســط آراس  نیــا اوردنیــبــود بــه زبــون ن بیــکــه واســم عج يزیــچ امــا
گفـت دوسـتم    یامـا چـرا نمـ   ..رمیخواسـت مـن و مجـاب کنـه کـه احساسـش و بپـذ        یمـ ..کـرد  یعالقه م

 !....داره؟

کـه تـو فکـر بـودم،هردو      يچنـد لحظـه ا   نیـ ا..کـرد از فکـر خـارج شـدم     یآراس کـه صـدام مـ    يصدا با
 ...میهم بود يتو چشم ها رهیخ

 :دیلرز یدام مص..دمیکش یقیسرم و تکون دادم و نفس عم اروم

 ...بپرس آراس-

ــرخورد ســـمت گونـــه م و اروم نـــوازش  يهـــم افتـــاد و دســـتش از رو يهـــاش رو پلـــک چونـــه م سـ
 ...کرد

هـم عـذاب    یدوسـت داشـتم ادامـه بـده امـا از طرفـ      ..بـود  یبـ یحـس عج ..چشم هام بسته شـد  ناخوداگاه
 ....کرد یحس رو کوفتم م نیوجدان داشت ا

 ...هام رو باز کردمچشم  يخوردم و اروم ال یتکون

 یتــو چشــم هــام نگــاه مــ میو مســتق رهیــگونــه م،خ يخــورد رو یکــه انگشــتاش ســر مــ نطـور یهم آراس
 ...کرد

خواسـت   یکـه مـ   یانگـار حرفـ  ..هـم فشردشـون   يامـا بعـد محکـم رو    دیـ لرز یگفـتن حرفـ   يبـرا  لباش
 ...کرد یم تشیبزنه اذ

 ...و اروم صداش کردم دمیو گز لبم

حــرارتش دســتش داشــت ..کــرد خیــصــورتم ..عقــب رفــت یبرداشــت و کمــ گونــه م يو از رو دســتش
 ...کرد اما االن یگرمم م

ــا چشــم هــا   میمســتق  يزیــر يلرزون،بــا صــدا ییاشــفته و مــردك هــا ییتــو چشــم هــام نگــاه کــرد و ب
 :زمزمه کرد

 !...؟یکنـ ـ یبـ ـه خاطـ ـره نامـ ـزد سابقـ ـت مـ ـن و رد مـ ـ-
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ــم ــد  نفسـ ــبس شـ ــام دو دو ..حـ ــم هـ ــرم ب..زد چشـ ــتریکمـ ــب شـ ــ  دیچسـ ــه در ماشـ ــا..نیبـ ــ نمیـ  یمـ
 ....مطمئنا نبود!..بود درمورده من که آراس ازش خبر نداشته باشه؟ يزیچ..دونست

 ...سوخت یبدجور خشک شده بود و م گلوم

 ...اروم صدام کرد..انداختم نییقورت دادم و سرم و پا یدهنم و به سخت اب

رو درمـوردم   یهمـه چـ  ..بـودم  شیوز تـو شـوکه اطالعاتـه قـو    هنـ ..زمزمـه کـنم   یارومـ  "نه"تونستم  فقط
 ....دونست یم

و چشــم هــام گــرد  دمیــجــام پر د،تویــفرمــون کوب يکــه محکــم رو یدادش و مشــت يدفعــه بــا صــدا هیــ
 :شد

 ...نه یگ یپس چته که فقط م..ید اخه لعنت-

 یس بــه آراســدهــنم و بــا تــر يدســتم و گــرفتم جلــو..هیــگر ریــزدم ز اریــاخت یکــه بــ دمیترســ نقــدریا
 ....شدم رهیشد خ یترسناك م یلیاوقات خ یکه بعض

 :برگشت سمتم و انگشت اشاره ش رو گرفت طرفم نیقرمز شده و غمگ ییچشم ها با

 ...اوردمیسر خودم ن ییبال هینکن تا  هیگر..اینکن هون هیگر-

ــا تــرس و نابــاور نقــدریا..م بلنــد نشــه هیــگر يدهــنم فشــردم تــا صــدا  يو رو دســتم  یاهش مــنگــ يب
 ....لحظه خشکش زد هیچشمش بهم افتاد، یکردم که وقت

ــت ــورتش کشــ   دس ــه ص ــا مال     دیب ــاره ش ب ــت اش ــو و انگش ــد جل ــاره اوم ــتیو دوب ــکم  يرو م رد اش
 :شد دهیکش

 !....نه؟ یگیم یه نیواسه هم!..نه؟یهم لتیدل ایهون-

رفــت و اومــد تــو شــونه م رو محکــم گ..گفــتم کــه بــاز زد بــه ســرش  يلــرزونم نــه خفــه ا يلبــا نیبــ از
 :صورتم

 یده سـال هـم باشـه صـبر مـ     !..؟يدیـ فهم..وگرنـه محالـه دسـت از سـرت بـردارم     ..خـوام  یمـ  لیـ من دل-
ــ   ــاالخره ازت جــواب م ــا ب ــنم ام ــخــوام هون یک ــس خــوب فکــرات رو بکــن ..ای ــ ..پ ــو نم ــا من ــه واقع  یاگ

 !....؟يدیفهم..یقانعم کن دیکه شک دارم پس با یخواه
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 ...فقط تونستم سر تکون بدم..بودم دادشیتو شوکه داد و ب هنوزم

و نــاراحتم نگــاه  سیخــ يتــو چشــم هــا کــمی..و چشــم هــاش رو بــاز و بســته کــرد دیکشــ یقــیعم نفــس
 ...کرد و بعد

 ...شدم ریگرم و امن اس ییبعد تو جا يشدنم بود و لحظه ا دهیکه حس کردم کش يزیچ تنها

 ...فرار کنم دیترس یمحکم دست هاش رو دورم حلقه کرده بود که انگار م نقدریا

انگــار داشــتم از تــرس خــودش بــه خــودش  ..ش چســبوندم نهیرو محکــم تــر بــه ســ میشــونیاراده پ یبــ
 ...بردم یپناه م

 ...دست هاش محکم تر شد يو حس کرد و حلقه  ترسم

 :کرد يگرمش،باز با دلم باز يارومش،همراه با نفس ها يو خم کرد کنار گوشم و صدا سرش

 ...خوام یمعذرت م..شدم یلحظه عصبان هی..خواستم داد بزنم ینم..زمیببخش عز-

 :زدم هق

 ...دمیترس..یلیخ-

 :و گفت دیشونه و کمرم کش يدست هاش رو رو کف

 ...کردم یلحظه قاط هی..دیببخش-

ــت ــاش و کشــ  دس ــت    دیه ــورتم رو گرف ــرف ص ــر و دو ط ــاال ت ــ..ب ــرم و از ســ   یم ــت س ش  نهیخواس
 ...هم اومده بود سراغم برداره و نگاهم کنه اما حاال خجالت

 ...تونم یمگه م..نگاهش کنم؟ الیخ یزنم االن ب یساعت دارم تو بغلش عر م دو

ــرم ــتریو ب س ــه ســ  ش ــه خنــده    نهیب ــار دادم ک ــش تــو ماشــ   يش فش ــچیپ نیاروم و دلــم و گــرم   دی
 ....شدیترسناك م یلیخ یآراس عصبان..خوب بود که اروم شده بود..کرد

نگـاهش ارومـه اروم    يایـ شـده بـود و در   رهیـ از بـاال تـو چشـم هـام خ    ..کنـه  تونست سـرم و بلنـد   باالخره
 ....نبود یطوفان گهید...بود

 ...دیو بوس میشونیخم شد تو صورتم و لب هاش و محکم چسبوند به پ کمیتو چشم هام، رهیخ

 ...میشونیپ يلب هاش انگار داغ گذاشت رو رد
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ــا صــورتش      چشــم ــت ام ــاش رو برداش ــب ه ــه ل ــتم ک ــام و بس ــون فاصــله  ه ــو هم ــنزد يو ت ــه  کی نگ
 ....کرد یشد تو صورتم و گرمم م ینفس داغش پخش م..داشت

 :تو گوشم دیچیپ ییمثل الال..ارومش يصدا

 هیـ تـو   دیـ دوبـاره با ..هـم بگـم کـه حـرف هـامون تمـوم نشـده        نـو یامـا ا ..زمیـ ببخش که ترسوندمت عز-
 !....باشه؟..رو قانع کنه یکیاون  مونیکی دیبا..میفرصت مناسب صحبت کن

دو ابـروم رد انـداخت و دلـم و بـه      نیمثبـت تکـون دادم کـه دوبـاره بـا لـب هـاش بـ         يو به نشـونه   سرم
 ...هاش گرم کرد یبودن و مهربون

 !....امکانش بود؟ یعنیاما ..باشه شهیشد هم یم کاش

 ...شب مهین1..به ساعت انداختم یدر با تعجب نگاه يصدا با

 ...موقع شب نیا هیک یعنی

زنــگ   يشــد و همزمــان باهــاش صــدا    دهیــ دوبــاره در کوب..دهــنم و قــورت دادم و بلنــد شــدم    اب
 ....هم بلند شد میگوش

 ...قدم رفتم عقب هیو  دمیکش ینیه

 ...بود نایال..یبه خودم زدم و رفتم سمت گوش يتشر

 !..؟یالو ال-

 :دیخش خش به گوشم رس یبعد از کم صداش

 !..؟یکن یرو باز نم یدر کوفت نیا چرا..من راحت بشم از دستت يریبم يا-

 :رونیهام گرد شد و نفسم و اسوده فوت کردم ب چشم

 !..؟يتو پشت در-

 ..با اجازه ت-

ــ  راه ــا..رو قطــع کــردم یافتــادم ســمت در و گوش ــع شــب عج نی ــموق ــود اومــدنش بی ــد ســاعت ..ب چن
 .....بره خونشون دیحال من و گرفت و گفت با نایآراس ا يکه جلو شیپ
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 يبهــش انــداختم کــه پشــت فرمــون نشســته بــود و جلــو   یمتعجــب در و بــاز کــردم و نگــاه همونطــور
 ...در بود کهینزد قایدق نشیماش

 ...تو ارهیرو ب نیکرد درو باز کنم تا ماش اشاره

 ...ششیاومد تو دوباره بستم و رفتم پ یبزرگ درو باز کردم و وقت يتکون دادم و دو لنگه  سر

 ...گفت که به خنده م انداخت یسالم پر حرص..شد دهایرو باز کرد و پ نیماش در

 ...کنه یاخم و تخم م نقدریبه زور اورده ش که ا یکی انگار

 ...سمت خونه میافتاد ش،راهیو گوش فیو دادم و بعد از برداشتنِ ک جوابش

 :نشستم کنارش و گفتم..اوردمیطاقت ن گهینشست د یوقت

 ...شد نظرت عوض شد یچ!..؟امشب یخونه باش دیبا یمگه نگفت..شده یچ-

 :مانتوش رو باز کرد و در همون حال گفت يدکمه ها ضیغ با

آراس باهـات کـار داره و    دمیـ د یمـن اون موقـع وقتـ   ..نـدارم  شیچکار کـنم مـن کـه از دسـته تـو اسـا      -
خــودمم رفــتم  ..یباهــاش حــرف بزنــ   يگفــتم کــه بــر   ي،اونطــوریکن یمــن و بهونــه مــ   يتــو دار

 .....برد که آراس خانتون زنگ زدن یم تازه داشت خوابم..خونه

 !...گفته؟ یآراس زنگ زده چ..سر جام نشستم و متعجب نگاهش کردم صاف

 :زد و ادامه داد يشخندیحال من،ن دنهیبا د نایال

ــ ..گــهید یچــیه- اول کــه ..کنــارت امیــتــونم ب یگفــت ممکنــه تــو االن حالــت خــوب نباشــه بهتــره اگــه م
و  يکــرد کــاریدراوردم کــه خــواهرم و چ يبــاز یکــول..رت اوردمگفــت فکــر کــردم بــال مــال ســ نطــوریا

هـم خـودم نگـران    ..راحـت شـد   المیـ بحثتـون شـده خ   کـم یداد کـه   حیبـرام توضـ   یامـا وقتـ  ..حرفا نیاز ا
ــودم  ــ ،همشــده ب ــره   یآراس م ــم بهت ــارت باش ــت کن ــ ..گف ــه هم ــام  نیواس ــه م ــت   يو دد یب ــتم حال گف

ــب دیــو با ســتیخــوب ن ــم پتانســ..کنــارت امی ــا لِیاالن ــ ینمــ..و دارم کــه از وســط نصــفت کــنم  نی  یدون
 ......افتاده یکه امشب چه اتفاق يبد حیبرام توض دیاما با ادیچقدر خوابم م

آراس مــن و رســوند و رفت،زانوهــام  یدو ســاعت،از وقتــ نیــو بــاز مثــل ا رونیــو فــوت کــردم ب نفســم
 ...و بغل کردم و ماتم گرفتم
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 ...شدم امشب یخُل م داشتم

ــا ــه ا..آراس يحرفــ ــتم  يعالقــ ــش داشــ ــه بهــ ــته ..کــ ــاریکم يگذشــ ــودنِ خ ..تــ ــبهم بــ ــیمــ  یلــ
 ....اورد یهمه و همه داشت من و از پا درم...میسردرگم..زایچ

خواسـتم فرامـوش    یمـن مـ  ..نبـود بـرام   ندیخوشـا  نیـ گذشـته افتـادم و ا   ادهیـ از حـد تـوانم    شیب امشب
شـد کـه گذشـته     یم ثابـت مـ  و بهـ ..انـداخت  یمـ  ادشیـ مـن و   يزیـ شـد و هرچ  یرو اما نم یکنم همه چ

 .....شد الشیخ یب شهیو نم هیهر ادم یاز زندگ یهم جزئ

طـرفم و پشـت دسـتم و     دیکـه خـودش و کشـ    سـت یوسـط درسـت ن   نیـ ا يزیـ حـس کـرد چ   نـا یال انگـار 
 :نوازش کرد

 ...یبهم اعتماد کن یتون یم..یشیمطمئنم اروم تر م..ایحرف بزن هون-

 :دادم هیتک مبل یهام و بستم و سرم و به پشت چشم

ــا- ــچــه حرف نی ــهید هی ــه کــه بهــت اعتمــاد دارم ..وون ــ  ..معلوم ــو از همــه چ ــاخبر  یاگــه نداشــتم کــه ت ب
 ...ينبود

داده بودم،چرخونــدم  هیــمبــل تک یبــاز کــردم و ســرم و همونطــور کــه بــه پشــت  ،چشــمیمکــث کوتاه بــا
 :طرفش

 ..که به من داره حرف زد يآراس امشب از عالقه ا-

 :لب هاش نشست و گفت يلبخند کم کم رو..د شد و بعد برق زداول گر نایال يها چشم

بخــاطره رفتــار و نگــاهش شــک کــرده بــودم  یعنــی..مــن حــدس زده بــودم..خوبــه یلــیکــه خ نیــا يوا-
ــ   ــو ب ــه ت ــه ب ــم یک ــتین لی ــ  س ــر نم ــا فک ــردم ا یام ــدریک ــزود ب نق ــه  ادی ــ !..خــوب؟..حــرف بزن ــو چ  یت

 !....؟یگفت

 :شدم رهیو ازش گرفتم و به جلو خ نگاهم

 ...یدون یم یتو که بهتر از هرکس..نایال يخبر ندار یچیرفتار نکن که انگار از ه يطور-

 :و تو دستش فشرد و گفت دستم
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گـم تـو هـم بهـش      یاالن مـ ..میکنـ  یبعـد در مـورده گذشـته صـحبت مـ     ..نبـود  نیـ منظـورم ا  نینه نه بب-
 !....؟یدوستش داشته باش یتون یم!..نه؟ ای يدار یحس

 :ره بستم تا بدون خجالت بتونم حرف بزنمهام و دوبا چشم

ــ ینمــ..نــایال- ــ  نیــا يو چطــور یدونــم ک امشــب ..بهــش ســتمین لیــم یحــس شــکل گرفــت امــا انگــار ب
ــتریب ــهیاز هم ش ــ  ش ــوردم ال ــرت خ ــنم  ..یحس ــاش م ــک ــدگ هی ــاد یزن ــ  يع ــتم و م ــتم االن  یداش تونس

درمــورده  دمیــفهمکــه  يامــا از همــون لحظــه ا..کــه جــذبش شــدم يمــرد يخوشــحال باشــم از عالقــه 
 ......خواد صحبت کنه،ترس کل وجودم و گرفت یم یچ

 ...يهم همدرد دیشا..دادن يدلدار يبرا دیشا..شدیم دهیهنوز پشت دستم کش دستش

ــا ایــهون- ــ  ییِچــه فکرهــا نی ــ یکــه تــو م ــتــو با..یکن ــ  دی رو بهــش  یو همــه چــ یبــا آراس صــحبت کن
 دیـ فهم یکـه وقتـ   نـه یمهـم ا !..؟یکـه چـ   يدارتـرس  ..خـواد  یچقـدر تـورو مـ    میفهمـ  یاونموقـع مـ  ..یبگ

 یمطمئـنم منطقـ  ..حرفاسـت  نیـ تـر از ا  یهرچنـد آراس منطقـ  ..خـواد نشـون بـده    یمـ  یچه عکس العملـ 
لطفـا سـرزنش کردنـه خـودت و     ..تـو نبـوده   رهیتقصـ  یچـ یدرضـمن ه ..رهیـ گ یمـ  میکنـه و تصـم   یفکر م

 .....بزار کنار

 :زد و ادامه داد د،لبخندیرو تو چشم هام دبرق اشک  یو تکون داد تا نگاهش کنم و وقت دستم

پــس بــزار ..نداشــته باشــه تیــموضــوع اصــال بــراش اهم نیــدوســتت داشــته باشــه کــه ا نقــدریا دیشــا-
کــه  نطــوریهم..یگــیرو م زیــو همــه چ یکنــ یبعــد باهــاش صــحبت مــ يچنــد روز بگــذره،اروم کــه شــد

 !...خب؟..یدخالت نداشت ایاکدوم از قض چیه يکنه که تو تو یحتما اونم درك م میدون یهمه م

 ...دمیکش یقیعم نفس

 ...راحت باشه المیخ نقدریا نایتونستم مثل ال یمن نم..تر از قبل بودم اما هنوزم ترس بود اروم

و  سـم یخـودم وا  يتونسـتم بعـد از اون اتفـاق رو پاهـا     یبـا سـخت  ..کـرد  یمنـو نـابود مـ    گـه یشکست د هی
 ....ازم نخواهد موند يزیا چحاال اگه قرار باشه دوباره بشکنم،مطمئن

ــا ــبا ام ــنم  دی ــحبت ک ــا آراس ص ــوریهم..ب ــواب نگ    نط ــا ج ــم گفت،ت ــودش ه ــه خ ــک ــردار   رهی ــت ب دس
 ...ستین
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ــدم  حیبــراش توضــ دیــبا ــب ــا نــه کامــل  ییزهــایچ هی کــه ازم دور بشــه و وابســته تــر از   ياونقــدر..رو ام
 ......که هستم نشم ینیا

 ...نفسم حبس شد میزنگ گوش يصدا با

 يجلـو  دیـ کـه با  یاز وقتـ  دمیترسـ  یمـ ..ترسـناك شـده بـود    تیـ نها یبـرام بـ   میز هـا زنـگ گوشـ   رو نیا
 ....دیاما انگار باالخره وقتش رس..و باهاش حرف بزنم سمیآراس وا

 ...شد یتموم م فتمیش گهید قهیپنج دق..به ساعتم انداختم ینگاه

 :روپوشم دراوردم و جواب آراس رو دادم بیرو از تو ج میگوش

 ..بله-

 !...شه؟یکارت تموم م گهیچقدر د..ایسالم هون-

 :دمیکش یقیعم نفس

 !...چطور؟..رونیب امیم گهیربع د هیمن ..سالم-

 ...من عجله ندارم..راحت کارات رو انجام بده الیبا خ..مارستانمیب يمن جلو..یچیه-

 ..نمتیب یم..باشه-

 ...فعال-

 ...بمیرو قطع قطع کردم و برگردوندم تو ج یگوش

شـدم و همـه    يبعـد  فتیافتادم سـمت اتـاق رسـت و در همـون حـال مشـغول صـحبت بـا پرسـتار شـ           هرا
 ...دادم حیرو براش توض یچ

مقنعــه م رو هــم بــا شــال کــرم قهــوه  ..دمیرنگــم و پوشــ يســاده قهــوه ا يرو دراوردم و مــانتو روپوشــم
 ....رونیزدم ب مارستانیبا بچه ها،از ب یو خداحافظ فمیعوض کردم و بعد از برداشتن ک میا

ــا د چشــم ــدم و ب ــهیچرخون ــ دن ــک یب ــ   یام و مش ــه ماش ــتک نیو اســپرت آراس و خــودش کــه ب داده  هی
 ....دمیکش يجمع کرده بود،نفس کالفه ا نهیبود و دست هاش و تو س

 ...حوصله بودم یب نیهم يبرا..مورد صحبت کنم نیخواستم در ا یخسته بودم،هم نم هم

 ...دادم لشیتحو يلبخنده محو سر تکون داد که دنمیبا د آراس
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بهـم زده   یحـرف جـالب  ..فکـر کـردم   نـا یال شـبِ یرفـتم بـه حـرف د    یمـ  نشیکه بـه سـمت ماشـ    نطوریهم
 ...رم با آراس حرف بزنم یبه روم اورد که چرا نم ییجورا هیهم  دیبود و شا

 یکنـ  یهـم فکـر مـ    دیحرفات،درکـت نکنـه و شـا    دنیکـه آراس بـا شـن    یترسـ  یمـ  نیـ گفت تو از ا یم"
ــت مــ  ــه یول ــرا..کن ــ يب ــ نیهم ــب م   یه ــاش رو عق ــرف زدن باه ــدازیح ــو نم ين ــت  يری رك و راس

 ...."ياز دستش بد یخواه ینم..دهینشون م یاون چه عکس العمل ینیو بب یحرفت و بزن

 یباهـاش حـرف مـ    دیـ امـا با ..آراس رو هـم از دسـت بـدم    نکـه یمـن تـرس داشـتم از ا   ..گفـت  یم راست
 ...زدم

ــا ــدم اومــد جلــو  هیــبرداشــت و  نیش رو از ماشــ هیــتکشــدنم،آراس  کیــنزد ب ــ يچشــم هــا..ق  شیآب
 ....زدیموج م ییایدر يچشم ها نیتو ا یفتگیش..دیچرخ یاروم تو صورتم م

 ...انداختم نییزمزمه کردم و سرم و پا یاروم سالم

 :انداخت نیاروم و بمش تو گوشم طن يصدا

امــا بــاالخره  يکــرد میروز خــودت و قــا چنــد..دلمــون تنــگ شــده بــود..داریــمشــتاق د..ســالم خــانوم-
 ...انداختم رتیگ

 یبــ..کــرد یمشــتاق تــو صــورتم نگــاه مــ..لبــام نشســت و ســر بلنــد کــردم يرو یو تلخــ کیــکوچ لبخنـد 
 ....تر یاراده لبخندم بزرگ تر شد و واقع

لبخنــدش داد و بــا دســت اشــاره کــرد ســوار بشــم و خــودش هــم    نیلبخنــدم و بــا مهربــون تــر جــواب
 ...رو برام باز کرد نیدر ماش

اروم سـرم و بــراش خــم کـردم و ســوار شــدم کــه   ..هــم فشــردم يبــاال انــداختم و لـب هــام و رو  یـی ابرو
 ....تر کرد قیارومش تو گوشم اکو شد و لبخندم و عم يخنده  يصدا

رو  یبهـش همـه چـ    دیـ گفـت با  یعقـل و منطـق مـ   ..خواسـتم آراس ولـم کنـه    یمـن نمـ  ..بـود  نـا یبا ال حق
ــبم نمــ رهیــبگ میخــودش تصــم يو بــزار یبگــ ــمجبــور بــودم حــد وســط رو بگ ..گذاشــت یامــا قل و  رمی

 .....بدم حیرو براش توض ییزایچ هیفقط 
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ــ کیــهــوا داشــت تار..رو دور زد و خــودش هــم پشــت فرمــون نشســت  نیماشــ آراس شــد و مــن  یم
 ....ناهار هم نخورده بودم ادیاز استرس ز یحت

 ...که نبود فیاما ح دیچسب یو قهوه م کیک هیسرد  يهوا نیا تو

 ...حرف راه افتاد یرو روشن کرد و اروم و ب نیماش آراس

 ...کالفه و ناراحت بودم..پام گذاشتم يو رو دمیهام و بهم مال دست

ــ يایــدن نیــدلــم از ا..کــرد یم مــ وونــهیشــد و داشــت د یمــ نییتــو دلــم بــاال و پــا يزیــچ هیــ رحــم  یب
رو  تیعصــبان نیــا يجــور هیــودم و دوســت داشــتم بــ یو همــه کــس عصــبان زیــاز همــه چ..گرفتــه بــود

 .....کنم یخال

خــودم و جمــع و جــور کــردم امــا مســلما حــال بــدم   عیآراس رو حــس کــردم و ســر یرچشــمیز نگاهــه
 ...مشخص بود

 ...باز کردم و صاف تر نشستم کمیو  اخمام

ــ   ادهیــنگــه دار و مــن و پ نجــایداشــتم بگــم هم دوســت ــود خــودم و کنتــرل ک ــا هرطــور ب ردم و کــن ام
ــ    ــرف ب ــاز بشــه و ح ــنم ب ــتم ده ــ ینگذاش ــازش ب یربط ــب رونی ــ  ..ادی ــه چ ــه هم ــود ک ــق آراس ب رو  یح

 ....بدونه

 :زد و گفت نیبه فرمون ماش یاروم يضربه  آراس

 !...زم؟یعز ستیگشنه ت ن-

بـدجور  ..شـد  یبـاد خنـک از تـو دلـم رد مـ      هیـ کرد، یکـه بهـم توجـه مـ     یوقتـ  ایـ  زمیـ گفت عز یم یوقت
 دیچســب یبــدجور مــ..کــرد بهــم یبــود و توجــه مــ شــهیکــاش هم..ا توجــه هــاشبــ شــدیحــالم خــوب م

 ....محبت هاش

ــتم ــنه م ن  خواس ــم نه،گش ــتیبگ ــا ا س ــدریام ــ   نق ــعف م ــت ض ــم داش ــ   یدل ــه ترس ــت ک ــال  دمیرف از ح
 :گفتم بهتر بود یپس راستش و م..برم

 ...اخه ناهار نخوردم..کمی-

 :گفت تیدفعه اخمالو برگشت سمتم و با جد هی
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 !..؟يار نخوردچرا ناه-

 :شونه چپم کج کردم يرو یو جمع و سرم و کم لبام

 ...یزن یچرا م..خوب گشنه م نبود-

 ...حالت لوسِ صورتم خنده ش گرفت و اخم هاش از هم باز شد از

 :دمیرو شن شیلب ریاروم و ز يصدا

 ..من یفسقل-

 :کرد و بلندتر ادامه داد شتریرو ب نیسرعت ماش بعد

ممکنـه حالـت بـد    ..میکنـ  یصـحبت مـ   میریـ بعـد م  میخـور  یمـ  يزی،چیکی،کییچـا  هیـ  میریـ پس اول م-
 ...بشه

 :اراده دوباره لب هام جمع شد و گفتم یب

 ...خوام یقهوه م-

 :برگشت سمتم و متعجب گفت دهیباال پر يابروها با

 !...؟یچ-

 :باال انداختم و به جلو نگاه کردم شونه

 ...یشکالت کیک هیبا ..ست دارمدو شتریب ریبرام قهوه بگ ییچا يگم جا یم-

ــده ــدش ا ي خن ــدریبلن ــمتش و خ    نق ــتم س ــه برگش ــود ک ــه ب ــنگ و مردون ــقش ــش  رهی ــیخ..شــدم به  یل
و مهـم تـر از همـه چشـم     ..بـور صـورتش   شیـ تـه ر ..و مـرتبش  دیسـف  يدنـدون هـا  ..دیـ خند یقشنگ مـ 

 .....برد یزد و بدجور دل م یکه برق م ییها

 .....شدم حتما وونهیمن د..پسر گذشت نیاز ا شهیم مگه

تــو خونــه و  دمیــچپ یمــ شــهیموقــع هــا هم نیــمــن ا..بشــم ادهیــنتونســتم پ یحتــ..ســرد بــود یلــیخ هــوا
 ....باشم فتیش نکهیمگه ا..اومدم ینم رونیب
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ــدریهــم ا االن ــه ک  نق ــود ک ــســردم شــده ب ــ  کی ــو ماش ــ  نیو قهــوه م رو ت ــو ماش ــوزم ت ــوردم و هن  نیخ
تـو   دیـ همـش با  ییمـنِ سـرما   نـا یبـه قـول م  ..میبـزن  نیدادم حرفـامون رو هـم تـو ماشـ     حینشستم و تـرج 

 ....پتو باشم

 ...انداختم رونیبه ب ینگاه میو ن دمیکش یقیعم نفس

 یمــ کیــنزد نیکــه بــه ماشــ یضــربان قلــبم بــا هــر قــدم ..اومــد یبلنــد داشــت مــ يبــا قــدم هــا آراس
 ....دیکوب یم م نهیرفت و محکم به س یشد،باالتر م

اراده  یو بــ وفتــهیهــم ب يپخــش شــد و باعــث شــد،پلک هــام رو رشــتیکــه نشســت،عطرش ب نیماشــ تــو
 ...بکشم یقینفس عم

درك کنـه   هیـ اگـه اونـم مثـل بق    یحتـ ..پسـرو از خـودم دور کـنم    نیـ تـونم ا  یچطـور مـ  ..تونستم ینم من
 .....رو بگم یکنم و همه چ سکیتونم ر یتو سرنوشتم نداشتم،بازم نم يریتقص چیکه من ه

 :فشردم و تو دلم زمزمه کردمهم  يهام رو محکم رو چشم

 هیــبــبخش کــه دارم ..يتــونم تحمــل کــنم کــه بخــاطره حــرف هــام تنهــام بــذار  یمنــو بــبخش امــا نمــ-
 یهمـه چـ  ..کـنم  فیـ رو بـرات تعر  یهمـه چـ   يروز هیـ  دمیـ کـنم امـا قـول م    یمـ  یرو ازت مخفـ  ییزایچ

 ...رو

ــ ــا چنــد دق  یمن ــ  قــهیکــه ت ــلرز یقبــل داشــتم از ســرما م ــ دم،حاالی ام بــدنم عــرق کــرده  از اســترس تم
 ....کرد یدستم از سرما گزگز م يبدنم گرم شده بود اما نوك انگشتا..بود

تونســتم  یخــورم امــا نمــ یمطمــئن بــودم ســرما مــ..بشــم ادهیــپ نیخواســت از ماشــ یدلــم مــ گــهید االن
 ...گرما رو تحمل کنم نیا

ــ  نیعطــر آراس کــل ماشــ يهــم بــو یطرفــ از  نیــاز ا دیــبا..دشــ یرو پــر کــرده بــود و مــانع تمرکــزم م
 ....شدم یو پر از حضوره آراس خالص م کیکوچ يفضا

ــردم طــرف دســتگ  دســتم ــنم،اون   ي رهیو ب ــاز ک ــا خواســتم درو ب ــا  یکــیدر و ت ــو دســت ه ــتم ت  يدس
 ...تو بدنم افتاد یفیلرز خف..شد ریآراس اس

 :زد و گفت یبرگشتم طرفش که لبخند مهربون اروم
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 !...؟يخور یسرما م!..؟يریکجا م-

 :دهنم و قورت دادم اب

 ...گرمم شده یلیخ..هوا بخورم کمیخواستم  یم-

 ...قهیچند دق نیبش..يخور یسرد،سرما م يتو فضا يگرم بر يدفعه از جا هی..نه-

 ...هام و بهم فشردم و صاف نشستم لب

 :تو گوشم دیچیاروم آراس پ يصدا نکهیتو سکوت گذشت تا ا قهیدق چند

 !...م؟یحرف بزن-

 :رونیکردم و بعد محکم فرستادم ب و حبس نفسم

 ..میبزن-

خــم کــرد و بــا دســت  نیفرمــون ماشــ يدســتش و رو هیــ..نیداد بــه در ماشــ هیــبــه طــرفم و تک دیــچرخ
 :ابروش رو خاروند يش،باال گهید

 ...شنوم یم..یقانع کننده داشته باش لیدل هی میکن یدفعه که صحبت م نیقرار بود ا..خب-

نگــاهش ده ..بهــش نگــاه کــردم دمیــچرخ..شــدم جیلحظــه گــ هیــکــه  و محکــم حــرف زد يجــد نقــدریا
کـه بهـش دادم    یجـواب  لیـ کـامال مشـخص بـود کـه فقـط دل     ..بـود  ياز لحـنش محکـم و جـد    شـتر یبرابر ب

 ....خواد یرو م

 :پر از غم شد اریاخت یانداختم و لحنم ب نییو پا سرم

 ...نامزد داشتم یدون یم یگفت-

موضـوع   نیـ خواسـتم بـه خـاطره ا    ینمـ ..مـن خبـر دارم   یکـه بـدون   مخصوصا بهـت گفـتم  ..دونم یاره م-
اتفــاق تلــخ  هیــبــوده کــه  ينــامزد هیــفقــط ..ســتیبــرام مهــم ن یدونــم کــه بــدون یگفــتم مــ..یردم کنــ

اصـال مهـم   ..یکـه بخـاطرش مـانع احساسـت بـه مـن بشـ        سـت ین يزیـ چ نیـ ا..نذاشته بـه سـرانجام برسـه   
 .....موضوع نیابخاطره ..ستین

 :وسط حرفش دمیده و پرادامه ب نذاشتم

 ...گوش بده بهم..نه-
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 ...متعجبش کرده بود نیو هم دیلرز یصدام م..شد و نگاهش تو صورتم چرخ خورد ساکت

 :و با زبونم تر کردم و زمزمه کردم لبم

 یمـاه بعـد از اون حادثـه عروسـ     کیـ قـرار بـود   ..اسـممون تـو شناسـنامه هـم بـود     ..میما عقد کرده بود-
 ...ـمانعـ چیه..میریبگ

 ...که به صورت بهت زده ش افتاد،ساکت شدم نگاهم

 ...پلک بست عیو سر دیهاش لرز چشم

 ...نشست و دو دستش و محکم دور فرمون قفل کرد و فشرد یصندل يرو صاف

 :لرزونش بلند شد يشدم،صدا یداشتم نگرانش م گهیاز چند لحظه سکوت که د بعد

ــا..خــب..خــب- ــ نمی ــه محرم..دونســتم یم ــب ــود یراضــ تی ــد کــرد نینب ــیخ..نیو عق ــ  یل ــد م ــا عق  یه
 ...با نامزد سابقت ندارم یمن که گفتم مشکل..داره یچه ربط نیا..کنن

اومـد رو پـس    یکـه تـو فکـرش مـ     يزیـ حـرف هـا چ   نیـ خواسـت بـا ا   یمـ ..کـرد  دینامزد تاک يکلمه  رو
 ....شد یبا پس زدن فکر آراس عوض نم قتیبزنه اما حق

 ...اومد یاز دستم برنم ياما من کار دیکش یبود،داشت زجر م هدیکه از حرف هام فهم يزیچ با

 ...داد ریخواستم بهش بگم خودش گ ینم

بغــض تــو گلــوم هــر لحظــه  ..کــه دردم گرفت،فشــردم يو محکم،طــور دمیــچیهــام و تــو هــم پ  دســت
 ....دیکش یکه آراس داشت م یعذاب دنِیخاطره ها،هم از د ياداوریهم از ..شد یبزرگ تر م

 :و از هم باز کردم و اروم بازوش رو تو دستم گرفتمهام  دست

ــو فهم- ــآراس ت ــن چ  يدی ــوره م ــمنظ ــ ..هی ــارش م ــرا انک ــ یچ ــو چ ..یکن ــار ت ــا انک ــب ــ  يزی ــوض نم  یع
 ...بفهم نویا..شه

 :رونیب دیطرفم و دستش و از دستم کش دیشدت چرخ به

 ایــهون یکنــ خــزعبالت و تمــوم نیــبهتــره ا!..شــم؟ یمــ الــتیخ یحرفــا مــن بــ نیــبــا ا یکنــ یفکــر مــ-
 ....گهیخودم نخواهم داشت د يرو یکنترل چیوگرنه ه

 :خفه گفتم ينگاهش کردم و با صدا سیخ ییچشم ها با
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 یکـار اشـتباه   چیمـن هـ  ..محمـد شـوهر مـن بـود    ..کـه انگـار مـن خطـا کـردم      یکنـ  یرفتار م يچرا طور-
 ....نکردم

 :و چشم هام بسته شد دیکه زد چهارستون بدنم لرز يداد با

تمــومش ..ســر و تـه تــورو بـاور کــن   یبــ يحرفـا  نیــا سـتم یمــن خــر ن..ســاکت شـو ..ایـ شــو هونسـاکت  -
 ...کن

 یمــ..نگــاهش کــردم هیــبود،چشــم بــاز کــنم و بــا گال ختــهیگونــه هــام ر يرو گــهیکــه د ییاشــک هــا بــا
 ....رو بدونه یاما خودش اصرار داشت همه چ شهیم تیدونستم اذ

 ...شدم ادهیرو باز کردم و پ نیر ماشنشون بده،د یبتونه عکس العمل نکهیاز ا قبل

و  زیــخواســتم از همــه چ یمــ..بلنــد ازش دور شــدم يو محکــم تــو دســتم فشــردم و بــا قــدم هــا  فمیکــ
ــم  ــس دور باشـ ــه کـ ــهید..همـ ــا   گـ ــاطره کارهـ ــس بخـ ــدم از بـ ــته شـ ــم بق  ییخسـ ــه چشـ ــه بـ ــکـ  هیـ
 .....اشتباست،جواب پس دادم

دادم،فـرار   یمـ  دیـ کـه با  ییشـتم از جـواب هـا   هـم دا  دیشـا ..هام رو بلنـد تـر و محکـم تـر برداشـتم      قدم
 ....کردم یم

 ...حالم بد بود که متوجه اطرافم نبودم نقدریشدم و ا یکوچه داشتم رد م هیکنار  از

ــت ــل از ا   یدس ــت و قب ــازوم رو گرف ــت ب ــهیاز پش ــس العملــ   نک ــونم عک ــدم   یبت ــون ب ــنش ــ ای داد  یحت
 ...بزنم،هولم داد تو کوچه

ــ يرو محکــم رو پاهــام ــا صــدا  ســتادمیبوندم و اچســ نیزم  اریــاخت یدم،بیکــه بغــل گوشــم شــن  ییامــا ب
 :شد لکسیبدنم ر

 ...برو کارت دارم..یو رفت يهنوز حرفامون تموم نشده که ول کرد-

ــود  کیــتار بــایکوچــه تقر..افتادم،ســرم و چرخونــدم طــرفش و نگــاهش کــردم  یکــه راه مــ نطــوریهم ب
اطــراف رو  کــمی نیتــو کوچــه روشــن بــود و همــ ياز خونــه هــا یکــی يالمــپ زرد و بــزرگ بــاال هیــامــا 

 ...نمیتونستم صورتش و محو بب یروشن کرده بود و م

 ...ستادیو خودش هم جلوم ا واریداد به د هیو من و تک ستادیکوچه ا يوسط ها باالخره
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 ...بودم جیو گ ختیر یاشک از چشم هام م زیر زیر هنوز

 !...ستاد؟یا نجایا چرا

ــگ ــا  گن ــم ه ــا چش ــرق ییو ب ــو     غ ــد مح ــردم لبخن ــس ک ــه ح ــردم ک ــاهش ک ــک نگ ــاش رد  ياش از لب
 ....نه ای دمیپاك شد که شک کردم درست د عیسر نقدریا..شد

 :لرزونم دلم گرفت يزدم از صدا یحرف م یوقت

 !...نجا؟یا يچرا اومد-

 :تو هم و گفت دیهاش و کش اخم

 ...ارمتیکوچه بود که ب نیهم دمید ییجا نیاول..يکرد یفرار م یداشت-

متفـــاوت از ..يخشـــک و جـــد..خـــودش ادامـــه داد..و نذاشـــت حـــرف بـــزنم دیکشـــ یقـــیعم نفـــس
 :دیلرز یاما ته صداش م..شهیهم

 !...؟ياون حرف و زد یمنو از سر خودت باز کن نکهیا يبرا-

 :شد قورت داد و راحت حرف زد یبغض رو م نیکاش ا..و محکم تو دستم فشردم فمیک بند

 ...که دروغ بگم ضمیمگه من مر..خودم بازت کنماز سر  دیچرا با..نه آراس-

 :دمیخفه داد کش يش و با صدا نهیزدم تخت س محکم

ــن د- ــهیم ــتمین وون ــنم   س ــودم دور ک ــورو از خ ــه ت ــ..ک ــودت ا  یوقت ــول خ ــه ق ــدریب ــام   نق ــم ه ــو چش ت
قــرار ..اسـمش تـو شناسـنامه م بـود    ..محمـد و دوسـت داشـتم   ..مـن ازدواج کـردم  ..ینـ یب یخواسـتنت و مـ  

 یوقتـ  میکـرد  یصـبر مـ   یتـا عروسـ   دیـ چـرا با ..میمـا زن و شـوهر بـود   ..میکنـ  یاه بعد عروسـ م کیبود 
 .....میمال هم بود

چقــدر  دمیــمحکــم کــه بــه خــودم اومــدم و فهم  نقــدریا..رو محکــم تــو دســتش گرفــت و فشــرد  بــازوم
 ....م بلند تر شد هیگر يکه زدم صدا ییحرف ها ادهیبا ..چرت و پرت گفتم

 :دینگاهش کردم اومد تو صورتم و غر هیبا گر یتکون داد و وقت بازوم رو محکم آراس

دور شـدن از مـن بـرات     نقـدر یا..یکنـ  یمـ  تیـ مـن و اذ  نقـدر یچـرا ا ..یخفـه شـو لعنتـ   ..ایـ خفه شـو هون -
 ...یمهمه که دروغ بهم بباف
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 :دمیبودم،تو خودم جمع شدم و نال ستادهیکه جلوش ا همونطور

 ...هم بود يسنامه اسممون تو شنا..میما عقد کرده بود-

 :و چنگ زدم و اروم ادامه دادم رهنشی،پیحال یبا ب..افتادم یم داشتم

 ...اونم عاشقم بود..من دوستش داشتم-

 :دمیکه زد،چشم هام گرد شد و تو جام پر ينعره ا با

 ...خفــــــه شو-

 :تر دوباره تکرار کرد نییپا ییکنار سرم و با صدا واریبه د دیو کوب دستش

 ...ایه شو هونخفــ-

 :گفتم دمیشن یکه فقط خودم م يلب،جور ریهق هق ز با

 ....چطور بهت بگم من..رو چطور بهت بگم هی،بقیتحمل کن یتون یو نم نیتو هم-

بگـم تـو اغـوش گـرمش بـودم و       يزیـ بتـونم چ  نکـه یشـدنه بـازوم سـر بلنـد کـردم و قبـل از ا       دهیکشـ  با
 ...شدم یمحکم فشرده م

 :گفت وار کنار گوشم زمزمه

اگــه اون ادم  یحتــ..حــق نــداره تــورو دوســت داشــته باشــه یشــکیه..فقــط مــن..فقــط مــن عاشــق تــوام-
 ....دوست داشتنه تو فقط حقِ منه..نباشه ایدن نیتو ا گهید

 ...دلم پر از ارامش شد..اراده منم بغلش کردم یب

 !...گفت عاشق منه؟ آراس

 ..نمیب یخواب م دیشا

ــور ــهیم چط ــه  ش ــن بش ــق م ــ..عاش ــا ااون ــم ب ــکل  نی ــعف و مش ــه ض ــه دارم یهم ــت  ..ک ــودش گف ــا خ ام
 ....عاشقمه

 ...زدم يزیلبخنده ر ناخوداگاه

 ...موهام نشوند يرو يو نوازش کرد و بوسه ا کمرم
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ــا ــیاون  ب ــاال   یک ــرم و اورد ب ــت و س ــتش،چونه م و گرف ــام خ ..دس ــم ه ــو چش ــت ــفتگ  رهی ــا اش ــد و ب  یش
 :گفت

 !...نه؟ یدروغ گفت-

 ...خواست باور کنه یاصال نم..بستمچشم هام رو  درمونده

 :و اشکام و پاك کردم دمیصورتم کش يو رو دستم

 یمنطقـ  یبعـد هرموقـع تونسـت   ..یکنـ  یفکـر مـ   ینیشـ  یچنـد روز مـ  ..خونـه  يریـ امشـب م ..آراس میبر-
 !....باشه؟..میتا با هم صحبت کن ییای،میفکر کن

 ...تو بغلش دمیشد و دوباره محکم کش رهیچشم هام خ تو

 شیفهمـه عروسـک دوسـت داشـتن     یشـده بـود کـه بعـد از مـدت هـا مـ        ریـ بهونـه گ  يپسـربچه   هی مثل
 یرو مـ  یچـون همـون  ..کنـه  یخـواد بـاور کنـه و مـدام انکـار مـ       ینبوده که تو ذهنش سـاخته امـا نمـ    یاون

 ....خواد که خودش واسه خودش ساخته

فـرق داشـت و    یکلـ  یعـ که تـو ذهـنش از مـن سـاخته بـود و عاشـقش شـده بود،بـا مـنِ واق          يدختر اون
 ....خواست باور کنه ینم

چشــم بســت و اروم خــم شــد  ..از خــودش جــدا کــرد و صــورتم و تــو دســت هــاش گرفــت   کــمی منــو
 :دیرو بوس میشونیپ

 !...خب؟..و فراموش نکن نیا..یلیخ..هم که بشه من تورو دوست دارم یهرچ-

 :دستش و کنار صورتم گرفتم و زمزمه وار گفتم مچ

 ..خب-

 :مکث ادامه دادم یبا کم و

 ...منم-

ــ  صــورتم ــا دو دســتش کش ــرم نشســت رو  کــمیســمت خــودش و بعــد از   دیو ب ــاش اروم و ن  يمکث،لب
 ...لب هام

 ...لبام نشوند و دوباره محکم بغلم کرد يرو یکیکوچ ي بوسه
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کـه   یمنـ ..دهیـ از مـن بع ..تمـاس کوتـاه بـود امـا بـدنم و داغ کـرد       هیـ فقـط در حـد   ..از کـارش  دیـ لرز دلم
 .....ستمیاون دختره چشم و گوش بسته ن گهیساله د چند

ــ  خــاطرات  يلحظــه  هیــ یخواســتم االن کــه تــو بغــل آراســم،حت  یاورد امــا نمــ یداشــت بهــم هجــوم م
 ...کوتاه به محمد فکر کنم

 ...شدم حتما وونهیمن د..خوام بهش فکر کنم یکه شوهرم بود و بخاطره آراس نم يمحمد

ــ آراس دورم آزارد يدســت هــا فشــار ــود امــا م رو داره تحمــل  يادیــدونســتم فشــار ز یهنــده شــده ب
 ...کنه یم

کــه  يزیــو آراس بــا چ..گذاشــته ياداوریــمــن بــا ..میرو داشــت شیپــ یهردوتــامون شــب ســخت امشــب
 ...دیدر مورده من فهم

 یزنــدگ هیــ گــهید دمیــرفت،فهم ایــهمــون روز کــه محمــد تــو تصــادف همراهــه مامــان و بابــام از دن مــن
 ....میشونیبودن خورد به پ وهیاول از همه مهر ب..داشتنخواهم  یعیطب

ــا ــهیا ب ــ  نک ــر م ــه فک ــود    یهم ــامزد ب ــط ن ــا فق ــردن م ــا ا میک ــام ــه رو اون اوا نی ــکلم ــیاز خ لی ــا  یل ه
ــ  ینمــ یشــکیه..دمیشــن هــم  میزنــدگ يادم هــا نیتــر کیــنزد یحتــ..دمیدونــه مــن چقــدر عــذاب کش
 ....زخم زدن بهم یگاه

مـن و نخـواد امـا کـاش اونقـدر دوسـتم داشـته         گـه ید دمیـ حـق م  هرچنـد بهـش  ..آراس درکم کنـه  کاش
 ...باشه که نتونه ازم بگذره

 .....اما من دوستش داشتم هیدونم خودخواه یم

 ...دنمینه اومده بود د..زد بهم ینه زنگ م..که از آراس خبر نداشتم شدیهفته م کی

 ...حق داشت دیشا

بهـش زمـان    دیـ و با سـت ین یکیموضـوعه کـوچ   دهیـ کـه فهم  يزیـ چ..داره ازیـ گفـت بـه فرصـت ن    یم نایال
 ....مطمئن نبودم نقدریاما من با توجه به شانس و اقبالم،ا ادیبدم تا باهاش کنار ب

 ...شمیامکان نداره برگرده پ..رهیکال م گهیکه رفت،د یمن اون یزندگ تو
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کـه   دمیـ فهم یـی زایچ..اوردیـ سـرم ن  یـی بال چیواسـه مـن افتـاده و بـازم هـ      ایـ اتفـاق دن  نیسـخت تـر   گهید
 ....دمیادامه م یاما هنوزم دارم به زندگ ندازهیرو از پا م یهرکس

 ...بتونم دیبا..تونم بگذرونم یرو هم م یکی نیا پس

بـوده   ریبـرام امکـان پـذ    زهـا یچ یلـ یتحمـل خ ..تحملـم باالسـت   يهسـتم امـا اسـتانه     یفیدختره ضـع  من
 ...ندارم يا گهید يچاره ..گذرونم یم نمیپس ا

 ...دمیشد و چرخ دهیاز عقب کش بازوم

 ...زدم و سر تکون دادم یلبخند تلخ نایال دنِید با

 :لباش نشوند يرو یو لبخنده مصنوع دیکش یپوف

 !...گه؟ید میبر یهون-

 :به ساعت انداختم و گفتم ینگاه

 ..البته تو پخش اورژانس..سمیمهسا وا يجا دیمن امروز هم با-

 :تو هم دیهاش و کش اخم

 !...؟یسیجاش وا دیمگه خودش چالقه که تو هرروز با..يستادیمهسا وا يجا روزیتو که د-

 :دمیبازوش کش يزدم و دستم و رو لبخند

ــ..ســتادهیوا فتیمــن شــ يهرموقــع بهــش زنــگ زدم جــا ..غــر نــزن نقــدریا-  یاالن هــم دارم جبــران م
 ...گهیکنم د

 !...خنگ؟ يدختره  نینگرفته ا یمگه مرخص-

 :کش دادم شتریلبخند ب يهام و به نشونه  لب

چهــار روز ..شــهیشــروع م شیروز قبــل از عروســ کیــکــه اونــم از ..نــداره یمرخصــ شــتریهفتــه ب کیــ-
بـه مشـکل برخـورده و از مـن خواسـت       یعروسـ  يکارهـا  ياالن هـم بـرا  ..ره مـاه عسـل   یبعدش هـم مـ  

 .....رو درست انجام بده یینها يو اون بتونه حداقل کارها سمیسه روز جاش وا

 :چشم هاش رو گرد کرد و گفت انیال

 !...؟يبد فتیجاش ش دینگو که فردا هم با-
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 :زدم و گفتم يخند تک

فکــرم فقــط بــا ..خــودم دوســت دارم بمــونم..اخــه يبــه مــن دار کــاریچ..غــر نــزن نقــدریبــرو بچــه ا ایــب-
 ...شهیکار کمتر مشغول م

حــرف دارم ..تــو يخونــه  امیــامشــب م..دنبالــت امیــو بعــد م دمیــو انجــام م دامیــرم خر یپــس مــن مــ-
 ...باهات

معطــل  یالکــ نجــایتمــوم شــده باشــه و ا فتمیکــه شــ ایــب يفقــط طــور..چشــم يقــدمت رو زمیــباشــه عز-
 !...خب؟..گهید ینش

 :و راه افتاد سمت اتاق رست دیکش یقیعم نفس

 !...اون بخش االن؟ يریتو م..باشه نگران نباش-

 !...نداره؟ يکار..اره-

 :گفت تو هوا تکون داد و یدست

 ...دنبالت امیفقط سرساعت منتظر باش م..برو به کارت برس..نه قربونت-

 ...تکون دادم و راه افتادم سمت بخش اورژانس سر

 ...نمشیاصال نب گهید دیکه شا یکس يبرا..کرد یم یتاب یچقدر دلم ب..دلم تنگ شده بود چقدر

و  نـه یخـواد منـو بب   ینمـ  گـه یه دکـ ..بـوده  نیازم نگرفتـه منظـورش همـ    یهفتـه کـه سـراغ    کی نیا دیشا
 ....رمیسراغش و نگ یمنم از کس

 ...راست بگه نایال دیشا اصال

کــه گفــتم رو  يزیــو چ ادیــتونســت بــه خــودش ب یخواســت تــو چنــد روز مــ یاخــه فرصــت هــم مــ امــا
 .....ازم نگرفته یهفته س که سراغ کیاالن ..هضم کنه

 !...دلش هم تنگ نشده؟ یحت یعنی

 ...انصاف یب آراس

 ...پرسه یهم ازم نم یحال هیو به خودش عادت داد و حاال  من



 سایت مھدرمان
 

125 
 

بخــاطره شــوکه  نیــحــال بــودم و ا یبــ..نداشــت یبــه گشــنگ یکــه مطمئنــا ربطــ یضــعف..داشــتم ضــعف
 ...که به بدنم وارد شده بود هیبد

 ...نگرفت یرفت و سراغ آراس

حــاال ..مونــه یفاجعــه مـ ولــم کـردن و تنهــام گذاشـتن،مثل    شــهیکــه همـه هم  یمنـ  يبــرا ییبــه تنهـا  نیـ ا
 ....هم کنارش هست يا گهیو درشت د زیر يزایچ

 ...ازش خبر نداشته یکه جز خانواده م کس يراز..فاش شدنه رازم مثل

 ...دیکه اون روز از دهنم پر گهید يها زیچ یلیخ و

 شیحرفــا حــال نیــا رهیــحــرف هاســت امــا دل کــه بهانــه بگ  نیــدونــم آراس قابــل اعتمــاد تــر از ا  یمــ
 ...هشینم

خواسـت بهونـه بتراشـه کـه بـه آراس فکـر کـنم و نامردانـه تمـام سـلول بـه سـوله بـدنم               یقلـبم مـ   انگار
 ....کرد رونیشد فکر آراس رو ب یکردن و نم یم یهم باهاش همراه

 ...بود ادشیهمه حال  در

ــدریا آراس ــوده ا  نق ــون ب ــمهرب ــ   نی ــه م ــت ک ــد وق ــردنش تقر   یچن ــوش ک ــم فرام ــونم بگ ــایت ــغ ب  ری
 !....مونه؟ یشدن بهش م کینزد يبرا یاون نخواد راه یما وقتا..ممکنه

 ...بخوام دینبا گهیاون نخواد،منم د یوقت..نه

امـروز  ..شـده بـود   میهـم داشـتم کـه باعـث سـردرگم      یقـ یعم يدلشـوره   هیـ فکـر هـا    نیـ کنار تمام ا در
 ....شد یرو مو  ریفقط دلم ز..هستم ینگرانِ چ نقدریتونستم بفهمم ا یاز صبح نگران بودم و نم

 ....از دیشا

 ...از همکارام،از فکر خارج شدم و با تعجب جوابش و دادم یکیسالم  يصدا با

 ...دمیو بخش اورژانس اما نفهم نییطبقه پا دمیتو فکر بودم که رس نقدریا

 ...فکرها خارج بشن يو تکون دادم تا همه  سرم

بعـد هـم   ..حواسـم سـرجاش باشـه    يمـه  ه دیـ داشـت پـس با   یمیمـن بـا جـون ادم هـا ارتبـاط مسـتق       کار
 ...شهیمثل هم..تونم به آراس فکر کنم یم
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بعــد تمــام فکرهــارو زدم کنــار و رفــتم  ..دمیپرســ طیاز شــرا کــمیبــا همکارهــا کــردم و  یو احــوال حــال
 ......جلو تا به کارهام برسم

 ..نزد یکه به در خورد،سر چرخوند و به در نگاه کرد اما حرف يتقه ا يصدا با

ــد ــ بع ــه   یاز کم ــث تق ــهید يمک ــرش و اورد      يا گ ــوراد س ــد و ه ــاز ش ــله در ب ــورد و بالفاص ــه در خ ب
 ...داخل

ــا رنــگ و رو دنیــد بــا ــو ز دهیــپر يآراس کــه ب  دهیتخــت دراز کشــ يگــود افتــاده رو يچشــم هــا ری
 ...و اومد داخل دیبود بود،اخم هاش و تو هم کش

 :فتشد گ یم کیکه به تخت نزد نطوریپشت سرش بست و هم درو

 !...؟يآراس بهتر-

 ...حوصله سر تکون داد و چشم هاش رو بست یب آراس

ــچ نچــ هــوراد ــتش و رو ین ــ..آراس گذاشــت یشــونیپ يکــرد و دس ــد یوقت ــره و د دی ــهیحــالش بهت  گ
 ....و خداروشکر کرد دیکش یقیتب نداره،نفس عم

 :چند روزه که حالش بهتر شده بود،دوباره گفت نیطبق معموله ا آراس

 !...ومد؟ین ایهون-

 ...با اخم نگاهش کرد و جواب نداد هوراد

 ...شد تا بلند بشه زیمخیکه از نگاهه هوراد جوابش و گرفته بود،سر تکون داد و ن آراس

 :آراس رو گرفت و گفت يشونه ها عیسر هوراد

و  یســه روز تــب و لــرز داشــت ..پســر یاســتراحت کنــ دیــتــو با!..؟یشــیچــرا بلنــد م!...کجــا؟ یهــ یهــ-
 ....ياریسر خودت ب ییدوباره بال دمیاجازه نم..حالت بهتر شده کمیتازه ..يبود هوشیب بایتقر

 :دیو توپ دیکش رونیبا اخم شونه هاش رو از دست هوراد ب آراس

 یســرما خــوردگ هیــچــرا ..هیــمــنم مثــل بق..همــه ممکنــه ســرما بخــورن..اوردمیــمــن بــال ســر خــودم ن-
 ...نیکن یبزرگ م نقدریرو ا کیکوچ

 :اد پر از حرص بودهور يصدا
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ــا ه - ــخــودش و ســرما نم یشــکیاره همــه ممکنــه ســرمل بخــورن ام ــهید یهمــه مثــل جنابعــال ..دهی  وون
 ....یسرجات تا بهتر بش یتمرگ یحاال هم م..بارون راه برن ریکه چهارساعت ز ستنین

رو لبــاش نشــوند و  یلبخنــد مصــنوع..دیکشــ یقــیهــم گذاشــت و نفــس عم يچشــم هــاش رو رو آراس
 :گفت یتصنع یشبا ارام

 ...هزارتا کار دارم..برم به کارهام برسم دیداداش گلم من و ول کن با..هوراد جان-

 :ابرو باال انداخت و گفت یبا تخس هوراد

 !...ا؟یبه هون ای یبه کارهات برس-

 :دیکش شتریلب هاش رو ب يهمون لبخنده مسخره رو آراس

 ...ستیبه تو مربوط ن گهید نیا-

 :زد یلبخند کج هوراد

 ...فکر کن شتریب کمی یخواه یم!..نداره؟ یب من ربط یمطمئن-

دســت هوراد،بلنــد شــد و بــا     ریــکــه از کشــمکش بــا هــوراد خســته شــده بــود،محکم زد ز       آراس
 :گفت تیعصبان

 !...گرفته؟ تیباز..ینیب یم يحال من و دار..گم ولم کن هوراد یم-

 :و گفت ستادیگشت،ا یم یلباس مناسببلند شد و کنار آراس که داشت تو کمد دنبال  هوراد

 !...آراس؟ يبر یخواه یحالت کجا م نیبا ا-

 !...؟یپرس یچرا م یدون یم یوقت-

 :گفت متیشونه آراس گذاشت و با مال يدست رو هوراد

ــر ن- ــزار ســتیبهت ــودش باشــه؟   يب ــه حــال خ ــد روز ب ــ!..چن ــنم خ یحــس م ــیک بهــش فشــار  يدار یل
 ....وب فکر کنهکم راحت باشه و خ هیبزار ..ياریم

 :و از تنش کند و گفت شرتشیحرکت ت هیبا  آراس

 !...هفته؟ کیاز  شتریب-

 ...اون که حالت خوب نبود وگرنه-
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 :وسط حرفش دیپر آراس

ـ  کیـ ذاشـتم   یاره وگرنـه نمـ  - ننداختـه بـودم تــو    یکـوفت  یضـ یمر نیــاگـه ا ..خبـر بمـونم   یهفتــه ازش ب
 ...رفتم سراغش یجا،همون روز بعدش م

 ....داره ازیاون به فرصت ن..يریگ یم میتصم یاحساسات يدار..گهید یکن یتباه مخوب اش-

 :شد رهنشیپ يکرد و مشغول بستن دکمه ها زیچشم هاش رو ر آراس

همـه هـم دوسـت دختـر      نیـ تـو کـه ا  ..هـوراد  يخـانم هـا نـدار    يرو یشـناخت  چیکـنم هـ   یفکر م یگاه-
 ....ياریدرم يخنگ باز نقدریچرا ا..یداشت

 :نده ش گرفت و با خنده گفتخ هوراد

ــا اون دخترا- ــیباب ــتم ا    ی ــون هس ــه مــن باهاش ــدریک ــه نم  نق ــهیســاده ن ک ــت   ش ــون رو گذاش اسمش
کـه مـن تـا االن     يهفتـاد هشـتاد تـا دوسـت دختـر      يهمـه  ..بچـه هـام هسـتن    هیشب شتریب..دوست دختر

 دایــدختــر پبــا دوســت  يکــور کــرد ارویــچشــم دن یعنــی..ارزه ینمــ یکــه تــو داشــت یکــیداشــتم،به اون 
 .....ایدختر دن نیهفت خط تر يرو یدست گذاشت..کردنت

 :قفل شده نگاهش کرد و گفت یدرهم و فک ییبا اخم ها آراس

ــ  چوقــتیه گــهید- ــ یدر مــورده اون مــار حــرف نم ــه شــوخ یحتــ!..؟يدیــفهم..هــوراد یزن ــه ..یب وگرن
ــام برادر ــونیتم ــ م ــزارم ز یرو م ــا ری ــه خ ..پ ــو ک ــمن ت ــیدرض ــات م یل ــه،لطفایادع ــهون ش ــا اون  ای رو ب

 ....اگه قبال ازدواج کـــر یحت..اون با تمام دخترا فرق داره..نکن اسیهزار رنگ ق يدخترا

حــرف زدن درمــوردش هــم اعصــابش و بهــم  یحتــ..دیو قطــع کــرد و صــورتش و تــو هــم کشــ حــرفش
 ...ختیر یم

 :دیلب غر ریکه تو ذهنش شکل گرفت،چشم هاش گرد شد و با خشم ز يریلحظه با تصو هی

 ...یلعنت-

 ...کنه ده،تصوریکه هرگز ند يرو تو بغل شوهر ایمونده بود که هون نشیهم فقط

 :شونه ش و گفت يگذاشت رو ده،دستیباال پر يبا ابروها هوراد

 !...؟یخوب!..شد آراس؟ یچ-
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ــاس هــا  يســر ــود رو مرتــب کــرد  دهیکــه پوشــ ییتکــون داد و لب ــو..ب ــهییا يجل ــه موهــاش  یدســت ن ب
 ...دیکش

ــ  يبلنــد شــده بــود امــا نـه حوصــله   شـش یر پــس ..کــار نیــا يبــرا یکوتــاه کــردنش رو داشــت و نـه وقت
 ....رو برداشت نیماش چییسرو صورتش رو مرتب کرد و سو

 :و برگشت سمت هوراد ستادیلحظه ا هیبرداشت سمت در اما  قدم

 !...خونه؟ ای مارستانِیب!..االن کجاست؟ ایهون یدون یتو نم-

 :داخت و لب هاش و جمع کردشونه باال ان هوراد

 ....دونم ینم-

 :رفت سمت در اتاقش گفت یکه م نطوریسر تکون داد و هم آراس

 ...مارستانیب رمیاگه اونجا نبود م..خونه رمیپس اول م..یاوک-

ــاق ب از ــات ــتق رونی ــمت ب  میزد و مس ــاد س ــراه افت ــادرش و آر..رونی ــم ــآراس گو ا،آراسی ــالش  انی دنب
 ....نشیتکون داد و رفت سمت ماش یاما اون فقط دست دنیدو

 یلــیداد کــه راحــتش بــزارن تــا بــه کارهــاش برســه و حــالش هــم خ  حیمــادر آراس توضــ يبــرا هــوراد
 ...خوبه

 ي شــهیبــه ش يا د،تقهیکــه رســ نیدنبــال آراس و کنــار ماشــ دیــاز مطمــئن کردنــه زن عمــوش دو بعــد
 :ان گفتنفس زن ن،هورادییپا دیرو کش شهیش کمیآراس  یزد و وقت نیماش

ــایال- ــ نـ ــت هون یمـ ــگفـ ــد ایـ ــا  روزیـ ــروز جـ ــی يو امـ ــون شـــ  یکـ ــتادهیوا فیاز دوستاشـ االن ..سـ
 ....خونه نرو خودیب..مارستانهیب

 ...زد و سر تکون داد یلبخند کمرنگ آراس

 ....با سرعت از جاش کنده شد نیگاز گذاشت و ماش يپا رو یتک بوق با

 یمـ  دنیـ وبـاره داشـت نـم نـم بـارون شـروع بـه بار       بـود و د  سیچنـد روز خـ   نیـ هنـوز از بـارونِ ا   نیزم
 ...کرد

 ...دیپاك و بارون خورده رو نفس کش يو هوا نییرو داد پا نیماش ي شهیش
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تــو تــنش بــود و  يمــاریهــوا قــدم بزنــه و فکــر کنــه امــا هنــوز اثــرات ب  نیــداشــت دوبــاره تــو ا دوســت
 ...کامل خوب نشده بود

 زیـ جلـوش تم  ي شـه یسـت و بـرف پـاك کـن رو زد تـا ش     رو کامـل ب  شـه یکـه بـه بـدنش افتاد،ش    يلرز با
 ....نهیبشه و راحت تر جلوش رو بب

 ..دوست داشت زودتر بهش برسه و دلِ تنگش و اروم کنه..تاب بود یب ایهون دنید يبرا

لبخنــد زد  دیرسـ  یمــ مارسـتان یکـه بــه ب  یابونیــخ دنـه یپـدال گــاز فشـرد و بــا د   يو محکـم تــر رو  پـاش 
تـــو  دیـــچیفرمـــون رو چرخونـــد و پ ادیـــکـــم کنـــه،با همـــون ســرعت ز  از ســـرعتش نکـــهیو بــدون ا 

 .......ابونیخ

 :شونه م انداختم يو رو فمیرفتم و ک نایبازه ال شیبه ن يغره ا چشم

 ...که کارم تموم شده باشه ایب یمگه نگفتم وقت-

 :نازك کرد و گفت یچشم پشت

 ...درضمن من مامورم و معذور..مزودتر اومد..یمنتظر نمون نجایا یگفتم الک..کن یو خوب ایب-

 ..مارستانیاومد تو ب نایکه ال یوقت یلحظه حواسم رفت پ هیکردم و  یاز گنگ یاخم

راحــت شــد کــه بــه  الشیــانگــار خ دیــمنــو د یوقتــ..بــود مهیزد و سراســ یحــرف مــ یداشــت بــا گوشــ"
 :گفت یپشت خط

 ...."نگران نباش نجاستینه هم-

 :گفتمو  دمیتو هم کش شتریهام و ب ابرو

 !...؟يزد یحرف م یداشت یبا ک ياومد یتو وقت یراست-

 :گرد شده نگاهم کرد و با مکث گفت يچشم ها با

ــهون- ــن االن ..ای ــم ــهیدو دق ســتین ادمی ــ ق ــ  شیپ ــو چ ــه ت ــ   يروز..گفــتم یب ــگ م ــن زن ــه م  یصــدنفر ب
 ....زدم؟ یداشتم حرف م یبمونه اون لحظه با ک ادمی يتوقع دار..زنن

 :شدم،گفتم یکه از کنارش رد م نطوریزدم و هم يشخندین

 !...یال یستین یخوب ياصال دروغگو-
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جــواب بــذاره امــا  یرو بــ يزیــچ یامکــان نــداره الــ..نــایبــود از ال دیــکــه بع..گفــت و جــواب نــداد یشــیا
 ...چونهیخواستر بحث رو بپ یانگار م

نبـوده کـه بـه مـن      يزیـ تـا حـاال چ  ..بـده  حیتوضـ  ادیـ عادت داشت اول فکـر کنـه بعـد ب   ..گفت یم باالخره
 ....مطمئنم..گهیم ادیو هم م نیا..نگفته باشه

ــا پرســتار هــا  شــنیاست رفــتم ــود رو   ییبخــش مشــغول صــحبت شــدم و کارهــا  يو ب ــه دســت مــن ب ک
 ...دادم لیبهشون تحو

 ...کردم و دست دادم یکارم تموم شد با همشون خداحافظ یوقت

تخـت   هیـ ار تـا پرسـتارِ زن و مـرد بـا     کـه سـه چهـ    میبـود  یدر خروجـ  کیـ و نزد میبخش خـارج شـد   از
 ...رونیب دنیدو

 :گفتم نایکردم و به ال یاخم

 !...اوردن به نظرت؟ ضیمر..شده یچ یعنی-

 :بود کنارم،گفتم دهیکه رس يبه خانوم احمد رو

 !...؟يشده خانوم احمد یچ-

 :گفت یتفاوت یباال انداخت و با ب يا شونه

ــ  مارســتانیزنــگ زدن بــه ب..اوردن یتصــادف- خــوب  ادیــانگــار حــالش ز..میکــه اتــاق عمــل رو امــاده کن
 ...ستین

 ...کنار میدر بر يتا از جلو دمیرو کش نایال يو تکون دادم و بازو سرم

 ...اوردن یم رونیرو از امبوالنس ب ینگاه کردم که داشتن تصادف رونیدر به ب ي شهیش از

 :برگشتم سمتش نایال يصدا با

 !...م؟یستادیما چرا وا-

 مــاریتـا ب  میکنــ یچنـد لحظـه صــبر مـ    هیــ میعجلـه کــه نـدار  !..رون؟یـ ب میبــر یشـلوغ  نیــاالن تـو ا  نـا یال-
 ...رو ببرن داخل

 :و گفت دیبه بازوم کوب یمشت
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 ...حس انسان دوستانتم نیا يکشته مرده -

 :زدم یتلخ لبخند

 هیــاعــث لحظــه غفلت،ب هیــ..کــنن یخــانواده رو نــابود مــ هیــتصــادفات چطــور  نیــا یدونــ یتــو کــه نمــ-
 ...شهیم یمونیعمر پش

 ...باال ممبر يخواد بر ینم..خب حاال یلیخ-

 ...نگفتم يزیچ گهیتکون دادم و د سر

ــا ــدنه در ورود  ب ــاز ش ــتيب ــرا    ،تخ ــن ب ــل و م ــل دادن داخ ــهیا يرو ه ــ نک ــه ال   هی ــت ب ــت تخ ــایوق  ن
 ...سمت خودم دمینخوره،بازوش رو گرفتم و کش

 ...ایهون یکن یم کاریچ-

 :نگاه کردم نایشده بود گرفتم و به ال یکه کل صورتش خون یاز تصادف نگاه

 ....بود تخت بخوره بـــ کینزد-

 ...شد یکه هول داده م یو قطع کردم و با شک برگشتم سمت تخت حرفم

 ...چشم هام شکل گرفت يجلو شیخون صورت

 ..ختیر يهر دلم

ــه ضــرب از جلــوم هــول دادم و دو  نــایال ــ  یســمت تختــ دمیــرو ب ــ کــه داشــت ب ــاق عمــل م  یه طــرف ات
 .....رفت

 ...دمیدو یتوجه فقط م یاز دستم ول شد و وسط راهرو افتاد اما من ب میو گوش فیک

 ...شد یموند که داشت ازم دور م یشد و نگاهم به تخت دهیاز پشت کش بازوم

 :کنم دایکه گرفته بودم نجات پ یکردم تا از دست کس تقال

 ...ولم کن-

 :فشرد و گفت محکم تر بازوم رو نایال

 ...دفعه به منم بگو خوب هیشد  یچ..يرم کرد هویچرا -

 :زدم غیزد،ج یم رونیکه داشت از کاسه ب ییسمتش و با چشم ها برگشتم
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 ..ولم کن یآراس بود لعنت یتصادف..آراس بود-

ــدریا ــنم از ا    نق ــرد و م ــازوم رو ول ک ــه ب ــد ک ــوکه ش ــش ــاره دو   نی ــردم و دوب ــتفاده ک ــت اس ــفرص  دمی
 ....جلو چشمم نبود گهیتخت د..عمل سمت اتاق

اتـاق عمل،داشـتن تخـت رو     يبـه راهـرو   دمیرسـ  یتوجه بـه آسانسـور،از پلـه هـا رفـتم بـاال و وقتـ        بدون
 ...بردن داخل یم

 :رو شناختم و همون و هم صدا کردم يدکتر آزاد فقط

 ...نیلحظه صبر کن هیدکتر تورو خدا ..دکتر-

مـن و شـناختن اخـم هاشـون بـاز شـد امـا تعجـب هنـوز           یقتـ با اخـم و تعجـب برگشـتن سـمتم و و     همه
 ...زد یتو چشم هاشون موج م

 ...اما اشاره کرد که آراس رو ببرن ستادیخودش ا دکتر

 :کردم شتریتخت رو حرکت دادن،سرعتم رو ب تا

 ...تورو خدا..نمشیلحظه بب هیدکتر -

گفـت   یمـ  گـه ید زیـ چ هیـ قلـبم   يمطمـئن نبـودم آراس بـوده باشـه امـا ضـربان محکـم و کوبنـده          هنوز
 ....دیکوب یوقفه م یب نطوریکه ا زشهیتخته،عز يکه رو یو مطمئن بود کس

 ..خودش بود..شد به صورت پر از خونش خکوبیبه تخت و نگاهم م دمیرس

ــورتش ــ    ص ــن م ــا م ــود ام ــون ب ــرق خ ــناختمش یغ ــیخ..ش ــ  یل ــم م ــوب ه ــناختمش یخ ــ ..ش ــم م  یدل
 ...شناختش

 ...دیدفعه،پر صدا بغضم ترک هیو تو دستم گرفتم و  دستش

 ....داد یآراسم جواب نم..داد یجواب نم..تخت و با هق هق اسمش و صدا کردم يشدم رو خم

 :شدم یو منگ بودم که متوجه منظورش نم جیگ نقدریاما ا دمیشن یرو م يدکتر آزاد يصدا

حالــت  یم بزنــســر هیــ يشــما هــم بهتــره بــر..عمــل بشــه دیــبا مــاریب یخــانوم مشــرق..نیرو ببــر مــاریب-
 ....ستیخوب ن

 ...رونیشد ب دهیرو بردن داخل اتاق و دست آراس از تو دستم کش تخت
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ــ يچشــم هــا..بلنــد شــده ش شیــبــور و ر يبــه موهــا..اخــر نگــاهم بــه صــورتش بــود  يلحظــه  تــا  یاب
 .....کرد یمهربون نگاهم نم شهیارومش که االن بسته بود و مثل هم

 دیـــچرخ یخواســـت بـــره کـــه صـــداش کـــردم و وقتـــ آراس رو بـــردن داخـــل و دکتـــر هـــم تخـــت
 :روپوشش رو چنگ زدم و با هق هق گفتم شونیطرفم،مستاصل و پر

 یمــ..دکتــر رمیــم یاگــه خــوب نشــه مــن مــ..بکــن يکــار هیــتــورو خــدا دکتــر !..شــه؟یدکتــر خــوب م-
 ....تورو خدا..کنم آراس و بهم برگردون دکتر یالتماست م..کنم دکتر یخواهش م..رمیم

 :از روپوشش جدا کرد و گفت متیبود،دستم و با مال یمرد جاافتاده و مسنکه  دکتر

 یهرچــ گــهید..کــنم یتالشــم و مــ يمــن همــه ..نکــن یتــاب یبــ نقــدریا..بــه خــدا باشــه دختــرم دتیــام-
 ....خدا بخواد

 ...ختمیرفت تو اتاق عمل و من مثل اوار همون وسط فرو ر دکتر

 :زدم و صدا کردم هق

 ...خدا-

 ...کرد یم م وونهیداشت د شیدف چند سال پتصا ياداوری

و ..پشــت ســرمون يهــا نیبــوق ماشــ..لنــت هــا يبــو..هــا کیالســت غیــج يصــدا..نمونیشــدنِ ماشــ چــپ
 ....شدم رشیکه دو ماه اس یمطلق یاهیبعد س

 :دمیهم فشردم و نال يهام و محکم رو چشم

همـه رفـتن    ایخـدا ..رو نـدارم  یکـ ی نیـ طاقـت نبـود ا   گـه ید..خـدا  ریـ رو ازم نگ یکـ ی نیـ ا..نـه  ایخـدا ..نه-
 ....خوام خدا یآراسم و از تو م..کنم یخواهش م..رو بزار برام بمونه یکی نیا

 ...چسبوندم نیسرد زم يها کیو به سرام میشونیشدم جلو و پ خم

 یتـو دلـم خـال    يتمـام درد هـا   دیبکشـم کـه شـا    غیـ ج نقـدر یخواسـتم ا  یمـ ..خواسـت  یزدن مـ  غیج دلم
 ...شهیمدونستم ن یبشه اما م

 :لب ذکر گرفتم ریزدم و ز هق

 ...ایخدا..آراسم ایخدا..آراسم ایخدا-
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 ...بلندم کرد نیشد و از رو زم دهیچیدور شونه هام پ یدست

نـم دار کنــارم نشسـته بــود و    ییبــا چشـم هــا  نـا یال..رو بــاز کـردم و ســر بـاال گــرفتم   میاشـک  يهــا چشـم 
 ....دستش دور شونه هام بود

 :ه شونه شو چسبوندم ب میشونیپ

ــ..بگــــو مــــن..بگــــو..بــــه خــــدا..بــــه..یالــــ- آراســــم ..بگــــو..بگــــو..نــــدارم..رو یچکــــیه..چیهــ
 ....تورو خدا..یال..رهینگ..ازم..از..و

 :هاش و دورم محکم تر کرد و تو بغلش فشردم دست

 ...مطمئنم شهیآراس خوب م..شهیخوب م..شهیدرست م یهمه چ..شهیدرست م..نگران نباش-

 :ش گفتم نهیو هق،از تو س هیفتم و همونطور با گررو تو مشتم گر مانتوش

 !...نگفتن چرا تصادف کرده؟-

 :پر بغض گفت ییو با صدا دیکمرم کش يدستش و رو کف

دفعـه   هیـ  نکـه یمثـل ا ..بـوده  ادیـ سـرعتش ز ..هـم تصـادف کـرده    ینییپـا  ابونیـ خ نیسـر همـ  ..یدقتـ  یب-
 یمـ ..اومـده بـه طـرفش    یداشـته مـ   نابویـ خ ي گـه یهـم از طـرف د   گـه ید نیماشـ  هیـ ..ابونیتو خ دهیچیپ

خـوره و   یمـ  زیـ ل..بـوده  سیهـم کـه بخـاطره بـارون خـ      نیزمـ ..خواسـته اون و رد بـده کـه بهـش نخـوره     
ــه  ینمــ ــ  نیماشــتون ــه و بعــد از دو دور چرخ ــکــه دور خــودش زده،محکــم کوب  یرو کنتــرل کن ــه  دهی ب

 .....درخت

 ...انگار به دلم چنگ انداخت يزیچ هی

 !...؟یعنیمن  شیپ ومدهیم!..تصادف کرده؟ نجایا

 :جدا کردم نایم بلندتر شد و خودم و از ال هیگر يفکر صدا نیا با

 ...راستش و بگو نایکرده ال یچکار م نجایا-

 :انداخت نییو سر پا دیو گز لبش

 ...تو دنِیاومده د یم-

 :دمیدهنم گذاشتم و نال يو رو دستم
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 ..یدون یتو از کجا م-

 :اروم گفت یلیه،خکرد و بعد از چند لحظ مکث

 نجــایاومـدم ا  یوقتــ..خـودم و رسـوندم   عیمـنم ســر ..تــو دنـه ید ادیـ هـوراد زنـگ زد گفــت آراس داره م  -
 ....زدم یداشتم با هوراد حرف م

 :تو مشتم جمع کردم نهیس يرو از جلو مانتوم

 ....کنم یخواهش م..به دل من ببخشش..خوام یآراسم و از تو م ایخدا..ایخدا-

 :تو بغلش دیو کشدوباره من  یال

ــ- ــاش هون..سیه ــاروم ب ــاش  ..ای ــدا اروم ب ــورو خ ــاق  ..ت ــه اتف ــاال ک ــ یانش ــالم و   ینم ــاده و آراس س افت
 ....نکن دختر یتاب یب نقدریتورو خدا ا..رونیب ادیسالمت از اتاق م

 ...یخوام ال یمن آراس و م..شمیاون آروم م دنیبا د..خوام یآراسم و م..من فقط..من-

 ...شینیب یم يریعملش تموم شد،م یوقت..شخب اروم با یلیخ-

 ...ختیگونه هام ر يجمع شده تو چشمم،رو يهم فشردم که اشک ها يهام و محکم رو پلک

کـاش  ..نمشیـ حـال نب  نیـ امـا تـو ا   رمیـ بم یدلم بـراش تنـگ شـده بـود امـا حاضـر بـودم از دلتنگـ         چقدر
 ......تونم ینم گهید..دمیدردو کش نیبار ا هیمن ..بهم رحم کنه ندفعهیخدا ا

 هیــهــا کنــار اتــاق عمــل نشســته بــودم و منتظــر بــودم  یصــندل يدونــم چقــدر گذشــته بــود کــه رو ینمــ
 ...خبر بهم بدن

 ...گفتم یلب ذکر م ریپشت سرم و ز واریداده بودم به د هیو تک سرم

ــا ز اشــک ــهــام ت ــ   ری ــود و تمــام صــورتم خ ــه م شــره کــرده ب ــود سیچون ــ ..ب ــم داشــت از غصــه م  یدل
 ...دیترک

ــا يداصــ ــه راهــرو اومــد و باعــث شــد ال   يشــتاب زده ا يپ ــک هــام رو  ياز ت ــاز کــنم و ســر   کــمیپل ب
 ...هوراد بود..بچرخونم سمتش

 ...ستادیما،قدم هاش و بلند تر برداشت و جلومون ا دنید با
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هـدف بـاز و    یمـن و لـب هـاش بـ     ينگـاهش و دوخـت تـو چشـم هـا     ..دیـ چرخ یما مـ  نیناباور ب نگاهش
 ....بسته شد

 ...دهنم گرفتم يو دستم و جلو دیهوراد،دوباره بغضم ترک دنید با

 :قدم اومد جلو و گفت می،نیبا ترس و نگران هوراد

 !...کجاست االن؟..نیکرد شیآراس حالش خوب نبوده،بستر یگفت نایال!..شده؟ یچ-

 ...حرف بزنم یتونستم حت ینم..صورتم فشردم يهام و محکم رو دست

 حیزد و توضــ یاروم داشــت باهــاش حــرف مــ..یصــندل يو نشــوندش رو دیهــوراد رو کشــ يبــازو نــایال
 ...داد یم

 :گفتم هیرفتم سمت اتاق عمل،نگران و با گر یکه م نطوریجا بلند شدم و هم از

 ...کنن یدارن چکار م نمیبب رمیم..تونم تحمل کنم یمن نم-

 ...پرت کردم داخل بردم سمت در و خودم و ره،هجومیبتونه جلوم رو بگ نایال نکهیاز ا قبل

مـن   دنیـ بگـه امـا بـا د    يزیـ برگشـت چ  یدر بـا اخـم و عصـبان    ياز پرسـتارها اونجـا بـود و بـا صـدا      یکی
 ....خشم رو گرفت يدهنش بسته شد و تعجب جا

 :جلوتر و گفت اومد

 !...شده؟ یچ..هیچه حال نیدختر ا ایهون-

 ...آراس چطوره نمیاومدم بب-

 :کرد و گنگ گفت یکمرنگ اخم

 !...س؟آرا-

 :هام و مشت کردم و کالفه از سوال هاش گفتم دست

 ...حالش چــ..تصادف کرده..يآراس صبور..اوردن اتاق عمل شیکه چندساعت پ یتصادف-

 :بازوم و گفت يگم که دست گذاشت رو یرو م یک دیباالخره فهم انگار

 ...ستیگان تنت ن ایتو ن..بزار برم بپرسم..دمیاهان فهم-
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خــدا کنــه آراس ســالمت از اون اتــاق     ..واریــدادم بــه د  هیــ م و بعــد از رفتنش،تک و تکــون داد  ســرم
 ...رونیب ادیب یلعنت

 ...وفتهیواسش ب یاگه اتفاق رمیم یشک م یب..رمیم یم من

ــهید ــادف    گ ــا تص ــازم ب ــدارم ب ــل ن ــتحم ــعز هی ــدم  زی ــت ب ــم عز..رو از دس ــاون ــبم ا  يزی ــه قل ــدریک  نق
 ...کوبه یمحکم م نطوریخواهانشه و براش ا

 ...من مطمئنم..شهیآراس خوب م..رونیفکرها ازش بره ب نیو تکون دادم تا ا سرم

 ...ذاره یتنهام نم..من و دوست داره..هیقو اون

ــاف   يحرفـــام تکـــون دادم و بـــا صـــدا  دییـــو بـــه تا ســـرم پرســـتار چشـــم هـــام و بـــاز کـــردم و صـ
 ....شده بودم و منتظر جواب دادم رهیحرف تو چشم هاش خ یب..ستادمیوا

 :بازوم گذاشت يزد و دستش و رو يحالم،لبخند محو دنید اب

ــد دق..ارومــه یهمــه چــ..نگــران نبــاش- ــو دکتــر م شــهیتمــوم م گــهید قــهیعملــش چن ــا خــودش ..ادی ب
 ...صحبت کن بهتره

اروم ..یشــیاز حــالش بــاخبر م  گــهید کــمی..قلــبم گذاشــتم  يو دســتم و رو دمیکشــ یقــیعم نفــس
 ...نکن یتاب یب نقدریا..باش

ــ   فوســـی از ــا قلبـ ــر امـــا بـ ــکر کـــردم و دو دســـت از پـــا درازتـ ــدم   یزاده تشـ ــر از اتـــاق اومـ اروم تـ
 ....خوبه ينشونه  هیاروم بود خودش  یاونجا همه چ نکهیهم..رونیب

ــایال ــوراد  ســتادهیا ن ــار ه ــود کن ــده و      يب ــم ش ــو خ ــه جل ــود و ب ــاش ب ــت هــاش رو زانوه ــج دس ــه ارن ک
 ...دیکش یموهاش رو محکم م

 :نگاهم کرد که لرزون گفتم عیسر دنمیبا د نایال

 ...و بهم گفتن نیفقط هم..دهیم حیتوض ادیدکتر م..شهیتموم م گهید قهیعملش تا چند دق-

 کیــ..پــرت کــردم و مشــغول ذکــر گفــتن شــدم یصــندل يو دوبــاره خــودم و رو دمیکشــ یقــیعم نفــس
داره لـه لـه    نجـا یا یکـ یبشـنوه و بفهمـه    دیشـا ..کـردم  یگفـتم و اسـم آراس و صـدا مـ     یذکر مـ  ونیدرم

 .....زنه براش یم
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کـه   یکـه بـاالخره در اتـاق عمـل بـاز شـد و دکتـر درحـال         میگذشـت و مـا منتظـر بـود     یم نطوریهم زمان
 ....رونیاومد ب دیکش یم نییماسکش رو پا

 
 ...تونستم بلند بشم یکرخت شده بود و نم پاهام

 ...انگار پاهام تحمل وزن بدنم رو نداشت..کرده بود ترس،سستم

 ...باال دمیو خودم و کش نایال يانداختم به پالتو گچن

چشـم هـاش سـرخ شـده و     ..بـود  شـون یمـن نگـران و پر   يبه هـوراد انـداختم کـه بـه انـدازه       ینگاه مین
 ...دیلرز یفکش م

 ...بزنم اما نتونستم یبرگشتم سمت دکتر و لب هام و باز کردم حرف دوباره

 :داد و گفت تکون يکه متوجه حال بد ما شده بود،سر دکتر

عمـل   ریـ هـم ز  کبـار ی یحتـ ..مـار یبـودم،هم از حـال ب   یمـن هـم از عمـل راضـ    ..بـود  زیـ ام تیـ عمل موفق-
تــو شــکمم فــرو رفتــه و باعــث شــده دنــده هــاش   نیفرمــون ماشــ..نــداد و مقاومــت کــرد یپاســخ منفــ

کـه بـه سـرش     يامـا ضـربه ا  ..شـن یخـوب م  يهـم داشـت کـه بـه زود     یجزئـ  يزخـم هـا  ..ترك بـرداره 
 ....ردهاصابت ک

 :اومد جلو و اروم ادامه داد گهیقدم د میروپوشش برد و ن بیهاش و تو ج دست

ــ -  یهوشــیامــا باعــث ب..خــوش شــانس بــوده یلــیبابــت خ نیــنرســونده و از ا بیضــربه بــه جمجمــه اس
 ....مطمئنم ادیکه بهوش م نیاما از ا یتونم بگم چه زمان ینم قیدق..موقتش شده

 ...از پشت گرفتم عیسر نایشدم که ال یم نیپخش زم داشتم

 ...وفتمیطرفم و با گرفتنِ بازوهام نذاشت ب دینداشت،پر یکه خودش هم حال خوب هوراد

 ینمــ..تــونم صــداش رو بشــنوم یفعــال نمــ..هــوشِیب..هــوشِیآراس ب..دیــچیپ یتــو ســرم مــ زیــچ هیــ فقــط
 ...نمیبازش و بب يتونم چشم ها

 ...صبر بده ایخدا
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دل ..داد و خواســت بــره کــه صــداش کــردم حیاع و احــوالِ آراس توضــدر مــورد اوضــ گــهید کــمی دکتــر
 ...نمیتو دلم نبود که آراس رو بب

 :کرد یم دادیو بغض توش ب دیلرز یصدام م..باال انداخته،برگشت سمتم يبا ابروها دکتر

 ...توروخدا فقط چند لحظه..نمشیتونم چند لحظه بب یدکتر م-

 :کرد و بعد اروم گفت یمکث

امــا فقــط پــنج ..نمشیــبب يکنم،بــر یبــا همکــارات هماهنــگ مــ ژهیــو يقــل شــد مراقبــت هــامنت یوقتــ-
 !....؟يدیفهم یمشرق قهیدق

 :دمیبغض خند ونیو تکون دادم و م سرم

 ..دکتر يچشم اقا-

ممکنــه عکــس العمــل ..خطرناکــه مـار یچــون واســه خــوده ب یکنــ یهــم نمـ  يو زار هیــســرش گر يبـاال -
 ...نشون بده

 ..چشم-

 ...با تکون دادن سرش،رفتزد و  یپلک

 ...کرد یخندون نگاهم م ياما لب ها سیخ يبا چشم ها..و به هوراد نگاه کردم دمیو گز لبم

چـــون آراس رو ..مارســـتانیب گـــهیبـــه ســـمت قســـمت د میراه افتـــاد یانـــداختم و همگـــ نییپـــا ســـر
 ....بود دهیفا یو بودن ما اونجا ب ژهیو يبردن مراقبت ها یم میمستق

 ياز بچـه هـا بـه اسـم سـحر کـه تـو دانشـگاه هـم دوره ا          یکـ یو بـا   سـتادم یبخـش ا  نیـ ا نشیاست يجلو
 ...خودم بود،مشغول صحبت شدم

انتقــال آراس انجــام بشــه بعــد  يصــبر کــنم تــا کــارا کــمی دیــدکتــر باهــاش صــحبت کــرده امــا با گفــت
 ...برم

ــتم ســمت صــندل   ازش ــا یتشــکر کــردم و رف ــ..ه ــام وا يتونســتم رو ینم اصــال خــوب حــالم ..ســمیپاه
 ....برم نجایتونستم از ا یبه استراحت داشتم اما نم ازیبودم و ن مارستانیاز صبح تو ب..نبود

 ...چرخوند یرو تو دستش م شیداده بود و گوش هیتک واریمن به د يرو به رو هوراد
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 :گفت يگرفته ا يمتوجه نگاهم شد،با صدا یوقت

 ..به خانواده خبر بدم دیبا-

 :مه دادادا یمکث کوتاه با

 ...يدونم چطور یاما نم-

 ...من باشه ریاتفاق ها تقص نیا يهمه  دیشا..انداختم نییهام و بستم و سرم و پا چشم

 :اومد سرم و بلند کردم و رو به هوراد گفت ادمیدفعه  هیکه  يزیچ با

 !...کرد؟ یچکار م نجایآراس ا..هوراد-

 :رفماروم اومد ط يابروش رو خاروند و با قدم ها يباال

 ...اومد با تو صحبت کنه یم-

 :شد هیلحنم پر گال ناخوداگاه

 ...اومده صحبت کنه یهفته م کیبعد از -

 :و بعد از چند لحظه اروم شروع کرد به حرف زدن رونیو فوت کرد ب نفسش

ــود  - ــورده ب ــرما خ ــد  ..س ــرزه ش ــب و ل ــب وقتــ ..دیت ــ  یاون ش ــورو م ــه،خودش م  یت ــونه خون ــرس  رهی
بـارون   ریـ سـه چهـار سـاعت ز   ..هـم هـوا سـرد بـود     یلـ یون شـب بـارون گرفـت و خ   باشه ا ادتیاگه ..بام

ــ  یمونــده بــود و وقتــ ــود و  سیســرتاپا خــ..نداشــت یفرقــ چیزنــگ زد مــن بــرم دنبــالش بــا جنــازه ه ب
ــود   ــده ب ــود ش ــاش کب ــانس..لب ــاورد ش ــاق غ می ــلیاتف ــ رقاب ــراش ن یجبران ــادیب ــایتقر..وفت ــه روز  ب س

ــ ..بــود هــوشیب کنتــرلش  یبــه ســخت.."!ومــد؟ین ایــهون"گفــت  یکــرد مــ یتــا چشــم هــاش و هــم بــاز م
بــدون توجــه بــه حرفــام اومــد تــا  ..نتونســتم بــه زور تــو خونــه نگهــش دارم گــهیامــا د..کــردم تــا امــروز

 ......هفته نبوده اما کیبده چرا  حیباهات صحبت کنه و توض

 ...هم فشرد يو چشم هاش رو محکم رو دیلرز صداش

ــا ــا ب ــن   ییحرف ــوراد ش ــه از ه ــاز بــ  دمیک ــودم   یب ــده ب ــت ش ــت ..طاق ــدم و دس ــام    یبلندش ــک ه ــه اش ب
 نیبــ دیـ محــل کارمـه و از فــردا با  نجـا ینبـود کــه ا  المیــخ نیو عـ  خــتمیر یچــه راحـت اشــک مـ  ..دمیکشـ 

 ....ادما که شاهد حال خرابم هستن،بر بخورم نیا
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 یرو کنجکــاور مــ یزدم،هرکســ یضــجه مــ نطــوریمــن نبــود امــا مــن بــراش ا ي چکــارهیآراس ه نکــهیا
 ...ردک

 ...رهیاروم بگ کمیقلب  نیتا ا نمشیبب دیبا..آراسه دنید زیاالن مهمتر از همه چ اما

 :لبخند زد دنمیسحر که با د شیرفتم پ دوباره

کــنم  یفقـط کمکــت مـ  ..يبـر  دیــکجـا با  یدونـ  یخــودت کـه مــ ..خواســتم صـدات کـنم   یاالن مـ  نیهمـ -
 ...یلباس بپوش

 ...آراس و بعد راه افتادم شیپ رمیاشاره کردم که م نایهوراد و ال به

بــا ..دهــنم زدم يهــم رو یســرم و ماســک يرو دمیکمــک ســحر گــان رو تــنم کــردم و کــاله رو کشــ  بــا
 ...از سحر تشکر کردم و رفتم داخل یحال یب

و دســـتگاه  میعالمـــه ســـ هیـــ نیبـــ..چشـــم چرخونـــدم و نگـــاهم روش ثابـــت مونـــد يقـــرار یبـــ بـــا
 ...دصورت و گردنش پر از زخم و خراش بو..بود

 ...ستادمیرفتم طرفش و کنار تختش ا یسخت به

از  لمیفـ  هیـ مثـل   میکـه بـاهم داشـت    يتمـاس،هر خـاطره ا   نیـ و انگـار بـا ا   دمیدسـتش کشـ   يو رو دستم
 ...چشم هام رد شد يجلو

 ...ها یها و دلتنگ يقرار یب ياخر نیها و ا هیها،گر یخنده ها،بحث ها،شوخ تمام

 ...که ازش داشتم یتو خاطرات به صورت ارومش بود و فکرم نگاهم

 ...خم شدم سمت دستش اروم

 ...دمیمکث کوتاه،لب هام و چسبوندم به پشت دستش و بوس هی با

ــر ــردم و رو  س ــد ک ــندل يبلن ــتم   یص ــت نشس ــار تخ ــو     ..کن ــاهم ت ــود و نگ ــتم ب ــو دس ــوز ت ــتش هن دس
 ...خورد یصورتش چرخ م

ارومــش  يبــرق نگــاه و چشــم هــا يدلــم بــرا..داد یخوشــرنگ رو بــازم نشــونم مــ يهــا یاون ابــ کــاش
 رلبشیــز يگفــتن هــا یفســقل يدلــم بــرا..مهربــونش تنــگ شــده يلبخنــد هــا يدلــم بــرا..تنــگ شــده

 ....تنگ شده
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 ...مرد تنگ شده نیا هیهمه چ يدل المصب برا نیا

بــود و صــورتش  یچیدور ســرش بانــدپ..چــپم و از دســتش جــدا کــردم و بــردم ســمت صــورتش  دســت
 ...و مظلوم کرده بود

 :شیشونیباند تو پ يرو دمیسرانگشتام و کش ومار

بـــاالخره  نیببـــ..يهفتـــه منتظـــرم نبـــود کیـــمگـــه ..معرفتـــت اومـــده یبـــ يایـــهون نیببـــ..آراس-
 ...گهیبلند شو د..اومدم

کــنم بــدجور دلــم و  یکــه اعتــراف مــ ییچشــم هــا..بســته ش يو ســر دادم ســمت چشــم هــا  انگشــتام
 ...خودشون کردن ریاس

 ...بسته ش يباند زشت دور سرش و چشم ها نیبا ا یحت..رفت یداشت براش ضعف م دلم

 ..دستش يرو گذاشتم رو میشونیتخت و پ يشدم رو خم

ــود  يبســتر مارســتانیافتــادم کــه مــن تــو ب  يروز ادهیــ ــه  ..بــودم و آراس کنــارم ب خــودم و زده بــودم ب
 ...نبود الشیخ نیخواب تا ازم دور بشه اما ع

 :زمزمه کردم رلبیزدم و ز هق

 يمـن خـودت و خـواب نشـون بـد      دنیـ ند يبـرا  میراضـ ..بـه خـواب   ياش تو هـم خـودت و زده بـود   ک-
 ....توروخدا..آراس تورو خدا چشم هات و باز کن..اما حالت خوب باشه

 :دمیو بلند کردم دوباره و بازوش رو اروم دست کش سرم

ــم م - ــور دل ــآراس چط ــد  ادی ــبع ــواب  کی ــه بخ ــن ا یهفت ــوریو م ــنه  نط ــات و نگــ  يتش ــات حرف اه ه
ــم بــرات تنــگ شــده ..چشــم هــاتو بــاز کــن ..بلنــد شــو..باشــم ــه  کیــبلنــد شــو بهــم بگــو چــرا  ..دل هفت

 .....شو داریب..ترکه آراس یبلند شو دلم داره م..ومدىین

و هــق   هیــدســتش گذاشــتم و بــا گر   يو دوبــاره رو دم،ســرمیازش ند یعکــس العملــ  چیهــ یوقتــ
 :هق،زمزمه کردم

 ....معرفت یب..معرفت یب..معرفت یب-
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 يهوراد،چشـم هـام لحظـه ا    يهـا  راهیـ هـا و بـد و ب   دنیخـارج شـدم و بـا داد کشـ     ژهیـ و يمراقبت هـا  از
 ....گرد شد و بعد اخم هام به شدت تو هم فرو رفت

ــ   دنیــبرداشــتم بــه طــرفش و بــا د قــدم رفت،اشــاره  یپرســتار کــه بــا اخــم داشــت بــه طــرف هــوراد م
 ...کنم یکردم که خودم صحبت م

 :شد زیاسم آراس ت دنِیبا شن اریاخت یت دادم و گوش هام بقدم هام سرع به

 یلـ یخ نمیـ مـن و نب ..کشـم  یو بـه گـوه مـ    تیتـار مـو از سـر آراس کـم بشـه زنـدگ       هیتارا، یعل يبه وال-
 ....زامیکشم بخاطره عز یوقت ها ارومم،پاش برسه ادمم م

انجــام  یتــو گوشــ ییکــارا هیــرو از گوشــش فاصــله دادو  یلحظــه گوشــ هیــبــودم کــه  دهیرســ کنــارش
 ...گذاشت کنار گوشش عیداد و دوباره سر

ــه    رونیــاخــم بهــش اشــاره کــردم بــره ب  بــا ــاز و بســته کــرد و دســت ازادش رو ب کــه چشــم هــاش و ب
 ...اورد باال یعذرخواه ينشونه 

ــ  رفــت ــه طــرف در خروج ــ  یب ــ  یو مــنم چــون حــدس زدم هرچ ــه آراسِ،ع ــوط ب جوجــه  نیهســت مرب
پشــت ســرش بــودم و  زد،منمیــزد و حــرف م یقــدم مــ اطیــکــه تــو ح ورنطــیهم..اردك افتــادم دنبــالش
 .....دادم یبه حرف هاش گوش م

ــ   یتونســته باشــ دیشــا- ــات رو از تصــادف آراس پــاك کن ــام رد پ ــن دن یتم ــا م ــام ــرو ز ای ــ ری  یو رو م
 ...کار بوده يکنم تا نشون بدم دسته تو تو

تــو تصــادف آراس دســت  یکســ..دیبلنــد بــود کــه بــه گــوش مــنم رســ  نقــدریدختــر ا يقهقهــه  يصــدا
 !....ارن؟یسرش ب ییخواستن بال یم!..بوده؟ يتصادفش عمد یعنی!..داشته؟

 ...ایخدا..دیلرز بدنم

 ...بشه رمیدستگ يزیچ دیهوراد گوش بدم تا شا يکردم به حرفا یتمام حالِ بدم،سع با

ــ- ــ دایــچطــور پ ینــیب یحــاال مــ..هــه..چطــور بکشــونمت دادگــاه نیبب  ینقطــه ضــعف یهرکســ..کــنم یم
 ...فراموش نکن چوقتیه نویا..داره
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 یظــیبعــد پوزخنــد غل..داد یگــوش مــ یپشــت خطــ يســکوت کــرد و انگــار داشــت بــه حــرف هــا کــمی
 :زد و با تمسخر گفت

 یگوشــ ،پشــتيکــه کرد ییراحــت از غلــط هــا نقــدریا چوقــتیه گــهید..هــم بــرات دارم شــنهادیپ هیــ-
 ....ممکنه برات گرون تموم بشه..حرف نزن

 :خنده گفت ونیسر داد و م يبلند يفعه هوراد خنده د هی

 یلحظــه ســع نیــاز ا..بــا زبــون خودتــون ســاکت کــرد دیــشــمارو با..يبــاالخره ســاکت شــد..اره خوبــه-
 ....دختر خانوم یمراقب خودت باش شتریکن ب

 ...تو هم دیدفعه خنده ش قطع شد و اخم هاش و به شدت کش هیو  نییرو اورد پا یگوش

 یشـد بـاال و گوشـ    دهیپوزخنـد کشـ   يلـبش بـه نشـونه     يور رفـت و بعـد گوشـه     یا گوشـ بـ  کمی دوباره
 ...بشیرو چپوند تو ج

بـاال و چشـم هـاش گـرد      دیـ ابروهـاش پر ..دیـ کـه تـازه منـو د    مارسـتان یو خواسـت بـره سـمت ب    دیچرخ
 :شد

 !...؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

زد و مـنم مثـل جاسوسـا     یحـرف مـ   یاون داشـت بـا گوشـ   ..انجـام دادم  يچـه کـار بـد    دمیـ لحظه فهم هی
 ...دادم یداشت گوش م

 :من من افتادم و با ترس گفتم به

ــن- ــدم ب  ..م ــودت اوم ــا خ ــنم ب ــم ــه..رونی ــه د..اخ ــاخ ــبان دمی ــت یعص ــکل  ،فکریهس ــردم مش ــ یک  شیپ
 ....خواستم یم..اومده

 :و اروم گفتم دمیکش یقینفس عم..انداختم نییو قطع و سرم و پا حرفم

 ...دیببخش-

ــدم ــ یق ــد و نگــاهش کــنم   ک ــو برداشــت باعــث شــد ســرم و بلن ــه جل ــون..ه ب ــد مهرب ــاش  يرو یلبخن لب
 ....نبود يقبل خبر يلحظه  تیاز عصبان گهینشسته بود و د

 ...داخل میبر ایب..زمیعز ستیمهم ن-
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داشــتم کــه در  ینگفــت وگرنــه چــ يزیــخــوب شــد چ..دمیکشــ یهــم قــدم شــدم و نفــس راحتــ باهــاش
 ...جوابش بگم

 :قدم،اروم گفتماز چند  بعد

ــمی- ــن   ک ــته ش ــات و ناخواس ــرف ه ــ..دمیاز ح ــ ..دیببخش ــا م ــد   یام ــادف آراس عم ــدونم تص ــوام ب  يخ
 !....اره؟یسرش ب ییخواسته بال یم یکس یعنی!..بوده؟

 :و بعداز چند لحظه گفت رونیو فوت کرد ب نفسش

ــ..اره- ــد ياشــنا هی ــا  ..یمیق ــا ج ــا آراس مشــکل داره ام ــه ب ــ يک ــتین ینگران ــ..س ــون حل ــخودم  یش م
 ...میکن

 :که هوراد دستش و بلند کرد و گفت هیک هیمیقد ياشنا نیبپرسم ا خواستم

 یعنــی..بگــم يزیــتــونم چ یمــن نمــ..ایــبــده هون حیبــرات توضــ دیــمــورد فقــط خــوده آراس با نیــدر ا-
 ...حقش و ندارم

 ...اما اخه-

 ...ایکنم هون یخواهش م-

ــب ــا    ل ــرم و پ ــردم و س ــم فش ــام و به ــداختم نییه ــت..ان ــهیم راس ــ..گ ــوده آراس   یهرچ ــت از خ هس
 ...بشنوم بهتره

کـه ممکـن بـود     یـی و نگـران بـودم از بال  ..بـودم  دهیکـه شـن   ییزهـا یمـن تـو فکـر چ   ..میتو فکر بود هردو
 ....درد رو دوباره تحمل کنم نیواقعا فکر نکنم بتونم ا گهید..ادیدوباره سر آراس ب

 ...خودت نگهدارش باش..سپارم یآراسم و به تو م ایخدا

ــا ــردم    يصــدا ب ــش نگــاه ک ــدم و به ــر خــارج ش ــرد و در ش..هــوراد از فک ــهیدســتش و دراز ک رو  يا ش
 :برم داخل گفت نکهیبرام باز کرد اما قبل از ا

 !...باشه؟..بفهمه يزیچ یخوام کس ینم..ایخودمون بمونه هون نیب يدیگفتم و شن یهرچ-

 :سرم و تکون دادم اروم

 ...خودمون بمونه نیب دمیقول م..نگران نباش..باشه-
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ــا ــ  ب ــده اروم ــل    یلبخن ــرم داخ ــرد ب ــاره ک ــتش اش ــا دس ــک زد و ب ــتم  ..پل ــدش و دادم و رف ــواب لبخن ج
 ...داخل

ــود مامــان و بابــا     شیســاعت پــ  کیــ ــته ب ــه   يهــوراد تونس ــه زور بفرســته خون  چــارهیب..آراس رو ب
 ایــآرکـرد بــروز نــده حـالش بــده امـا مــادرش و     یمــ یپــدرش کــه سـع ..مـادرش حــالش واقعـا بــد بـود   

 ....واقعا داغون بودن

ــودم   مــن ــه رو نشــده ب ــوز باهاشــون رو ب ــ  یســع..هن ــا وقت ــا هســتن،ز یکــردم ت ــر آراس  ادیاون دور و ب
 ....خورد بدجنس باشن یهرچند بهشون نم..ادیخوششون ن دیشا..نباشم

 ...بهتره یلیخ ننیهرحال فکر کردم اگه منو نب به

 يســمت مراقبــت هــا دنیــدو یســرعت داشــتن مــدو پرســتار و پشــت سرشــون دکتر،کــه بــه  دنیــد بـا 
 ...شدم خکوبیم ژه،سرجامیو

بـه خـودم اومـدم و     "چـه خبـره   نجـا یا"بلنـد هـوراد کـه گفـت      يو بـا صـدا   سـتادم یلحظه هـاج و واج ا  هی
 .....بود دهیکه آراسم خواب ییسمت جا دمیبه سرعت دو

 ...گرفتن جلوم و عیکردن،سر یبخش کار م نیکه تو ا يدوتا پرستار میو مر سحر

 ...یکیهولشون بدم اما اونا دوتا بودن و من  خواستم

 ...چه خبر شده نمیذاشتن برم بب یگرفته بودنم و نم محکم

 ....ای..ادیبهوش م ماریب ای..ژهیو يمراقبت ها رنینم عیدفعه و سر هیکه دکتر و پرستارها  یالک

 ...خوام بهش فکر کنم ینم یحت

بــه ســحر مــن و ول کــرد و رفــت تــو و درو هــم محکــم  يبــا اشــاره ا رو صــدا کــرد و اونــم میمــر دکتــر
 ....نمیکه داخل رو نب دیپنجره رو هم کش يپرده  ینامرد حت..بست

 ...دیجوش یو سرکه م ریو دلم مثل س ختیر یهام مثل ابر بهار م اشک

 ..عقب دیمن و محکم تو بغلش گرفت و کش سحر

 ...میواقعا نگران شده بود..حق داشت..شده یگفت چ یم یبود و ه دهیهم رس هوراد

 :سحر رو گرفتم و گفتم يبازو
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 ...شده اخه یبگو چ..رمیم یدارم م ینیب ینم!..؟ینیب یحالم و نم..افتاده یحداقل بگو چه اتفاق-

 ...چه خبره نمیمنم که هنوز نرفتم بب..دونم ینم ایبه جون هون..دونم ینم-

 ..رونیاومد ب عیسر میرخواستم اصرار کنم که در باز شد و م باز

قـدم رفـت    هیـ من، يبـا حملـه    چـاره یب..میسـمت مـر   دمیـ زورم سـحر و هـول دادم عقـب و دو    يهمه  با
 ...عقب که بهش نخورم

اومـد کـه از کنـارم رد بشه،دسـتاش و تکـون       یکـه عجلـه داشـت و مـ     نطـور یو بعـد هم  سـتاد یلحظـه ا  هی
 :داد و تند تند گفت

 ...کنه یم نهیدکتر داره معا..نگران نباش مارتیبهوش اومده ب..ایاروم باش هون-

 :هم با عجله خواست رد بشه که چشمش به سحر افتاد و انگار نظرش عوض شد بعد

 نـه یو معا ضـش یمر دیـ بگـو با ..بگـو خـودش و برسـونه    يزنـگ بـزن بـه دکتـر ازاد     عیسـر  یلـ یسحر خ-
 ...ادیب عیفقط سر..کنه

 :گفتم یرفت و من با نگران سحر

 !...بهوش اومده؟ یه نگفتمگ!..چرا؟-

 :گفت تیبا اخم نگاهم کرد و با عصبان میمر

 ...يدیم یکه کال موج منف يبد فکر کرد يها زیبه چ نقدریا..ایکنم هون یواقعا درکت نم-

 :گفت يدیکرد و با تاسف و ناام دتریهاش و شد اخم

 ...کنه نهیو معا ضشیمر دیبا يهر دکتر يانگار فراموش کرد-

 :دماخم کر منم

 ...بشه نیگزیتونه جا یم فتینباشه،دکتر ش مارستانیدکتر ب یدرسته اما وقت-

 :حرصم و دراورد شتریباال انداخت و ب شونه

 ...نهیمعا ادیب میگفته به دکتر زنگ بزن فتیواال همون دکتر ش-

هــم بابــت بهــوش  یاز طرفــ..بــه دو کــنم یکــیامــا حوصــله نداشــتم باهــاش ..ادیــز یلــیخ..بــود مشــکوك
 ....شدم الشیخ یخوشحال بودم و ب یلیمدن آراس خاو
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ــا خوشــحال  برگشــتم ــ..نگــاهش کــردم یســمت هــوراد و ب بــرق  یدونســتم چشــم هــام از خوشــحال  یم
 ...زنهیم

 ...دمیرو شن نایال يبه طرفش برداشتم که صدا یقدم

 ...خبر باز شده بود نیشدم که صورتش انگار با ا يهوراد الِیخ یو ب دمیو گز لبم

 ...از هم باز شده بود ینیریو لب هاش به لبخند ش دیدرخش یاش مه چشم

ــا ال  دمیــچرخ کــه حــاال از  ییخنــدون و اشــک هــا ییبــا لــب هــا..پــر کــردم نــایبــه عقــب و فاصــله م و ب
 ....هیگر ریزدم ز شتریبود،بغلش کردم و ب يجار یخوشحال

 ...يممنون که آراسم و بهم برگردوند..ممنون ایخدا

 ..اوردم یبال درم یاز خوشحال داشتم

 ....که عاشقشون بودم ییبا فکرِ باز شدن چشم ها دیلرز یم دلم

 ...کنم فیو ک نمیراحت لبخندهاش رو بب گهیتونستم د یم

 بـا یتونسـت انقـدر ز   ینمـ  ایـ کـس تـو دن   چیکـه انگـار هـ   ..تونسـتم دوبـاره اسـمم و از زبـونش بشـنوم      یم
 ...ارهیاسمم و به زبون ب

 ...ضورش لذت ببرمتونستم بازم از ح یم

 :عقب و به صورتم نگاه کرد دمیبود،کش دهیمن ترس يها هیکه از گر نایال

 !...؟یکن یم هیچرا گر..آراس خوبه؟!..شده؟ یچ-

 :دمیچیهام و محکم تو هم پ دست

 ...آراس بهوش اومده..اخه-

 ...راحت شد الشیانگار خ..دیکش یقیلحظه چشم هاش و بست و نفس عم هی

 رونیــامــا اروم از ب ظیاخ غلــ هیـ ..رفــت یاهیکــه تـو شــکمم خورد،چشــم هـام ســ   یرد مشــتاز د بعـد،فقط 
 ...اومد رونیلب هام ب

 ...شدم و دستم و تو شکمم فشردم خم

 :دمیرو شن نایال يصدا
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 ...يا وونهیتو صد در صد د..شده یفکر کردم چ..مردم و زنده شدم..نفهم يحقت بود دختره -

 :خودش غر زد ياروم برا بعد

ــحال - ــه خوش ــاراحت  شین ــا گر ..شیمعلومه،نــه ن ــع هردوت ــموق ــه یمــ هی ــا..کن ــت    نی ــم کم مشــت ه
 ....نیتازه محکم تر از ا..زدم یدوتا م دیبا..بود

 ...خنده م گرفت شییدرد از پررو ونیلحظه م هی

 :گفتم دیپرس یحالم و م یکه با نگران يو رو به هوراد ستادمیا صاف

 ...نگران نباش..ستین يزیچ..خوبم-

 ...کردم یال يهم حواله  یرفع بشه و چپ چپ شیهم بهش زدم تا نگران يلبخند

داد کــه فقــط بهمــون گفــتن بهــوش اومــده و   یمــ حیو هــوراد داشــت توضــ دیحــالِ آراس رو پرســ نــایال
 ...میدون ینم یچیهنوز ه

 هادیــدوبـاره   دنشیــبـا د ..اومــد یســمت مـ  نیـ کــه داشـت بــا سـرعت بــه ا   دمیـ رو از دور د يازاد دکتـر 
 !....گن؟ یشده که به ما نم يزینکنه چ..افتادم میمر يها يمشکوك باز

لبخنـد زد و بعـد از جـواب     دنمیـ بـا د ..تـو هـم و رفـتم بـه طـرف دکتـر       دمیفکـر اخـم هـام و کشـ     نیـ ا با
 :دادن به سالمم،گفت

 ...باالخره اقا آراس بهوش اومد..چشمت روشن دخترم-

 :زدم و گفتم یخجول لبخند

 !...نداره؟ یمشکل!..دکتر؟ يوبه اقاحالش خ..ممنون-

 :تکون داد و گفت سر

 ...میکن یکنم بعد صحبت م نهیبرم معا..فقط گفتن بهوش اومده..دمیمنم که تازه رس-

 !...نمش؟یچند لحظه بب شهینم-

 :شد گفت یکه از کنارم رد م نطوریهم

راحـت بـرو    الیـ خ ش تمـوم بشـه بعـد بـا     نـه یهـم صـبر کـن تـا معا     گـه ید کـم ی..يهمه صـبر کـرد   نیا-
 ...ششیپ
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 ...بچه ها شیلبخند تشکر کردم و برگشتم پ با

 :و گفت یصندل ينشست رو نایال

 !...گفت؟ یدکتر چ-

 :کنارش و با دو انگشت محکم چشم هام رو فشردم نشستم

 ...شینیبب یتون یکنم بعد م نهیگفت معا-

 !...نگفت؟!..حالش چطوره؟-

 :اخم برگشتم سمتش و گفتم با

ــ نقــدریا واقعــا- ــ یکــم عقل ــ !..؟یال ــوز آراس رو ند..دهیدکتــر تــازه رس ــ..دهیــهن ــه حــالش  یبعــد م دون
 !...چطوره؟

 ..شیا..خب حاال تو هم-

 :دمیهام و بهم فشردم و سرم و چرخوندم که صداش و شن لب

 ...یهم انداخته از خوشحال یصورتش چه گل-

لـب گفـتم و سـرم     ریـ ز یوفتکـ ..بلنـدش شـد   يدسـتم رفـت سـمت صـورتم کـه باعـث خنـده         اریاخت یب
 ...و چشم هام رو بستم واریدادم به د هیو تک

 ...راحت چند ساعت بخوابم الیبرم خونه با خ دیبا دمیآراس رو که د..خسته بودم یلیخ

 .....بود یحالش خوب بود و چشم هاش رو باز کرده بود برام کاف نکهیهم

 ...به هوراد انداختم و سر تکون دادم ینگاه

 ...ششیتونم برم پ یبعد عالمت داد که م..هم بهم رفت يد و چشم غره اکر یاخم

 ..رونیاومدم ب واریو اروم از پشت د دمیبه روپوشم کش یدست

ــفهم یهــم وقتــ یاز طرفــ..ننیــنداشــتم پــدر و مــادر آراس مــن و بب  دوســت آراس بهــوش اومــده  دنی
 ....نمشیو من نتونستم بب مارستانیخودشون و رسوندن ب عیسر

 ...وقت سرخاروندن نداشتم گهیشروع شد و د فتمیهم که ش شبعد
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تمــوم شــد زنــگ زدم بــه هــوراد و اونــم گفــت پــدر مــادر آراس رفــتن خونــه تــا چنــد    فتمیکــه شــ االن
 ....نمشیفرصت استفاده کردم تا بب نیاز ا ارن،منمیواسه آراس ب لهیوس

 ...ننیوقت من و نب هیکه  امیزود برم و ب دیبا

اومــدن،وانمود کــنم کــه  هــویشــدم و  ریفــرم کــارم اومــدم کــه اگــه تــو اتــاق غــافلگ  هــم بــا  مخصوصــا
 ...پرستارم

 ...هوراد تکون دادم و راه افتادم سمت اتاق يبرا یدست

ــ آراس ــود ه  یوقت ــده ب ــوش اوم ــیبه ــت  یچ ــاطر نداش ــه خ ــرا..ب ــ يب ــر نیهم ــکوك   میم ــارش مش رفت
 ....فراموشى موقت گرفته بود ییجورا هی..بود

 ...بهش نگفته بودن یچیبود و خودشون هم ه ومدهین ادشیبودن  دهیسازش پر یهرچ

تلنگـر عمـل    هیـ بـا اسـم خـودش صـداش زده،مثـل       یگفـت وقتـ   یمـ ..اومـده  يخوده دکتـر ازاد  نکهیا تا
 ...کرده

 یبسـته و بعـد از بـاز کـردن چشـم هـاش،کم کـم همـه چـ          یطـوالن  ي قـه یهـاش و محکم،چنـد دق   چشم
 ....اومده خداروشکر ادشی

 ...میکرد یم دیچکار با شدیم یطوالن شیفکر کرد که اگه فراموش نیبه ا شدینم یحت

 ...گذاشت ریبه خ خداروشکر

 ...و دل تنگم و اروم کنم نمشیدوست داشتم زودتر بب..دیترک یداشت براش م دلم

 ...شد منتقل شده بود بخش یم یساعت چند

 ...شد از لبام ینملبخند پاك ..دیبه مقنعه م کش یو دست ستادمیدر ا يجلو

 ..تر شد قیهام و بهم فشردم و لبخندم عم چشم

 ...نییپا دمیرو کش رهیبه در زدم و بعد اروم دستگ یاروم ي تقه

 ...بود دهیبود و اروم خواب دهیتخت دراز کش يرو..بهش انداختم یو بردم داخل و نگاه سرم

 ...نشه درو اروم بستم داریوقت ب هی نکهیا يداخل و برا رفتم
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ــ ــ  يخــراش رو یکل ــد بزرگ ــود و بان ــرش پ یصــورتش ب ــچیهــم دور س ــودن دهی ــت هــاش رو..ب  يدس
 ....بود دهیشکمش تو هم قفل شده بود و مثل پسربچه ها خواب

ــ قــدم ــه   یهــام و اروم و ب ــصــدا برداشــتم ک ــوقــت ب هی ــ..نشــه داری ــتونســتم بب یم ــرم نمشی ــ..و ب  ینم
 ...کنم دارشیخواستم ب

 ...دمیکش یقیام و بستم و نفس عمو چشم ه ستادمیتختش ا کنار

ــ  یاگـه اتفــاق ..خوبـه کــه حضـور داشــت   چقـدر  مــردم  یمـ ..کــردم یمـ  دیــبا یافتـاد چــه غلطـ   یواسـش م
 ...حتما

ــازه ــ  ت ــتم درك م ــو  یداش ــه آراس ت ــردم ک ــ  يک ــر بزرگ ــه خط ــوده  یچ ــاده ب ــاق  ..افت ــکر اتف خداروش
 ....وفتادیواسش ن يریجبران ناپذ

ــعم دم ــهید قی ــ  يا گ ــرفتم و اروم دس ــتش  گ ــمت دس ــردم س ــرزونم و ب ــش  ..ت ل ــتم حس ــت داش دوس
 ...کنم

 ...که بهش سرم وصل بود دمیکش یو نامحسوس دستم و پشت دست اروم

 ...تر شد و محسوس تر نوازشش کردم قیعم لبخندم

 ...شیممنونم که ازم نگرفت ایخدا

 یبعـد مـ  و  دمیـ د یمهربـونش رو هـم مـ    يو لبخنـد هـا   شیدوسـت داشـتن   يهـا  یبـود تـا ابـ    داریب کاش
 ...رفتم

 :خش گرفته ش باعث شد خشک بشم يدستم و عقب بکشم که صدا خواستم

 !...؟يباالخره اومد-

 ...سرم و بلند کردم و با شوق نگاهم و تو صورتش چرخوندم اروم

صــورتش پــر از خــراش بــود ..زد یچشــم هــاش گــود شــده بــود و و نگــاهش تــو صــورتم دو دو مــ ریــز
 ...بود یاما بازم واسم خواستن

رو  مـون یدلتنگ میبـا نگـاه داشـت   ..اونـم انگـار مثـل مـن بـود     ..دیـ چرخ ینمـ  یحرفـ  چیگفتن هـ  يبرا زبونم
 ....زد،نه من ینه اون حرف م..میداد یبهم نشون م
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 ...ازادش و اروم اورد سمت دستم و انگشتام و تو دستش گرفت دست

 ...رمیتونستم نگاه از صورتش بگ یش بودم و نم رهیمسخ شده خ يادما مثل

 گــهید..دســتم تــو دســتش بــود..لــب هــاش نشســته بــود يرو شیشــگیلبخنــد هم..هــاش بــاز بــود چشـم 
 ....یچیواقعا ه..خواستم یاون لحظه از خدا نم یچیه

 :خش گرفته گفت يکنار تخت اشاره کرد و با همون صدا یصندل به

 ...زمیعز نیبش-

 ...یصندل يرو رون،نشستمیدستم و از دستش بکشم ب نکهیا بدون

 :گفت یتر شد و با لحن مهربون قیعم لبخندش

 ...دلم برات تنگ شده بود-

 :قفل شده مون و اروم گفتم يو دوختم به دست ها نگاهم

 ..يشد مونیفکر کردم پش-

 !..؟یاز چ-

 :کردم،لبخند زدم یکه به دست هامون نگاه م همونطور

 ..يکه اون روز زد ییاز حرف ها-

 !...کدوم روز؟-

ــا ــد و نگــاهش کــردم تعجــب ســرم و  ب ــا د..بلن ــب ــدونش فهم يچشــم هــا دنی ــداره اذ دمیــخن ــ تمی  یم
 ...کنه

 :و ابروهام و انداختم باال دمیلبم و گز ي گوشه

 ...ادینم ادمی گهیمنم د يانگار..دونم ینم-

 ...گفتن ارومش رو بشنوم و ذوق کنم "یفسقل"و من تونستم دوباره  دیصدا خند یب

 ...لب هاش موند ياز لبخند رو يدش کم کم قطع شد و فقط ر خنده

 :و اروم فشرد و گفت دستم

 ...نیبش نجایا..يدور یلیتر،خ کینزد ایو خودت هم ب نمیکمک کن من بش-
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 یحیتــوج چیاومــد هــ یمــ یاگــه کســ..کــه اشــاره کــرده بــود نگــاه کــردم و مــردد بلنــد شــدم  ییجــا بــه
 ....کینزد نقدریتختش و ا ينداشتم واسه نشستن کنارش،اونم رو

ــود و خ پشــتم ــه در ب ــب ــود   المی ــت ب ــ..بخــاطره حضــوره هــوراد راح ــه ب  یم ــش ب ــدونســتم حواس  رونی
 ....کنه یخبرم م يجور هی ادیب یهست و اگه کس

 ...باشم کشیخواستم نزد یخودمم م نکهیو از همه مهم تر ا..آراس اما مهم تر بود ي خواسته

راحــت   شیاز راحتــ المیــخ یو اوردم بــاال و بــالش پشــت ســرش رو مرتــب کــردم و وقتــ       تخــتش
 ....که گفته بود ییشد،خودمم نشستم همونجا

 ...کرد و من غرق لذته حضورش بودم یانگشت شصتش،پشت دستم و نوازش م با

 :دیو چونه م لرز شیشونیسمت باند دور پ دیچرخ نگاهم

 ...دمیترس یلیخ-

 !..چرا؟-

شـد و   یلـوم هرلحظـه بـزرگ تـر مـ     بغـض تـو گ  ..تا لـرزش چونـه م متوقـف بشـه امـا نشـد       دمیو گز لبم
خــودش  شیهــا و تـرس هـام رو پـ    یخواسـتم نگرانـ   یمـ ..کـنم  هیــداشـتم کنـارِ آراس گر   يدیشـد  لیـ م

 .....دور زمیبر

کــردم و رفــتم  يخــودمم بــدون مقاومــت همکــار..ســمت خــودش دیحــالم شــد و دســتم و کشــ متوجــه
 ...طرفش

و اشــک هــا بــا    دیــترککمــرم کــه نشست،بغضــم    يآراس رو يش و دســت هــا  نهیســ يرو ســرم
 ...ختنیگونه م ر يسرعت رو

 :و تو گوشم زمزمه کرد دیو پشت کمرم کش دستش

کــه  یدونــ یمــ..وفتــهیاتفاقــات ب نیــخواســتم ا ینمــ..بــبخش ترســوندمت..ســتین يزیــچ..اروم..سیهــ-
 ....دوست ندارم نگرانت کنم

 ...شد یم دهیمقنعه م کش يرو یکیکمرم و اون  يحرکت رو یکه سرم بهش وصل بود،ب یدست
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هــام  یتــرس هــا و نگرانــ نِیگزیشــدم و حــس حضــورش داشــت جــا ینــوازش هــاش داشــتم اروم مــ بــا
 ....خواستم یو م نیشد و منم هم یم

 ...نشوند یسرم م يو رو زشیر يها بوسه

 یشـد و تـو بغلـش اروم مـ     یم داشـت قطـع مـ    هیـ امـا کـم کـم گر    میحـال بـود   نیدونم چقدر تو هم ینم
 ...شدم

 ...از بودنش..از بهوش اومدنش داشتم ییبایارامش ز..دمیکش یقیبستم و نفس عم هام و چشم

اغــوش آراس  يهــم معجــزه  دیشــا..ارومــم نکــرده بــود نــایو کوتــاه تــو بغــل ال یواشــکی ي هیــگر اون
 ....ارومم کرد عیسر نقدریبود که ا

 ...رمیش بلند کردم اما نذاشت ازش فاصله بگ نهیو با خجالت سرم و از س اروم

ــام و از صــورتم      دســت ــا شصــت جفــت دســت هاش،اشــک ه ــرف صــورتم و ب هــاش و گذاشــت دو ط
 ...پاك کرد

 :لب زد یزد و با مهربون یپلک

 !...؟یخوب-

 ...نییو تکون دادم و چشم هام و انداختم پا سرم

 ...دیو بوس میشونیسمت خودش و اروم پ دمیدست هاش که هنوز دو طرف صورتم بود،کش با

 ...که بهم منتقل کرد،بستم یحس خوب نیتم و چشم هام و از ادستش و گرف مچ

 ...جدا شد،چشم باز کردم میشونیهاش که از پ لب

 یبــود و نمــ شــتریامــا حــس خــوبم ب دمیکشــ یخجالــت مــ..تــو صــورتش نگــاه کــردم رهیــو خ میمســتق
 ...خرابش کنم یحرکت ایخواستم با حرف 

بـود   نیـ لحظـه سـرزنش کـنم امـا االن مهـم ا      نیـ تونستم بعـد هرچقـدر خواسـتم خـودم و بخـاطره ا      یم
 ....نداره یمشکل گهیو د شمهیکه همه جوره بهم ثابت بشه که آراس پ

ــا  اروم ــتش موه ــا دس ــو پ    ییب ــودن و ت ــده ب ــارج ش ــه خ ــه از مقنع ــونیک ــهیر میش ــودن رو داد ز خت ــب  ری
 :مقنعه و در همون حال،اروم نجوا کرد
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 ...دمیشن یصدات و م-

 !...؟یچ یعنی..نگاهش کردم رهیباال و خ دیپر دایاز تعجبِ ز ابروهام

 :چقدر متعجبم کرده که خودش ادامه داد دیفهم انگار

 یازم مـ ..دمیعـذاب کشـ   یلـ یهـات خ  هیـ بخـاطره گر ..بشـم  داریـ ب یخواسـت  یو ازم مـ  يکـرد  یمـ  هیگر-
 ....دست من نبود انگار یچیبشم اما ه داریب یخواست

 :گفتم جیزده و گ رتیح

 !...تمام حرفام و؟ يدینش یم!..واقعا؟-

 :هم گذاشت و سر تکون داد يهاش و رو چشم

ــا چ- ــاره ام ــز زی ــ يادی ــتــو و گر يفقــط از حرفــا کــمی..ســتین ادمی ــه از مامــانمم فقــط  ..هــات هی و البت
 ....زد،به خاطر دارم یکه اسمم و صدا م یوقت

 !...؟یچ هیبق-

 ...فقط تو و مامانمم..نه هیبق-

ــه ســمتش ب  یحالــت کجــ از ودم،خــودم و صــاف کــردم کــه دســت هــاش از صــورتم جــدا شــد و    کــه ب
 یســرعت تیـ در باعـث شـد چشــم هـام گـرد بشــه و بـا نها      يبپرسـم کـه صــدا   گــهیسـوال د  هیـ خواسـتم  

 .....ستادمیو ا دمیتخت پر يکه از خودم سراغ داشتم،از رو

ــ  يبــا چشــم هــا آراس تــاق وارد ا یکــ نمیــبرگــردم و بب نکــهیکــرد کــه بــدون ا یگــرد شــده نگــاهم م
 :گفتم يجد یلیشده،دستم و به سرمش بند کردم و خ

 !...ن؟یدرد ندار گهیپس د-

 ...من که جواب هم نداد يبود از کارا جیگ نقدریا آراس

 :و حدس زدم مادرش باشه دمیمسن رو از پشت سرم شن یزن يصدا

 !...حالش بهتره خانوم؟-

 :به عقب دمیچرخ یقیبا نفس عم و بعد ارهیدرن يآراس دراوردم تا خنگ باز يهام و برا چشم

 ...بهتر هستن یلیبله خداروشکر خ-
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ــاش  مامــان ــآراس و باب ــه شــدت   هی ــا چشــم هــا  کــهیلحظــه ب ــن نگــاه    يخــورده و ب ــه م گــرد شــده ب
 ...کردن

 :باال انداختم و برگشتم سمت آراس ییابرو

 ...نیهرچه زودتر بهتر بش دوارمیام-

 ...زد و اروم تشکر کرد يزیر ه،چشمکیچ بود موضوع دهیکه انگار باالخره فهم آراس

 یکـه تـو صـورت پـدر و مـادرِ آراس مـوج مـ        يادیـ گـرد شـده و تعجـب ز    يتوجه بـه چشـم هـا    یب بعد
 ....گفتم و از کنارشون رد شدم يزد،با اجازه ا

 ...هم فشردم يو چشم هام و محکم رو دمیکش یقیاتاق که خارج شدم نفس عم از

 ...خدا رحم کرد..رفت یمن م يودن،ابروزودتر اومده ب هیچند ثان اگه

فحـــش و ناســـزا بلـــد بـــودم نثـــارِ هـــوراد  یلـــب هرچـــ ریـــافتـــادم ســـمت بخـــش خودمـــون و ز راه
 ....زنه یم بشیباشه غ دیخر هرموقع با يپسره ..کردم

 ...شدن یروبه رو م يبودن با چه صحنه ا دهیزودتر رس کمیاگه  يوا

 :دمیلب غر ریو ز دمیکش یاه

کــه  یمقصـر خـودت  ..نیبکنــ یتـو اتــاق چـه غلطـ    نیخـواه  یشـما مــ  دیـ فهم یخت از کجـا مــ هـوراد بـدب  -
 ....پسره هرکار دلش خواست بکنه يگذار یو م یکش یخجالت نم

 :درهم جواب خودم و دادم ییاخم ها با

خواسـت مـن و اروم کنــه    یتـازه مـ  ..حـرف هـارو نـداره    نیــمـاچ ناقابـل کـه ا    هیـ !..کـرده؟  کـار یمگـه چ -
بار دومش باشه نیاس سواستفاده کرده که اآر یوگرنه ک.... 

ــبم و  ادیــلــب هــام نشســت و از ذوق ز يرو یقــیآراس لبخنــده عم يحــرف هــا و کارهــا ياداوریــ بــا ل
 ...دمیگز

 یبـ  نـه یبب یاگـه کسـ  ..زنـم  یلحظـه لبخنـد ژکونـد مـ     هیـ لحظـه دعـوا دارم بـا خودم،    هی..تعادل ندارم منم
 ....کنه یخندم حتما به عقلم شک م یدارم م لیدل

 ...و به قدم هام سرعت دادم دمیبه صورتم کش یدست کالفه
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 .....نبودم که اونم شدم ریفقط با خودم درگ..شم اگه خدا بخواد یهم م وونهیکم کم د دارم

اســـم آراس  دنیـــبـــا د..شـــلوارم دراوردم بیـــرو از ج میو گوشـــ نـــتیکاب يرو گذاشـــتم رو فنجـــون
 ...شل شد شمین

خداروشـکر اشـپزخونه اپـن نبـود و راحـت      ..کنـه  یچکـار مـ   نـا یال نمیـ کـردم تـا بب   ینگـاه  رونیدر به ب از
 ...یمتوجه بشه،صحبت کن یکس نکهیشد بدون ا یم

ــت ــخ وق ــرگرمِ و نم    المی ــه س ــد ک ــت ش ــاسیراح ــ   اد،تم ــردم و گوش ــرار ک ــم   یرو برق ــار گوش رو کن
 :گذاشتم

 ..سالم-

 :دیرس یبم و گرفته به نظر م یپشت گوش شهیهم صداش

 !...؟یخوب..زمیعز سالم-

 ...و کم کنم جانمیکردم ه یسع یقیم وبا نفس عم نهیس يازادم و گذاشتم رو دست

زده  جـان یهـم ه  زمیـ عز هیـ  یحتـ ..کـنن  یعشقشـون رو تجربـه مـ    نیشـدم کـه اولـ    ییدختربچه هـا  مثل
 ....يریبا صداش تپش قلب بگ یکه حت نهیعشق هم تیهم خاص دیشا..کنه یم م

 !...؟يبهتر شد!..؟یتو خوب..یخوبم مرس-

کـنم تـا    یتـو خونـه اسـتراحت مـ     هیـ تـو و بق  يچنـد روز هـم بخـاطره اصـرار هـا     ..اره خداروشکر بهترم-
 ...راحت بشه التونیخ

 ...ینیب ینم يصدمه ا گهیکه د شهیراحت م المونیخ ينطوریا..خوبه یلیخ-

 ...منم با تعجب سکوت کردم..گفت و ساکت شد یهوم

 یهنــوز داره نفــس مــ نکــهیکــردم بخــاطره ا یو خداروشــکر مــ دمیشــن ینفــس هــاش و مــ يصــدا فقــط
 ....زنه یکشه و باهام حرف م

 :زمزمه وار تو گوشم نشست د،صداشیکه کش یدر پ یپ ياز چند لحظه سکوت و نفس ها بعد

 ...دلم برات تنگ شده-
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ــم ــ خــتیر دل ــباعــث شــد از شــدت شــوق   نیو هم ــد لحظــه ســاکت بمــونم و    دیشــا ای ــم تعجب،چن ه
 :،نجوا کردمبعد

 ...میدیرو د گهیهمد روزیما که د-

زود بــه زود بــرات تنــگ  یدونــ یمگــه نمــ..ادهیــدل ز نیــا يباشــمت امــا بــرا دهیــروز ند کیــ دیشــا-
 ...شهیم

 :و اروم تر از قبل گفتم دمیکش یقیعم نفس

 ...منم دلم تنگ شده-

 :گفت عیحرف بود که سر نیمنتظر هم انگار

 ...گهید ایخوب پاشو ب-

 :زدم يگرد شده تک خند يشم هاچ با

 ...یگینم يجد-

مامــان مــنم کــه ..بــا خــودت اریــرو هــم ب نــایال یهســت يزیــاگــه نگــران چ..ام يچــرا اتفاقــا کــامال جــد-
 ....خونه ست

 ...افتادم شیچند روز پ ادهیاوردن اسم مامانش  با

بهشــون  یراس چــدونــم آ یکــه مــن تــو اتــاق آراس بــودم و مامــان بابــاش اومــدن،نم ياز اون روز بعــد
 ....دفعه عوض شدن هی نقدریگفت که ا

بغلــم کــرد و گفــت آراس بهشــون گفتــه کــه مــنم جــزء گــروه  ..روز بعــد اومــد بخــش خــودم مامــانش
 ...دوستاشون هستم

ــ ــه ا  یحت ــازم تشــکر کــرد ک ــ  نی ــه آراس رس ــدت ب ــل ا..دمیم ــوراد همــون روزا نکــهیمث  یِهوشــیب يه
ــ    ــت پرس ــا دوس ــه دوت ــوده ک ــه ب ــون گفت ــتار دارن و اآراس بهش ــدت خ نی ــیم ــ  یل ــه آراس رس  یدگیب

 ....کردن

 ...کرد یحساب ازم تشکر م نیرو ا اونم
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 يحرفاسـت امـا گذاشـتم پـا     نیـ تـر از ا  یمیهـاش صـم   یحس کـردم محبـت کالمـش و مهربـون     هرچند
 ....بخاطره خوب شدنِ آراس شیخوشحال

 :زد از فکر خارج شدم و گفتم یآراس که اسمم و صدا م يصدا با

 یقــرار مــ   هیــ بــا بچــه هــا    ..ســت یامــا درســت ن   نمــت یکــه خــودمم دوســت دارم بب    یدونــ  یمــ-
 ...دنتید مییایم م،هممونیذار

 :گفت ریبهانه گ يبچه ها مثل

 ...نمیخوام بب یتو رو م..خوام چکار یرو م هیمن بق-

ـ  یخــودت مــ..ریـ بهانــه نگ..زمیـ عز..آراس- بـا بچــه هــا  ..اونجــا امیــمــن پاشـم ب  سـت یکــه درســت ن یدون
 ...گهید مییایم

 :گه،گفتمینم يزیسکوت کرده و چ دمید یوقت

 ...گهیآراس ناراحت نشو د-

 ...سکوت بازم

 :و گفت دیکش یقیصداش زدم که نفس عم اروم

 !...ا؟یهون یگفت یچ-

 :هام و انداختم باال ابرو

 ...گفتم با بچه ها-

 :گفت يوسط حرفم و با شاد دیپر

 !...؟يبا من بود!..زم؟یعز یگفت-

 ...آراس خنده م گرفته بود يبود،اخم هام تو هم رفته و از شاد دهیکه از دهنم پر یزمیزع از

 ...آراس-

 !..جونم؟..یعنی!..؟یچ..ها-

 :و با خنده دوباره صداش کردم متعجب

 ..آراس-
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مخصوصــا بــا ..تنــگ شــده یلــیکــه دلــم خ نییایــامــا فــردا حتمــا ب..ایــبــا بچــه هــا ب..زمیــباشــه عز..باشــه-
 ...امروزت یزبون نیریش

 :دمیاروم و زمزمه وارش و شن يم شدت گرفت که صدا خنده

 !...جونــــم-

 دهیــند ينطـور یتــا حـاال ا ..آراس خنــده م گرفتـه بـود هــم تعجـب کـرده بـودم      دهیـ جد يرو نیـ از ا هـم 
 ...بودمش

و  دهیکـــردم اون پســـره اتوکشـــ یفکـــرش هـــم نمـــ..بـــود خوشـــم اومـــده بـــود نیـــا قـــتشیحق امـــا
متعجــب  یقــیخواســت مــن و هــرروز بــه طر یانگــار آراس مــ..متفــاوت رفتــار کنــه نقــدریمرتب،بتونــه ا

 ....کنه

ــود    روزیــد از ــم بــراش تنــگ شــده ب ــه رفت،چقــدر دل ــا حــرف  ..کــه مــرخص شــد و بــه خون امــروز و ب
 ...هم شده بود شتریب میزدنمون شدت دلتنگ

ــ يبــود،روز مارســتانیکــه ب یمــدت تــو ــه  ینمــ گــهیامــا االن د دنشیــرفــتم د یچنــدبار م شــد بــرم خون
 ...شون

 ...کردم یو راض نمش،خودمیب یزود م یلیکه خ نیو با ا دمیکش یقیعم نفس

ــد ــهیاز ا بع ــه خ   نک ــت ک ــول گرف ــاره ازم ق ــیآراس دوب ــرم د یل ــزود ب ــش ب  دنشی ــا دل ــتریت ــگ  ش تن
 ...میکرد ینشه،از هم خداحافظ

روزهــام بــا ..اشــتچقـدر خوبــه کــه حضــور د ..م چســبوندم نهیرو بــه ســ یرو قطــع کــردم و گوشــ تمـاس 
 ....کردم یها فکر نم میبه قد گهید..وجوده آراس شاد شده و خودم هم سرزنده تر شده بودم

ــد ــتن آراس از خ  هرچن ــر نداش ــیخب ــایچ یل ــ  زه ــرانم م ــ  ینگ ــا نم ــرد ام ــاث   یک ــارم ت ــو رفت ــتم ت  ریذاش
 ...بزاره

ـ  دیـ با..از دسـتش بـدم   گـه یخواسـتم د  ینمـ ..آراس رو دوبـاره بـه مـن داده بـود     خدا  یداشـتنش مـ   يراب
 ....شده با خودش یحت..دمیجنگ
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ســرد  يقهــوه هـا ..گـاز  يرو کمیکــوچ لیو رفــتم سـراغ قهــوه جـوش اسـت    بمیـ رو چپونـدم تــو ج  یگوشـ 
 ....کردم و دوباره مشغول درست کردن شدم یخال نکیداخلش رو تو س يشده 

 نمیـ و دل دوسـتم تـا بب  درد  ينشسـتم پـا   یمـ  دیـ حـاال با ..میتـا بـا هـم صـحبت کنـ      نجـا یاومـده بـود ا   نایال
 .....نیغمگ نقدریا یکنه و چ یخوشحالش م یگاه نقدریا یچ

و بـا لبخنـد    ینیو شـکر گذاشـتم تـو سـ     ریتـو فنجـون و بـه همـراه شـ      خـتم یها رو امـاده کـردم و ر   قهوه
 ...یال شیرفتم پ یپهن

 :رو گذاشت کنارش یبهم زد و گوش يلبخند نایال

 ..قهوه درست کردنت دیچقدر طول کش-

 ...هم رفت هوا نایال يکه بزرگ تر شد،خنده  لبخندم

 :سر شونه ش زدم

 ..کوفت-

و بعـد از چرخونـدنِ چنـدبار قاشـق      خـت یشـکر تـو فنجـونش ر    کـم یتوجه به من،بـا خنـده خـم شـد      یب
 ....داخلش،فنجون رو برداشت و تو دوتا دستش گرفت

 ...داد هیبه جلو خم شد و ارنج دست هاش و به زانوهاش تک کمی

 :نگاهم کنه گفت نکهیبه جلو،بدون ا رهیخ

 !...؟یبوده هون یارزوم چ نیبزرگ تر یدون یم-

 :فکر کردن گفتم کمیهام و جمع کردم و با  لب

 ..عاشق شدن-

 :تلخ که اخم هام رفت تو هم نقدریا..زد یخنده تلخ تک

 !...؟يتو خواهر يشد یچ-

 :ند و با بغض گفتلب هاش نشو يرو یبدون نگاه کردن بهم،لبخند تلخ بازم

 ...ایکردم هون یارزو رو نم نیا چوقتیکاش ه-
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 نــایال..حــق داشــتم..جملــه رو گفــت کــه بــه شــدت جــاخوردم  نیــو محکــم و بــا رنجــش ا يجــد نقــدریا
 ....زد یبه طرف م یرو هم به شوخ شیجد يحرف ها یحت

 ..در جوابش بگم يزینتونستم چ یشوکه شدم که حت نقدریا

ــ فکــر ــ..اطره هــوراد خوشــحالهکــردم االن بخــ یم ــزرگ تــر   یفکــر م ــه ب ارزوش  نیکــردم حــاال کــه ب
 ....شهیم شهیخوشش اومده،شادتر از هم یو از کس دهیرس

 ...انگار تمام معادالتم بهم خورده بود اما

 :سمت خودم دمشیش رو گرفتم و اروم کش شونه

ــ- ــ یمشــکل!..؟یچــرا ال ــود !..اومــده کــه مــن خبــر نــدارم؟  شیپ  هیــشــده  یچــ..تــو کــه حالــت خــوب ب
 !...دفعه؟

 :لب هاش خارج شد نیاز ب یاروم يزد و هه  يپوزخند

 ..کاش ارزش داشت-

 ...یکن ینگرانم م يدار..نایشده ال یچ-

 ...دونست یعشق رو م نیشده بودم که حداقل قدر ا یکاش عاشق کس-

 ..نایال-

 :زد یاروم با خودش حرف م نطوریتوجه به من هم یب بازم

 ...اخه چکار کنم..چکار کنم من..شد ینم ينطوریکاش ا..بودمش دهیکاش اصال ند-

 :دیبه صورتش کش یو دست زدیم يو گذاشت رو ،فنجونیکالفگ با

 ...کنم اخه شیچطور حال..یکنم که زده به جاده خاک یدل زبون نفهم چطور حال نیبه ا-

بـده کـه    حیوضـ کنـه و بعـد ت   یحـرف هـا خـال    نیحرف و ساکت نگـاهش کـردم تـا خـودش و بـا همـ       یب
 ...شده یچ

اونوقــت ..و از همــه مهــم تــر مــرد هســتن فیرت،شــریغ ق،بــایهــم ال یلــیکــه خ میــهزارتــا همکــار دار-
 ....اینادر دن ينمونه  يدست بزارم رو دیمن با

 :دیلب غر ریداد به مبل و با انگشتاش محکم چشم هاش رو فشرد و ز هیتک
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 ...یدلِ لعنت نیلعنت به ا-

 :کردم و مردد گفتم سیخ هام و با زبونم لب

 ...هیکاف یاگه اسمش و هم بگ!..؟یزن یحرف م يدار یبدونم درمورده ک شهیم-

ــ  نقــدریا ــر غ ــد و پ ــ  ضیتن ــه ب ــپر اریــاخت یبرگشــت ســمتم ک ــا  دمی ــا چشــم ه گــرد شــده  يعقــب و ب
 ...نگاهش کردم

رش تــ یلحظــه از حرکــت خــودم خنــده م گرفــت امــا لــب هـام و بهــم فشــردم کــه بــا خنــده م عصــب  هیـ 
 ....ان هی دمیبود که واقعا ازش ترس یعصب نقدریا..نکنم

 :گفت تیتوجه به من با عصبان یاما ب نایال

ــ - تــا دوســت 8..شــهیهنــوزم بــاورم نم..شــعوریب يپســره ..زنــم یدرمــورده اون هــوراده نفهــم حــرف م
کـن قـبال   حـاال فکـر   ..تـا دختـر دوسـته   8همزمـان بـا    یعنـ ی..بـا هـم  ..ایـ کنـه هون  یدختر رو با هم اداره مـ 

 .....تونه به ثبت رسونده باشه یرو م يچقدر بودن و تا االن چه رکورد
 
 :کم رفتم طرفش و گفتم هیتعجب  با

 !...؟یمطمئن!..تا؟8-

 :تکون داد و گفت سر

 ...دمیخودم د يبا جفت چشم ها..اره مطمئنم-

 :شد شتریب تعجبم

 .!..شه؟یمگه م!..ش؟یدیتا دختر د8همزمان با  یعنی!..؟يدید-

 :گفت يشتریب تیو جمع کرد و با عصبان صورتش

 یکــیکــه  دنیــفهم یاون دختــرا اگــه مــ!..؟یبــه خنگــ يخودتــو زد ایــ یخنگــ نقــدریتــو واقعــا ا ایــهون-
 ....گذاشتن یتار مو رو سر پسره نم هیهم تو کاره  گهید

 :دیهاش و مشت کرد و غر دست

 ..من راحت بشم يریبم شاالیا..خدا لعنتت کنه هوراد-
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 :و با اخم گفتم خداگاه،بلندنا

 ...خدانکنه..نه يوا-

 :گرد شده برگشت سمتم يچشم ها با

 !...ها؟..یهست یتو طرفه ک-

ادمــش  شـه یهـم م  يا گـه یاز راهـه د !..؟یکنـ  یمـ  نیامـا چــرا نفـر  ..خـب معلومـه کـه طـرف تـو هسـتم      -
 ...کرد

 !..؟یچه راه-

 :هام و باال انداختم و گفتم ابرو

کـه   يزیـ چ يبـرا  ریـ بگ ادیـ ..تـو هـم غصـه نخـور    ..میاریـ بـاهم پـدرش و درم   ییوتـا اما د..فکر کنم دیبا-
 گــهیامــا دو روز د یجنگــ یمــ ،بــازمیوفتیتــا دختــر درب8اگــه قــرار باشــه بــا  یحتــ..یبجنگــ یخــواه یمــ

 ....یشیخودت و دلت نم يشرمنده 

 :در هم گفت يداد و متفکر و با اخم ها هیمبل تک یبه پشت نایال

 !...بهش اعتماد کرد؟ شهیم نهیمنظورم ا یعنی!..قابل اعتماد باشه؟ یادم نیهمچ یکن یفکر م-

 :شونه م فرستادم عقب و گفتم يبلندم و از رو يموها

ــ - ــ یخــوب امتحــان م ــیبب..میکن ــهیادم م مین ــ ش ــه ای ــ ..ن ــد بش ــه چطــور   نیبعــد اگــه نش غصــه بخــور ک
 ...یفراموشش کن

 :دامه دادمطرفش و دست هاش و تو دستم گرفتم و ا دمیو کش خودم

 !...؟يدیتو چطور نفهم..داره طنتیش یلیدونستم هوراد خ یمن از روز اول م نایال-

روزهــا رو  نیـ پســرها ا يگفـتم همـه   ..حـد باشــه  نیـ کــردم در ا یامـا فکـر هــم نمـ   ..دونســتم یمـنم مـ  -
و اگــه واقعــا بتونــه مــن و دوســت داشــته باشــه  شــهیکــم کــم درســت م..هیــمثــل بق نمیــخــوب ا..داشــتن
 .....اما..گذاره کنار یرو م یهمه چ

 :و محکم تر فشردم و چشم هام و باز و بسته کردم دستش
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ــ یدرســتش مــ  ییدوتــا..نگــران نبــاش ..شــهیدرســت م- بــه دســت   میبخــواه یمــا هــر چــ  ..میکن
 !...مگه نه؟..میاریم

 :زد و دستم و فشرد يخند تک

 ...هیقو یلیچون واقعا حسم به هوراد خ..میرو هم بتون یکی نیکه ا شاالیا-

 ...زمیعز شهیحل م زیهمه چ-

 ...دیکش یقیچشم هاش و بست و نفس عم..مبل یداد به پشت هیتکون داد و تک سر

ــه صــورت اروم شــده ش زدم و خــم شــدم فنجــون قهــوه    يلبخنــد ــ..ســرد شــده م رو برداشــتم  يب  هی
 ....صورتم جمع شد شیقلوپ که خوردم از سرد

 ...دیخند یکرده و هرهر م نگاهش کردم که غش نایال يخنده  يصدا با

 :خنده گفت ونیش شدم که م رهیتعجب خ با

 ...ها ینکن یشکل نیآراس ا يوقت جلو هی..يدید یحال م نیخودت و تو ا ي افهیاگه ق يوا-

 :دمیهم به بازوش کوب یبهش رفتم و مشت يغره ا چشم

کـه پسـره نگاهـت     ینـ ک یکارهـا رو مـ   نیهمـ ..باشـه  نیسـنگ  دیـ دختـر با ..هرهـر نکـن   نقدریا..زهرمار-
 ....ریبگ ادیاز من  کمی..گهیکنه د ینم

 :دراورد و گفت يبامزه ا شکلک

 ســتیداشــت کــه اســم مــن و هــم تــو ل يادیــاتفاقــا خــودش اصــرار ز..کنــه یاره جونــه تــو نگــاهم نمــ-
هـم خوشــحالم   یلـ یکـه البتــه االن خ ..افتخـاراتش ثبـت کنـه امــا چـون بهـش شـک داشــتم قبـول نکـردم        

 شــنهادشیوگرنــه اون کــه از خــداش بــود و پ..خــوب شــد خــر نشــدم و قبــول نکــردم ..موضــوع نیــاز ا
 ....رو هم بهم داده

 :برداشتم و با تعجب گفتم یاز شوخ دست

 !...هم داده؟ شنهادیبهت پ یعنی!..؟یگیراست م ایجون هون-

 :نازك کرد و گفت یچشم پشت
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کــالس  نیــچقــدر ا نمیــب ین مــاال..خواســتم کــالس بــزارم یمــ..امــا مــن قبــول نکــردم..یبلــه پــس چــ-
 ...گذاشتنه به نفعم شده

 ...شهیباورم نم-

 ...ادیاز خداشم باشه من ازش خوشم ب!..؟يتعجب کرد نقدریمگه من چمه که ا!..چرا؟-

 :کردم و با تشر گفتم یاخم

و بــه مــن نگفتــه  نیجلــو رفتــه باشــ نقــدریا شــهیگــم بــاورم نم یمــ..بــه اون دارم کــاریمــن چ..بــرو بابــا-
 ....یاما بازم به من نگفت يهم داده و تو رد کرد شنهادیبهت پ یپسره حت..یباش

 :گفت یبازوم گذاشت و با مهربون يو رو دستش

ـ  یخودت مـ  ایهون- بـه ضـررم بـوده     يزیـ اگـه گفـتن چ   یحتـ ..گمیرو اول بـه تـو مـ    زیـ مـن همـه چ   یدون
 ...گم یباشه،بازم به تو م

 :گفت يکرد و با لحن مردد یمکث

 !...ادته؟ی مارستانیآراس تصادف کرد و اوردنش ب که ياون روز-

 :اون روز رفت تو هم ياداوریهام از  اخم

 ...ادمهی-

خواسـتم   یمـ ..تـو تـا باهـات صـحبت کـنم      شیپـ  امیـ که مـن اون شـب قـرار بـود ب     ادتهی نمیپس ا..خب-
ــدونم  ونیــموضــوع رو باهــات درم نیهمــ ــزارم و نظــرت و ب ــ یکــه بعــد هــم فرصــت ..ب ــدین شیپ ــا  وم ت

 یو چقـدر کـار خـوب   ..رو بهـت بگـم   زیـ باهـات حـرف بـزنم و همـه چ     دیـ حتمـا با  گـه یگفتم االن د..روزام
ــد ینمــ..کــردم ــ ..حــرف هــات چقــدر ارومــم کــرد  یون  شــهیهم يخــودم هــوراد رو بــرا شیمــن کــال پ

 !.....؟یمون یفقط تا اخرش کنارم م..عوض شد ممیتو تصم يگذاشتم کنار اما با حرفا

 :و سر تکون دادم زدم شیبه مهربون يلبخند

 ...دمیقول م..تا اخرش هستم-

 :فروخورده گفت يباال انداخت و با خنده ا ییابرو طونیش
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کـنم کـه    یمـنم واسـه جبـران فـردا بـا بچـه هـا هماهنـگ مـ         ..يگـذار  یو تنهـام نمـ   یحاال که تو کنـارم -
 ...آراس دنید میبر

 :مکردم و با تته پته گفت یگرد شده نگاه ییو با چشم ها جاخورده

 !...؟يداد یمـ ـن و گـ ـوش مـ ـ يتـ ـو حـ ـرف هـ ـا-

 :شد تا فرار کنه گفت یکه بلند م نطوریو هم دیبلند خند يصدا با

 ...دمیشن یمنم م يزد یخب تو بلند حرف م-

 :و منم دنبالش اطیتو ح دیو دو رونیاز در زد ب..شدم و حمله کردم بهش بلند

 ...نگفتم یبعد نگ..ینیب یبد م رمتیاگه بگ..یسیبهتره خودت وا نایال-

 :کشوند یو منم دنبال خودش م دیچرخ یخونمون م کیکوچ اطیخنده دور ح با

 ...رتمیبگ ایب یتون یم..شدم وونهیبرو باال مگه د-

کــه  نیهمــ..خداروشــکر کــردم کیــکوچ يهــا يشــاد نیــو تــو دلــم بخــاطره ا  دمیکشــ یقــیعم نفــس
ــ  يزیــهنــوز چ هنــوز خــدا بــه فکرمــه و حواســش   یعنیه اتفــاق بخندونــه،بــود کــه مــارو بعــد از اون هم

 ......بهم هست

 ...توجه بهش سرم و چرخوندم یکردم و ب نایال يحواله  یچپ چپ نگاهه

همــه اومـده بــودن جــز  ..میاومــده بـود  ادتیــع يو مــثال بـرا  میجمــع شــده بـود  نـا یخونــه آراس ا يجلـو 
 ....مانیارزو و پ..نبود داشونیگروه که هنوز پ یزوج عاشق و دوست داشتن

 ...رونیبه سر کوچه انداختم و نفسم و فوت کردم ب يا گهینگاهه د یکالفگ با

 :کنار گوشم گفت طنتیدوباره با ش نایال

صــبر داشــته بــاش خــواهر  کــمی..ادیــنم نیاســمون کــه بــه زمــ ینــیو بب ارتیــ رتــرید قــهیحــاال چنــد دق-
 ...من

 يبــارش کــنم کــه همــون موقــع پونــه بــا صــدا درشــت زیــچ هیــتــو هــم و خواســتم  دمیهــام و کشــ اخــم
 :گفت يبلند

 ...اومدن يوا-
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 اریشـد و مهـرداد کـه پسـر بسـ      یمـ  کیـ کـه داشـت بهمـون نزد    ینیسـمت ماشـ   دیـ سر هـا چرخ  ي همه
 :گفت يبود،با لحن بامزه ا یشوخ

 ...هم افتخار دادن يدو قنار نیباالخره ا-

 نیماشــ مانیم،پیدیــخند یمــ میز داشــتهنــو یبعــد وقتــ قــهیجمــع بلنــد شــد و چنــد دق يخنــده  يصــدا
 ...شدن ادهیرو پارك کرد و پ

 :با اخم به مهرداد نگاه کرد و گفت ارزو

 ...رنیدارن غش و ضعف م نایکه ا یختیر يباز چه مزه ا-

 :پشت آرمان و مثال با خجالت گفت دیکرد و خودش و کش يبا تک سرمه ا مهرداد

 ...کردم براشون فیهام تعر ياز قنار کمیفقط ..جون تو یچیه-

 :به ما انداخت و دوباره به مهرداد نگاه کرد و گفت یگنگ نگاه ارزو

 !...تو؟ يدار يمگه قنار-

 :چشم هاش و گرد کرد و گفت يجد یلیخ مهرداد

 !...نگو که بهت نشون ندادم؟-

از جملـه خـودم    هیـ بق يکـردن کـه صـدا    یمـ  حیو تفـر  دنیـ خند یمـ  زیـ ر زیـ از بچـه هـا داشـتن ر    چندتا
 ....میسر بزن ماریبه ب میکنن انگار نه انگار اومد یدو ساعت کل کل م..در اومد

از قبــل گفتــه ..داخــل میرفتــ یکــی یکــیدر بــاز شــد  یرو فشــرد و وقتــ فــونیا ياز بچــه هــا دکمــه  یکــی
 ....آراس و اونا هم منتظرمون بودن دنید مییایکه امروز م میبود

ســرکار گذاشــته بــود،گرفتم  شیالیــخ يهــا يرو بــا قنــار کــه کــال آرزو يخنــده نگــاهم و از مهــرداد بــا
 ....رفتم داخل نایو پشت سر ال

بغلمــون کــرد و حــالمون رو  یکــی یکــیبــود و مــا دختــرا رو  ســتادهیتــو تــراس منتظرمــون ا ایــآر مــادر
 ...دیپرس

 ایـ کـرد و از آر  ییکرد،هممـون رو بـه داخـل خونـه راهنمـا      یاحـوال پرسـ   یبـا پسـرا هـم بـه گرمـ      یوقت
 ....رونیب ادیست که به آراس کمک کنه از اتاقش بخوا
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 ...کوبش گرفته بود يادیو قلبم با شدت ز دیلرز یهام م دست

 ...اومد یکاش زودتر م..براش تنگ شده بود یلیدلم خ..داشتم جانیآراس ه دنید يبرا چقدر

 ...به دل من که نشست..داشتن یو قشنگ کیش ي خونه

 ...دیرس یبه نظر م یمیشون صم خونه

بـود کـه مـن سـال هـا       يکـل خونـه ا   ي م،انـدازه یکـه مـا داخلـش نشسـته بود     یمنینشـ  نیکـنم همـ   فکر
 ...کرده بودم یتوش زندگ

 ...بزرگ تر از دهنم برداشته بودم يلقمه  واقعا

امــا حــاال بــا ..نمشیــتونســتم از خــودم بــاال تــر بب یو مهربــون بــود کــه نمــ یخــاک نقــدریخــودش ا آراس
ــد ــه ب  دنی ــون ک ــتریخونش ــ  ش ــش م ــورد  یبه ــخ ــ    هی ــا رو م ــاوت ه ــتم تف ــزرگ باشه،داش ــارت ب  یعم
 ....دمید

 ...من کجا،آراس کجا..شد ریلحظه غم عالم به دلم سراز هی

 ...میانگار از هم فاصله داشت یلیخ..میمتفاوت بود يایو آراس از دو دن من

ــتیه ــدازه   چوق ــه ان ــاون روز ا يب ــودم   نی ــرده ب ــس نک ــاوت رو ح ــا..تف ــ  دیش ــنم از نظ ــاعم و  یر اجتم
 ....کرد یتفاوت هامون رو کمتر نم نیباشم اما ا دهیرس ییتالش کرده باشم و به جا یلیتحص

حـداقل   ایـ ..بـودم  ومـده یکـاش ن ..نچرخـه و اهـم و تـو گلـو خفـه کـردم       ییو کنترل کردم کـه جـا   نگاهم
 ...میدید یآراس رو م رونیب

 ...ردمکه اروم صدام کرده بود،نگاه ک نایو به ال دمیو گز لبم

 :نگاهم کرد و لب زد نگران

 !...؟یخوب-

 يبگـه کـه صـدا    يزیـ درهـم شـد و خواسـت چ    شـتر یب نـا یال ياخـم هـا  ..سـر تکـون دادم   یلبخنده تلخـ  با
 :تو گوشم دیچیآراس پ يبم و مردونه 

 ...نیخوش اومد..سالم بچه ها-

 ...گرفتم و به آراس نگاه کردم ناینگاه از ال اقیاشت با
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ــ ــرتیت هی ــمی ش ــی یش ــا   هق ــازو ه ــه ب ــرد ک ــالن  يگ ــر و عض ــرو ب شیپ ــه   رونی ــه همراه ــه بود،ب انداخت
 ...کرده بود ،تنشیگرمکن مشک

 ...دیرس یبه نظر م شهیو رو به باال شونه زده بود و ساده تر از هم موهاش

ــا کمتــر از روز هــا   يهــا خــراش ــود ام ــاس هــا  نطــوریهم..قبــل يصــورتش هنــوز ب ــو  يســاده و بــا لب ت
 ...لرزوند یمهم دل من و  يخونه ا

ــ ــه      چیه ــا جــز خودم،متوج ــه ه ــه بــ   يکــدوم از بچ ــاهش ک ــه چرخ نینگ ــن ثابــت   يو رو دیــهم م
 ....تر شد و نگاهش مهربون تر قیلبخندش عم..موند،نشدن

امـا حتمـا خـودش بـه همـه      ..بـا هـم   میـ دار یمن بـرد کـه چقـدر اخـتالف طبقـات      ادهیکارهاش از  نیهم با
هســتم و  یدونسـت مــن کـ   یآراس از روز اول مــ..کنـه  یمـ مشـتاق نگــاهم   نقــدریفکـر کــرده کـه ا   یچـ 

 .....کنم یم یزندگ يچطور

 هیــمــنم ..کــه حــق عاشــق شــدن نداشــته باشــم شــهینم لیتــرِ جامعــه هســتم،دل نییکــه از قشــر پــا حــاال
 ....دل ببنده و عاشق بشه شیحق داره تو زندگ یادمم و هر ادم

و مــن ..دل مــنم آراس رو انتخـاب کــرده ..وفتـه یبـه تــپش ب  یکنــه کـه واســه کــ  یانتخــاب مـ  دل،خـودش 
 ....رمیندارم که جلوش رو بگ یقدرت چیه

تونسـتم بـه    یبعـد هـم مـ   ..دور خـتم یفکرهـارو ر  نیـ ا ا،تمـام یجلـو اومـدنِ آراس بـه کمـک عصـا و آر      با
 ...فکر کنم زایچ نیا

 ...مونیفقط و فقط آراس مهم بود و دلتنگ االن

 ...تابش بود یدلم بدجور ب..چند روز بشه نیا ینگاهش کنم که تالف نقدریخواستم ا یم

 يو تشــکر از اومــدنِ هممــون،رو یحــس رو داشــت چــون بعــد از احــوال پرســ نیآراس هــم همــ انگــار
 .....زد يو بامزه ا زیر ه،چشمکیمبل به من نشست و دور از چشم بق نیتر کینزد

 ...دادم لشیتحو يهام و باز و بسته کردم و لبخند چشم

 ..بفرما دخترم-
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رو جلــوم گرفتــه بود،نگــاه    ییچــا  ینیخانوم،کــه ســ  میو از آراس گــرفتم و بــه مــادرش،مر   نگــاهم
 ...کردم

 ...تپل و کوتاه رو برداشتم و اروم تشکر کردم فنجون

 :گرفت،رو به من گفت یم نایال يرو جلو ینیکه س نطوریخانوم هم میمر

ــرم کــاش - ــدخت ــ  هی ــه آراس م ــه زخم ــد..يکــرد ینگــاه ب ــدجور ســ روزی ــا  ب ــود ام ــه ب رش درد گرفت
 ....باشه ومدهین شیپ یمشکل نیگاه بنداز بب هیتو ..دکتر شیپ ادیحاضر نشد ب میهرکار کرد

 میگذاشــتم،ن یکنــارم مــ یعســل يکــه فنجــونِ تــو دســتم و رو نطــوریتــو هــم و هم دمیهــام و کشــ اخــم
 :به آراس انداختم ینگاه

 !...که نخوره؟ يزیچ يضربه ا-

 :وسط مبل ها و قبل از آراس،گفت زیم يذاشت رورو گ ینیخانوم س میمر

 نیــامــا مــن ا نــهیحواســم بــوده زخمــم اب نب گــهیم نکــهیبــا ا..رفــت حمــوم روزیــامــا د..ضــربه کــه نــه-
مــن  الِیــنگــاه بنــداز خ هیــ يکــه خــورد توییســت،چاین یاگــه زحمتــ..شناســم یپســره ســربه هــوا رو مــ

 .....راحت بشه

ــاز و بســته کــردم و اروم از  چشــم ــام و ب ــد شــدم  يرو ه ــل بلن ــ ..مب ــودم و م ــده ب خواســتم  ینگــران ش
 :نمیزودتر زخمش و بب

 !...تونم بشورم؟ یدست هام و کجا م-

 :بگه،آراس با اعتراض گفت يزیخانوم چ میمر نکهیاز ا قبل

 ...رو بخوره شییحداقل چا یگذاشت یمامان م-

 :گفتم عیسر

نکـرده عفونـت نکـرده باشـه      ییه خـدا کـ  نـدازم ینگـاه م  هیـ ..سـت یخـودمم راحـت ن   الیـ خ ينطـور ینه ا-
 ...وقت هی

 :خانوم بلند شد و گفت میمر

 ..اخه-
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 :وسط حرفش و گفتم دمیپر یعذرخواه با

 ...کنم یمنم به زخم آراس نگاه م شهیسرد م کمی ییتا چا..ستین یمشکل-

ــد ــون لبخن ــوریزد و هم یمهرب ــ   نط ــتم م ــتش و پش ــه دس ــه   یک ــت و ب ــگذاش ــا  هی ــرف راهنم ــ مییط  یم
 :تکرد،گف

 ...رو بهت نشون بدم سیسرو ایب..زمیباشه عز-

 ...رو بهم نشون داد،رفت تا راحت باشم سیسرو نکهیرفتم و خودش بعد از ا همراهش

مطمــئن شــدم،با دســتمال توالــت  شیزیــاز تم یشســتم و وقتــ ییدستشــو عیهــام و چنــدبار بــا مــا دســت
 ...رونیخشک کردم و رفتم ب

ــتم ــ برگش ــبق شیپ ــتق هی ــ  میو مس ــتم س ــرف ــ  یمت آراس ــد پهن ــه لبخن ــاهش    یک ــت و نگ ــب داش ــه ل ب
 ...من و قدم هام بود يرو میمستق

 ...خانوم گرفتم و اروم تشکر کردم میرو از دست مر هیاول يکمک ها ي جعبه

 ...چطوره تشیوضع نمیآراس نشستم و مشغول باز کردن پانسمان سرش شدم تا بب کنار

دســتم داشــت ..نتــونم خــوب تمرکــز کــنم شــدیم کــرد و باعــث یتــو صــورتم نگــاه مــ رهیــو خ میمســتق
 ....زد یدو دو م شینگاهه اب دنید يو چشم هام برا دیلرز یم

 :تو گوشم دیچیارومش پچ پچ وار پ يصدا

 !...؟یتو اتاقم اونجا زخمم و نگاه کن میبر یخواه یم-

 :رفتم و مثل خودش پچ زدم يتو چشم هاش نگاه کنم،چشم غره ا نکهیا بدون

 ...یبهتره حرف نزن..ها میستت شاکاز د یلیخ-

 !..چرا؟-

 ...و ندادم سرگرم کارم شدم جوابش

 :دمیزمزمه مانندش رو شن ياز چند لحظه مکث دوباره صدا بعد

ــبــه ا روزیــد يدونســتم اون دردا یاگــه مــ- ــه  شــتریب کمیشــه،یتــو خــتم م یکــیلطــف و نزد نی اه و نال
 ...کردم یم
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 ...و پررو تر نشه رمیم رو بگ خنده يهم فشردم تا جلو يهام و رو لب

 :جوابش و ندادم که خودش گفت بازم

 !...؟يدیچرا جواب نم-

 :گفت يتو سکوت به کارم ادامه دادم که با لحن بامزه ا بازم

 !...خوشگله؟ يقهر-

 :بامزه شده بود يادیکه امروز ز یسکوت من و آراس بازم

 ...نگرانت کردم دیبخشب..مواظب خودم هستم شتریبه بعد ب نیاز ا..باشه خوب-

 :ارومش و لب زدم يسمت چشم ها دینگاهه سرگردونم چرخ اریاخت یب

 !...قول؟-

 :باز و بسته کرد نانیهاش و با اطم چشم

 ..قول-

 ...لب هام نشست که باعث پررنگ شدنِ لبخندش شد ياز لحن محکمش رو يلبخند

جـدا کـردم    میدوسـت داشـتن   يهـا  ینگـاهم و از ابـ   یشـدم و بعـد بـه سـخت     رهیـ تو چشـم هـاش خ   یکم
 ....سرش برداشتم يو اروم پانسمان رو از رو

هـم بـا مـا حـرف      دیشـا ..حواسـش بـه مـا نبـود     یهـا همـه مشـغول حـرف زدن بـا هـم بـودن و کسـ         بچه
 ....زدن که من راحت کارم و انجام بدم و حواسم پرت حرف هاشون نشه ینم

کـردم امـا متوجـه     ینگـاه نمـ   نکـه یامـد بـود و بـا ا   اشـپزخونه و سـالن در رفـت و     نیخانوم مـدام بـ   میمر
 ....کنه یم ییرایو از بچه ها پذ ادیره و م یم یبودم که ه

 یقــیکــه همــون لحظــه حــس کــردم نفــس عم  نمیــخــم شــدم ســمت آراس تــا بهتــر زخمــش و بب  کــمی
 یخـودم و گـرفتم کـه عکـس العملـ      يجلـو  یلـ یخ..کـرد  یتـنم و استشـمام مـ    يانگـار داشـت بـو   ..دیکش

 .....دمنشون ن

 :تاب و تحملم يرو دیکش یبازم با صداش داشت خط م اما
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 هیــ یتونســتم بــدون نگرانــ یاونوقــت مــ..فقــط مــن بــودم و تــو..ادمــا نبــودن نیــاز ا چکــدومیکــاش ه-
 ....کنم یو رفع دلتنگ نمتیبب ریدل س

 ..اسمش و صدا کردم و چشم هام و بستم اروم

 :گذاشت یترل کنم اما آراس نمرو کن یتاب یب نیا قیکردم با نفس ها عم یسع

 ...دلم تنگت بود المصب..جونه آراس-

 ...و چشم هاش و محکم بست رونیکه نفسش و کالفه فوت کرد ب دمیو گز لبم

 ...ستیحواسش به ما ن یانداختم و خداروشکر کردم که کس هیبه بق یچشم نگاه يگوشه  از

ــر ــامــا دق عیس ــاه کــردم و وقتــ    قی ــم آراس رو نگ ــردنش خ از عفو یزخ ــت نک ــن راحــت شــد و   المی
 ....مشغول پانسمانش شدم دم،دوبارهیند یمشکل

خــانوم کــه  میکــه در اورده بــودم رو دوبــاره تــو جعبــه برگردونــدم و مــر  یلیکــه تمــوم شد،وســا کــارم
 :کارم تموم شده،اومد کنارمون و گفت دید

 !...جان؟ اینبود هون یمشکل-

ــه صــورت مهربــون و دلنگــرونِ ا  ینگــاه ــب ــون و خوشــرو جــوابش و  مــاد نی ر دلســوز انــداختم و مهرب
 :دادم

ــکر - ــه خداروش ــچ..ن ــ زی ــند یخاص ــه      ..دمی ــر مراجع ــه دکت ــا ب ــت حتم ــاره درد داش ــه دوب ــد اگ هرچن
 !....کنه؟ یداروهاش رو سرساعت مصرف م..کنه

 ...دمیخودم سرساعت بهش م..زمیاره عز-

ــیخ- ــه یل ــته د يخداروشــکر کــه امــروز درد ..خوب ــا ر..گــهینداش ــرموقع  داروه ــه درســت و س و هــم ک
 ....نداره یمشکل چیه گهیبخوره د

 :من و مخاطب قرار داد يبلند يبگه،مهرداد با صدا يزیخانوم چ میمر نکهیاز ا قبل

 !...؟یزن یحرف م يخانوم دکتر نقدریتو چرا ا ایهون—
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سـتم  دون یخـودم مـ  ..بـاز بچـه هـا رفـتم و جـواب نـدادم       شیاول بـه مهـرداد و بعـد بـه نـ      يغـره ا  چشم
بـود کـه    يزیـ چ نیـ ا..شـدم  یمـ  یرسـم  يادیـ صـحبت کنم،ز  مـار یهمراهـه ب  ایـ  مـار یخـوام بـا ب   یم یوقت

 .....کرد یبخاطرش مسخره م م شهیهم نایال

 :در جواب مهرداد با خنده گفت نایال

 یلــیزنــه خ یحــرف مــ یبــا کســ یضــیمر هیــدر مــورده  یحتــ ایــمار،یهرموقــع بــا ب..عــادت داره ایــهون-
 ...شهیم یرسم

خنــده  يکــرده بــودن بــرا دایــپرونــدن و خالصــه ســوژه پ یمــ يزیــچ هیــهــا بــا خنــده هرکــدوم   هبچــ
 ...هاشون

 ...تر بود برام نیدلنش زیآراس از همه چ ياروم و مردونه  يخنده  يصدا

 ...تکون داد و از کنار ما بلند شد و رفت سمت اشپزخونه يخانوم با خنده سر میمر

دسـت هـام و بشـورم و همچنـان هـم داشـتم بـه بچـه هـا چشـم غـره             غرغر بلند شدم تـا دوبـاره بـرم    با
 ...کردن یرفتم اما مگه اونا توجه م یم

 ...برگشتم خداروشکر موضوع بحثشون عوض شده بود یدست هام و شستم و وقت رفتم

 يپوسـت گرفتـه شــده،رو   ي وهیـ بشـقاب م  هیـ رو عـوض کـرده بـود و بــه همراهـه      مییخـانوم چـا   میمـر 
 ....ذاشته بودکنار آراس گ زیم

 ...نشوندم یقبل يبردم سمت آراس و جا یبه طرفم اومد و با مهربون دیکه د منو

ـ  یحتـ  گـه یطاقت شده بـودم کـه د   یب نقدریا هـم   هیـ بق دمیترسـ  یمـ ..هـم بـه آراس ننـداختم    ینگـاه  مین
 ....رو از نگاهم بخونن و رسوا بشم يقرار یب

ــچ هرچنــد ــرا يزی ــا يب ــا عشــقکــردن وجــود نداشــت و اگــه و  میق ــرف آراس بود،مشــکل یاقع  یاز ط
و  دمیــد یکــه اون لحظــه داشــتم مــ یفاحشــ يامــا اون لحظــه و تفــاوت هــا دمیــفهم ینبــود اگــه همــه مــ

 .....انداخته بود يبد یکردم،من و تو دو دل یدرك م

و هــم ..هــم مــن..میشــد یدل مــ کیــ دیــبا..زیــدرمــورده همــه چ..زدم یمفصــل بــا آراس حــرف مــ دیــبا
 ....آراس دیشا
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کــه قبــل از  شــهیطبــق عــادت هم..دو دســتم گــرفتم نیرو برداشــتم و بــ مییچــا ،فنجــونیقینفــس عم ابــ
ــ  یکســ ،اگــهيزیخــوردن هرچ کردم،برگشــتم ســمت آراس و فنجــونم و  یکنــارم بــود بهــش تعــارف م

 :به سمتش گرفتم یکم

 ...دییبفرما-

 :گفت یطنتیشمبل لم داده،با لحن خاص و پر  يکه رو نطوریو انداخت باال و هم ابروهاش

 ...متاسفانه ستیخوام که االن امکانش ن یم يا گهید زیچ..ندارم لیم یمرس-

 :جمع کردم و گفتم کمیکه داشتم،ابروهام و  یذات یفضول با

 ...ارمیواست م رمیبگو م..یخواه یم یچ-

 :لب هام يشد رو خکوبی،میهاش و بهم فشرد و نگاهش با رنگ و حالت خاص لب

کــه  گــهیروز د هیــذارم  یمــ..کنــارمون میــدار ادیــامــا مــزاحم ز..نجاســتی،همياریب يبــر ســتین ازیــن-
 ....ببرم ضیقشنگ ف

احسـاس کـردم تمـام بـدنم گـر گرفـت و سـرخ شـدن صـورتم و           گـه یم یبـودم چـ   دهیـ که تـازه فهم  من
 ...پوستم به وضوح حس کردم ییهویاز داغ شدن 

لـب و بـا همـون     ریـ نکـرد و دوبـاره ز   تونستم بـا تشـر اسـمش و صـدا بـزنم کـه چنـدان هـم توجـه          فقط
 :لحن گفت

 ...دیعروسکم خجالت کش..جونم-

 :دمیهام و بستم و نال چشم

 ...یزن یم هیحرفا چ نیا..آراس تورو خدا-

 :کرد و گفت یاروم يکشم چون خنده  یکنم حس کرد که چقدر دارم خجالت م فکر

 ...دیببخش-

 :لب زمزمه کرد ریمکث دوباره ز کمیبا  و

 ...رمیخودم و بگ يجلو يچطور توقع دار..یجونم..دختر یجونم-
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ــ ــدنم پخــش شــد   یآرامــش خاصــ هی ــه   نقــدریانگــار ا..از جــونم گفتــنش تــو تمــام ب ــه دل گفــت ک از ت
 ...نشست ته دلم میمستق

کــردم و مغلــوب احساســاتم  یرو فرامــوش مــ یداشــتم همــه چــ..کــرد یداشــت بــا مــن چکــار مــ آراس
 ....شدن یبه آراس ختم م میستقکه م ینیریاحساسات ش..شدم یم

 يفکــر فرامــوش کــردن آراس رو بــرا دیــدونســتم کــه با یو مــ نیکــه داشــتم،ا ییهــا یتمــام نگرانــ بــا
 ...کن رونیاز ذهنم ب شهیهم

 ادشیـ رفت، یاگـه خـودش مـ    یحتـ ..کـنم  رونیـ ب میادم رو از زنـدگ  نیـ تونسـتم ا  ینمـ  گـه یمـن د  چون
 ....موند یبا من م شهیهم

ــ   نقــدریشــد امــا ا دایــپ مینــدگتــو ز ییهــوی دیشــا ــه  یجــاش محکــم شــده بــود کــه عمــرا نم تونســتم ب
 .....نبودنش فکر کنم

 :و طبق معمول غر زدم نیتو ماش نشستم

 ...که يریم ینم یمنتظر بمون کمی..بوق بوق بوق یه..گهید امیدارم م-

 :انداخت گفت یو راه م نیکه ماش نطوریباال انداخت و هم يا شونه

 ..مردم دیشا از کجا معلوم-

ــا ــتم و گوشــ  ییبروباب ــردم  میگف ــک ک ــا د..رو چ ــب ــپ دنی ــرف آراس رســ   یامی ــه از ط ــا   دهیک ــود ب ب
 :سرم و تکون دادم تیرضا

 ..آراس ادرس رو فرستاده-

 :بهش نگفتم یچیکرد که هنوز از عوض شدن برنامه ه ياداوریبهم  نایمتعجب ال يصدا

 !...؟یادرسِ چ-

 :رونیو فوت کردم ب نفسم

ـ ..دونـم واال  ینم- انگـار بـا   ..زنـگ زد گفـت هـوراد بـاز تـو خونـه دعـواش شـده         شیسـاعت پـ   میآراس ن
هــوراد گفتــه  نکــهیمثـل ا ..شــده یچــ نــهیاونجـا بب  رهیــگفــت م..ســازن یبابـاش مشــکل داره و بــا هــم نمـ  
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و بعـد از اونجـا    نـا یهـوراد ا  يخونـه   میمـا هـم بـر    سـت ین یآراس هـم گفـت اگـه مشـکل    ..باهامون ادینم
 .....رونیب میر یم

 :که اخم هاش بدجور تو هم گره خورده بودن،با حرص گفت نایال

ــق يپســره - ــرا رو   ..جعل ــا دخت ــفقــط طــرز برخــورد ب ــه ادی ــی..گرفت ــاش دعــواش   یچــ یعن ــا باب کــه ب
 !...مگه بچه ست؟..شده

 ...نگفتم يزیباال انداختم و چ يا شونه

داده و  يکــه اونــو از خونــه فــرار بــزرگ باشــه نقــدریمشــکل هــوراد ا دیشــا..نداشــتم يهــم نظــر واقعــا
 ....کنه یباعث شده جدا و تنها زندگ

 ...میستیاونا ن یکه تو زندگ ما

ــیخ مــن ــه  یل ــرفتم هــ  ادیــوقت ــاوت نکــنم  چکسیگ ــکالت و گرفتــار  یهرکســ..رو قض  يهــا يمش
 ....میکن یاون ادم زندگ يجا دیم،بایعادالنه قضاوت کن میخودش رو داره و اگه بخوا

 ...هیمثل بق یکی..ثل منم یکیهم  هوراد

 ...دونست یقدر داشته هاش رو نم چکسینبود،ه یزندگ يها و امتحان ها یسخت نیا اگه

رو  بیاسـ  نیتـا کـم تـر    میدسـت انـدازها رد بشـ    نیـ درسـت و حسـاب شـده از ا    میریـ بگ ادیـ  دیـ با پس
 ....میاتفاق ها تجربه جمع کن نیا ياز همه  دیبا..مینیبب

ــ يرو از رو ادرس ــه الو میگوش ــایاس ــ ين ــ  نیغمگ ــا رس ــدم و ت ــد،ه  دنیخون ــه مقص ــرف   چیب ــدوم ح ک
 ....میو تو افکار خودمون غرق بود مینزد

 ...زد یحرف نم یبا کس ادیرفت تو خودش و ز یشد،میم یناراحت و عصبان یلیخ یوقت نایال

 ...رهینگفتم تا اروم بگ يزیکه ازش داشتم،چ یبا توجه به شناخت منم

ــ ــ یوقت ــار د کیم،یدیرس ــهیب ــایو ال میادرس رو چــک کــرد گ ــو نیماشــ ن ــ يرو جل ــه و هی ــیالیخون و  ی
 ....یو قشنگ یبه همون بزرگ..نداشت نایآراس ا يکه کم از خونه  يخونه ا..نگه داشت کیش

 :رو خاموش کرد و گفت نیماش نایال

 !...م؟یدرست اومد-



 سایت مھدرمان
 

181 
 

 ...مدر پارك بود،کرد يآراس که جلو نِیبه ماش يو تکون دادم و اشاره ا سرم

 ...بوق خورد جواب نداد یآراس رو گرفتم و منتظر شدم تا جواب بده اما هرچ ي شماره

 ...جواب نداد یشماره ش رو گرفتم و بازم کس دوباره

 ...شدم ادهیپ نیکردم و از ماش نایهوراد ا يو بعد به در خونه  نایبه ال ینگاه ینگران با

 :شد و گفت ادهیهم پ نایال

 ...برو زنگ خونه رو بزن..جا گذاشته نیماش رو تو شیگوش دیشا-

 یوقتــ..رو زدم و منتظــر شــدم فــونیا..کــردم و رفــتم ســمت خونــه  کیــکاپشــنم رو بهــم نزد يهــا لبــه
 ....زنگ نگه داشتم و بعد از چند لحظه برداشتم يدستم و رو یجواب نداد با نگران یکس

 ...یچیه بازم

ــرا داشــتم ــاره ب ــ   يدوب ــد م ــردن دکمــه دســتم و بلن ــونیا یکــیکــردم کــه  یفش رو برداشــت و بعــد  ف
 :تو گوشم دیچیپ یزن يصدا

 ...دییبفرما-

 ...نگران و لرزون..بود يجور هی صداش

 :دمیانداختم و لبم و اروم گز نایبه ال ینگاه مین

 ...يصبور يمنزل اقا-

 !...ن؟یکار دار یبا ک..بله-

 :دمیکش یو نفس راحت دمیچیهام و تو هم پ دست

 ..میو اقا هوراد قرار داشت با اقا آراس-

 ...خلوت يتو کوچه  دیچیهوراد پ ادیداد و فر يبگه،صدا يزیزن چ نکهیاز ا قبل

 :اراده صدام بلند شد یطرفم و منم ب دیدو نایال

 ...درو باز کن خانوم نیا!..شده؟ یچ-

 ...باز شد یاروم کیدر که با ت يو بعد صدا فونیا یتق گذاشتن گوش يصدا
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درو پشــت ســرش  نــایال دمیــاصــال نفهم..تــو خونــه میدیــدو ییاچه درو هــول دادم و دو تــاو دســتپ هــول
 ...نه ایبست 

 ...اومده بود تو ذهنم الیاون لحظه هزارتا فکر و خ تو

واســش  یاتفــاق دمیترســ یاون هنــوز کامــل خــوب نشــده بــود و مــ..تــر از همــه هــم آراس بــود پررنــگ
 ...افتاده باشه

و  دیرســ یبــه گــوش مــ شــتریهــوراد ب ينعــره هــا يصــدا میشــد یر مــتــ کیــبــه ســاختمان نزد یهرچــ
 ...کرد ینگران ترمون م

ــردم و هم  يورود در ــاز ک ــاختمان رو ب ــوریس ــ   نط ــرت م ــودم و پ ــه خ ــ   یک ــا نگران ــد و ب ــردم تو،بلن  یک
 :آراس رو صدا زدم

 !...؟ییآراس کجا..آراس-

 ینم و وارد ســالن بشــم،خانومکــ یراهــرو رو طــ نکــهیقبــل از ا..جلــوم بــود یبلنــد و طــوالن يراهــرو هیــ
 ....نگاهم کرد یباشه که درو باز کرد،جلوم سبز شد و با نگران یکه حدس زدم همون

 :و گفتم ستادمیا دنشید با

 !...کجان؟ هیبق-

 :دید،نالیلرز یکرد و از ترس م یم هیکه گر یدرحال

 ...تورو خدا..نیخانوم تورو خدا کمک کن-

 ...واسه آراس افتاده یده و اتفاقلحظه فکر کردم حدسم درست بو هی

کـه   ییسـمت جـا   دمیـ بـه خـودم مسـلط شـدم و دو     یرفـت امـا بـه سـخت     جیان گـ  هیـ و سـرم   دیـ لرز دلم
 ....داد یخانومِ داشت با دستش نشون م

 ...راهرو گذشتم و وارد سالن شدم از

م بــاور..مقــابلم چشــم هــام گــرد شــد و خشــکم زد يصــحنه  دنیــچرخونــدم ســمت صــداها و بــا د ســر
 ...شد ینم
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ــو آراس ــود و   يجل ــه ب ــوراد رو گرفت ــه ــورا هی ــ ییج ــو      نیب ــه جل ــود ک ــرده ب ــش ک ــاش قفل ــت ه دس
 ....دیکش یکنه و نعره م دایتا از دست آراس نجات پ زدیاونم دست و پا م..نره

ــام ــهیش تم ــا ش ــا   يه ــود و وس ــده ب ــه شکســته ش ــدوم  لیخون ــهرک ــده    هی ــون ش ــاده و واژگ ــرف افت ط
 ...بودن

 ...شد ینم دایپ یسالم زِیچ چیه..نداشت یفرق چینگ هج دونیبا م خونه

 ...نبودم یحرکت چیتعجب کرده بودم که قادر به انجام ه نقدریا..وسط خشکم زده بود همون

ــمی ــوتر از اون دوتا، ک ــجل ــ      هی ــود و س ــته ب ــوراد بود،نشس ــبِ ه ــار مخاط ــه انگ ــن ک ــرد مس ش رو  نهیم
 ...زد یچنگ م

قــد بلنــد و انــدام ..رنــگ ییخرمــا يو موهــا یابــ يچشــم هــاهمــون ..بــه هــوراد داشــت يادیــز شــباهت
 ....هم نداشت لیو سب شیشده بود و ر دیسف کدستیموهاش ..دهیورز

 :خورده نگاهش کردم کهیداد هوراد  يصدا با

ــوا رِیهمــش تقصــ..يبــدبختمون کــرد- ــ  میکشــیم یهرچــ..ت ــ یاز دســت تــوا امــا قبــول نم چقــدر ..یکن
ــهید ــد  گ ــذاب ب ــراره ع ــت از ..يق ــردار دس ــرمون ب ــه د ..س ــن و ک ــهیم ــهی،ديکرد وون ــار  گ ــا اون ک  يب

 یجــونم ازش مواظبــت مــ يتــا پــا!..؟يدیــفهم..ياریــســرش ب یــیگــذارم دوبــاره بال ینمــ..نداشــته بــاش
 .....یبش کیش نزد هیبه سا یگذارم حت ینم..فرو کن شتتو گو نویا..کنم

 :سرخ از خشم داد زد یهوراد رو هول داد و با صورت آراس

 ...گهیخفه شو د..دور برندار میگ ینم یچیه یه..بند دهنت وب..بسه-

 :گفت نهیزد و با بغض و ک يبا حرص پوزخند هوراد

ــ - ــ..مــن بــودم دیکشــ ییســال تنهــا27کــه  یاونــ..یاره خــوب تــو چــرا ناراحــت باش ــ یاون مــادر  یکــه ب
اون شــهر و  نیــعمــر در بـه درِ ا  هیـ مــن ..نگـاهش کــردن مــن بـودم   میتــیبـزرگ شــد و همـه بــه چشـم    

 یچـ یمـنم کـه ه   نیـ ا..یتـو چـرا ناراحـت باشـ    ..و رو کـردم  ریـ شـهرو ز  نیـ من مثـل بـدبختا ا  ..شهر شدم
 .....برام نمونده
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بــود کــه هنــوز داشــت  يهــوراد بــود امــا نگــاهم مثــل مســخ شــده هــا ســمت مــرد   يبــه حرفــا گوشــم
 ....شدیزد و صورتش هرلحظه کبود تر م یقلبش و چنگ م

مـرد   نیـ ا يبـرا  يکـار  هیـ  دیـ دونسـتم با  یمـ ..مغـزم قفـل کـرده بـود    ..امیـ نتونسته بودم به خـودم ب  هنوز
 ....رو نداشتم يکار چیکشه اما قدرت ه یبکنم چون مشخص بود داره درد م

 :در جواب هوراد گفت یکه به سخت دمیرو شن فشیضع يو باز کرد و باالخره صدا دهنش

 ..ـدم پسـ ـرم ـیمنـ ـم عـ ـذاب کش-

 :دیو با تمام قدرتش داد کش دیپر نییباال پا شیات يد رودوباره مثل اسفن هوراد

تـو از  !..؟یبچـه ت رو دوسـت داشـته باشـ     یتـون  یمگـه مـ  !..؟يدار يتـو مگـه مهـر پـدر    ..نـــگو پسـرم -
 ...ـیتو فقط م..ستیتو قلبت ن یمهر و محبت چیه..یسنگ

 ...ت عقبقدم رف هیحرفش و خورد و  شدیتر م اهیرنگ صورت پدرش که هرلحظه س دنِید با

 دمیــبــاز کردم،بــدون تعلــل دو یلحظــه محکــم بســتم و وقتــ هیــو چشــم هــام و  دمیکشــ یقــیعم نفــس
 :سمت پدر هوراد و رو به آراس داد زدم

 ...زود باش..زنگ بزن اورژانس-

 دهیــانگــار کــه روح د دنمیــطــرفم و بــا د دنیــگــرد شــده چرخ يو هــوراد بــا بهــت و چشــم هــا  آراس
 ....شد دینگشون به شدت سفقدم رفتن عقب و ر هیباشن،

 ...زدیکند م یلیخ..پدر هوراد نشستم و نبضش و گرفتم کنار

ــ   تیعقــب و بــا عصــبان برگشــتم کــردن،داد  یرو بــه آراس و هــوراد کــه همچنــان بــا بهــت منــو نگــاه م
 :زدم

 ...اورژانس نیگفتم زنگ بزن!..ن؟یمگه کر شد-

ــه  نــایال يلحظــه بعــد صــدا چنــد کــه داشــت  دمیخــودش اومــده بــود رو شــن  رو کــه انگــار اونــم تــازه ب
 ...و منگ بودن جیمن گ دنیپسرا هنوز از د..داد یادرس م

 :درهم دوباره برگشتم سمت پسرا يپدر هوراد و با اخم ها يشونه  ریانداختم ز دست

 ...کمک نییایب-
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 ...میخوابوند نیزم يبلند اومد طرفم و با کمک هم عموش رو رو يبا قدم ها آراس

ــورتش ــ ص ــم رو   ت ــاش و محک ــم ه ــود و چش ــه ب ــم رفت ــ  يو ه ــم م ــرد یه ــورت و  ..فش ــر و ص ــام س تم
 ....داد فشار خونش باال رفته ینشون م نیگردنش سرخ شده بود و ا

 :نبضش و گرفتم و رو به آراس گفتم دوباره

 !...کنه؟ یمصرف م يزیچ یقرص-

 :بودم،گفت دهیکه اول د یتکون داد و رو به خانوم سر

 ...اریعمو رو ب يفا داروهاخانوم لط حانهیر-

 ...پر از دارو برگشت یکیزود با پالست یلیسمت پله ها و خ دیسر تکون داد و دو حانهیر

ــه ــا رو رو ي هم ــ يداروه ــال نیزم ــا د  یخ ــردم و ب ــک ــ دنی ــه ز یقرص ــک ــون ری ــی عیبود،ســر یزب از  یک
ــ  یســمت پــدر هــوراد و بــه ســخت  دمیــچرخ..بســته جــدا کــردم رص رو تونســتم دهــنش و بــاز کــنم و ق

 .....اصال خوب نبود نیشد و ا یهم فشرده م يدندون هاش محکم رو..زبونش ریبزارم ز

ش  نهیســــ يدســــتم مشــــغول ماســــاژِ قفســــه  يدو زانــــوم نشســــتم و اروم اروم بــــا نرمــــه  يرو
 ...داشت یامبوالنس،خوب نگهش م دنیقرص تا رس نیهم..شدم

بــه صــورت  یدســت یته بــود و گــاهســرش گذاشــ ریــبــاال ســر عمــوش نشســته بــود و دســتش و ز آراس
 ...دیکش یو موهاش م

 ...به هوراد انداختم یو نگاه دمیلحظه چرخ هی

 ییبـا چشـم هـا   ..شـلوارش فـرو کـرده بـود     بیـ بـود و دسـت هـاش و تـو ج     سـتاده یدور تـر از مـا ا   یکم
 ...به ما بود رهیبه خون نشسته خ

 ...یمونیپش..يدلسوز..فرتن..بغض..نهیک..ینگران..شد یم دهیتو صورتش د یمختلف يها حس

 ...بود نهیو ک یتر از همشون نگران پررنگ

 ...شدم رهیبه تاسف تکون دادم و دوباره برگشتم به پدرش خ يسر

اگـه  ..بکشـم  ینفـس راحتـ   هیـ شـد   یاومـد و باعـث مـ    یدرمـ  يکـم رنـگ صـورتش داشـت از کبـود      کم
 ....تونستم خودم و ببخشم یافتاد اصال نم یواسش م یاتفاق
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حــالش هرلحظــه  دمیــد یکــردن و حواسشــون نبــود امــا مــن کــه داشــتم مــ یاونــا داشــتن دعــوا مــ حــاال
 ....کردم ینم يو کار شهیداره بدتر م

ـ  وانیــکـه ل  دمیـ رو د نـا یچشـم ال  يگفـتم و از گوشــه   يدلـم خداروشـکر   تـو  بـه دسـت هــوراد داد و    یاب
 ...یصندل يرو نهیازش خواست بش

دهیدختر اخر کار دستش م نیدل ا..ستلبام نش يرو یمحو و نامحسوس لبخند... 

 ..چشم هاش رو باز کرد و دوباره بست يلحظه ال هیهوراد  پدر

 نیـ امـا انگـار تـو ا    دیـ چشـم کـه بـاز کـرد اول از همـه منـو د       نیهمـ  يبـرا ..بـودم  دشیـ تو د میمستق من
 ...نبود ایدن

 :دینال یفیضع يکم اورد باال و با صدا یلیراستش و خ دست

 ...يناز-

 :پر سوال به آراس نگاه کردم که اروم لب زد ییو چشم ها دهیباال پر ییابروها با

 ...بوده ياسم زن عموم ناز-

ــا صــدا  ســرم ــگ ا يو تکــون دادم و ب ــونیزن ــ ف ــس راحت ــا پر دمیکشــ ینف ــو از ج ــل از ر..دمی ــهیقب  حان
 ....رسوندم و درو باز کردم فونیخانم،خودم و به ا

کــه  یو قرصــ مــاریوارد خونــه شــدن و مــنم در مــورده حــال ب عیســر یلــیبرانکــارد خ هیــســه نفــر بــا  دو
 ....دادم حیزبونش گذاشته بودم،توض ریز

برانکــارد گذاشــتن و بــه  يبعــد پــدر هــوراد رو رو یمشــغول بــه کارشــون شــدن و لحظــات عیســر یلــیخ
 ....منتقل کردن مارستانیب

 ...میدو پشت سر امبوالنس حرکت کر میآراس شد نیو آراس هم سوار ماش من

 ...ادیبه سر و وضعش برسه بعد ب کمیکه آراس گفت بهتره  ادیخواست ب یهم م هوراد

 ...و داغون بود ختهیبهم ر یلیخ چون

کـه بـا آراس داشـتن لبـاس هـاش پـاره شـده و چنـد جـا از دسـت هـاش هـم بخـاطره               یکـش مکشـ   تـو 
 ...شده بود یشکسته،زخم يها شهیش
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 ......انیبا هم ب هوراد موند و قرار شد شیهم پ نایال

 ...رو جواب بده یگوش یکیو منتظر شدم  دمیلبم و جو پوست

 :برگشتم طرفش نایال يصدا با

و حـال پـدر هـوراد     میمونـد  یخـوب همونجـا مـ   ..بـود مـارو بفرسـتن خونـه     يدونم چـه اصـرار   یمن نم-
 ....زنگ یه میمجبور نبود نقدریاالن هم ا..میگشت یبهتر شد برم

 :گفتم عیبلند کردم تا ساکت بشه و سر نایو واسه ال ستم،دیبرداشتن گوش با

 ...امروز اوردن اونجا..رو بپرسم مارهاتونیاز ب یکیخواستم حال  یم..دیسالم خسته نباش-

 !...کدوم بخش بودن؟..سالم ممنون-

ــتشیحق- ــ ق ــم ینم ــتن اون ب  ..دون ــم گف ــط به ــتانیفق ــتم    ..اوردن مارس ــتم نتونس ــتان هس مــنم شهرس
ــ المیــاگــه خ..دخترشــون هســتم..خــوام از حــالش بــا خبــر بشــم  یمــ..خــودم و برســونم  نیو راحــت کن

 ....شمیممنون م

 ...رفتم و چپ چپ نگاهش کردم نایال يگرد شده  يبه چشم ها يغره ا چشم

 :مکث گفت یبخش با کم پرستار

 !...مارتون؟یاسم ب-

 :و گفتم دمیکش یراحت نفسِ

 ..يحامد صبور-

 ...لطفا نیچند لحظه صبر کن-

 ...ممنون-

 ...و منتظر شدم نایمبل کنار ال يرو نشستم

 يزیـ چ هیـ  دمیترسـ  یبـود کـه مـ    یاز دسـت هـوراد عصـبان    نقـدر یا..حـرف زد  شـد یآراس کـه اصـال نم   با
 ..گفت خوبه یفقط م دمیپرس یهرموقع هم حال پدر هوراد رو م..بهم بگه

 ...دادیرو جواب نم شیهم که اصال گوش هوراد

 ...حالش چطوره نمیخواستم بب یم..مارستانیبه ب مینگ بزنز میمجبور شد اخرش
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باشـم،نگرانش   دیـ کـه با  يزیـ از چ شـتر یب کـم ی..تـو دلـم بـود    یخاصـ  يدلشـوره   هیـ امـا  ..دونم چـرا  ینم
 ...بودم

 دیکشــ یانگــار منــو مــ يزیــچ هیــتــونم درمــوردش حــرف بــزنم امــا  ینمــ یبــود و حتــ یدونــم چــ ینمــ
 ....سمت اون مرد

 :و گفتم رونیفکر اومدم ب دم،ازیشن یوشکه از گ ییصدا با

 ..بله-

شـدن امـا    يبسـتر  ژهیـ و يبخـاطره فشـارخون باالشـون چنـد سـاعت مراقبـت هـا       ..حال پـدرتون خوبـه  -
 ....نینگرانشون نباش..خوبه یلیاالن منتقل شدن بخش و حالشون هم خ

 :و گفتم دمیکش ینفس راحت لیدل یب

 ...راحت شد المیخ..نیکرد یواقعا لطف بزرگ..ممنون یلیخ-

 ...خدانگهدار..کنم یخواهش م-

ــ  یخــداحافظ ــردم و گوش ــع کــردم  یک ــتم ســمت ال ..رو قط ــایبرگش ــل از ا ن ــهیو قب ــچ نک ــم،اون  يزی بگ
 :گفت

 ...خداروشکر یگرفت ادیکه اونم  یگیراحت بود دروغ نم المیفقط خ-

 :رفتم و گفتم يغره ا چشم

ــو ذات خب- ــت ــ ثی ــ  یبعض ــارو نم ــتار ه ــ یاز پرس ــ ..!؟یشناس ــه م ــفهم یاگ ــهیغر دی ــا ب ــرت   می ــه نظ ب
 !....داد؟یاطالعات م

 :و لب هاش و به نشونه فکر کردن جمع کرد زیهاش رو ر چشم

 ...یزن یطعنه م يبه نظرم اومد دار-

 :م و خوردم خنده

 ...توا قایپرستارها دق یمنظورم از بعض يدیخوب شد فهم..زنم یمعلومه که طعنه م-

 ...یگون يشعور یب یلیخ-

 :تو بازوش زدم یحرص مشت اب
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 ..و زهرمار یگون-

 :گفت یبدجنس با

 ...گونـ..ایگون..یگون..ایگون..یگون..ایگون..یگون-

 ...بهت بگم يزیچ هیخوام  یم..یببند ال-

 :نگاهم کرد و گفت يکنجکاو با

 ...؟یچ-

 :گفتم ،ارومیقیبا نفس عم..رو تو دستم فشردم و چشم هام رو بستم یگوش

 ...یال دارم یحس هی-

 !...؟یچه حس-

ــ- ــم چ ینم ــدون ــ هی ــال نمــ ..یال ــور  یاص ــم چط ــ يدون ــدم حیتوض ــار ..ب ــانگ ــ هی ــقرار یب ــ..هی ــور  هی ج
تــونم  یحســم و نســبت بــه آراس مــ..جنسشــون بــا هــم فــرق داره..نســبت بــه هــوراد و آراس..کشــش

 ....اما هوراد..کنم و بگم چون دوستش دارم کشش دارم نسبت بهش حیتوج

 :و مبهوت گفت وسط حرفم دیپر یال

 !...؟یخواه یاونم م یعنی-

ــاز کــردم و ا  چشــم ــدریهــام و ب ــت    نق ــده ش گرف ــه خن ــد برگشــتم ســمتش و نگــاهش کــردم ک دو ..ب
 :دستش و برد باال و گفت

 ...دیاز دهنم پر..دیببخش..دیببخش-

 :بهش رفتم يغره ا چشم

 ...یکن یکه م ییخاك تو سرت با اون فکر ها-

 :گفتپر خنده  یمن من و لحن با

 ...شد از حرفت داشت یبرداشت رو فقط م نیاخه هم-

 !...نه؟ ایحرف بزنم  يگذار یم-

 :نازك کرد یچشم پشت
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 ...حرفتو بزن..خب عنق خانوم یلیخ-

 :دمیکش یقیعم نفس

ــ- ــ یم ــ یدون ــا ا..یال ــهیب ــ نک ــنها یآراس ب ــرام عز تی ــب ــ  زهی ــا وقت ــم  یام ــکنارش ــ هی ــ یحس  یازش م
 ....و امروز..شهیم دتریحس کنار هوراد شد نیا..یجور موجِ منف هی..رمیگ

 :سمتم و گفت دیخودش و کش يکنجکاو با

 !...؟یامروز چ-

 :گفتم دیو با زبونم تر کردم و با ترد لبم

ــ - ــروز وقت ــودم،ا   یام ــوراد ب ــدر ه ــار پ ــس ا نیکن ــدریح ــز نق ــت اذ   ادی ــا داش ــه واقع ــود ک ــب ــ تمی  یم
ـ  نیـ کنـار ا ..کرد خونـه طـرف    یکـه انگـار منـو مـ     يزیـ چ هیـ ..کـه گفـتمم هسـت    یکششـ  ،اونيقـرار  یب
 .....اونا

 :قرار به اطرافم نگاه کردم یو ب دمیصورتم کش يو محکم رو دستم

هــول و بــا عجلــه  نقــدریا دیــوگرنــه چــرا با..کــنن یمــ یرو دارن ازمــون مخفــ يزیــچ هیــمــن مطمئــنم -
 هیــکــه  میفهمــ یم،مــیفکــر کن مونیتــو زنــدگ شــونییهویبــه وارد شــدن  یوقتــ!..مــارو بفرســتن خونــه؟

 .....به خودمون ربط داره میاما مستق میخبر یهست که ما ب ییزایچ

 :گفت دیبا ترد یال

 !...کردن دروغه؟ فیتعر ایکه درمورده آر یاون داستان یگیم یعنی-

 ایـ گـم داسـتان آر   یمـ ..بـودم  یمیمـنم باهـاش صـم   ..خودمـون بـود   مارسـتان یواقعـا تـو ب   ایـ چون آر..نه-
 ....میبفهم دیکردن رو با نکارویاما چرا ا..به ما یکیرو بهانه کردن واسه نزد

 !...؟يچطور-

 :زمزمه کردم رلبیو ز اروم

 ...دونم ینم-

بــرام ســخت بــود بخــوام فکــر کــنم آراس بــا نقشــه وارد  ..میتــو ســکوت،غرق در افکــارمون شــد هــردو
 ...شده میزندگ
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ــ نکــهیفکــر ا..دمکــر میرو باهــاش تقســ میزنــدگ ياز رازهــا یصــادقانه عاشــقش شــدم و قســمت مــن  هی
 ....کرد یم تمیصداقت بخوام تقاص پس بدم واقعا اذ نیروز بخاطره ا

 :طرفش نا،برگشتمیال يصدا با

 !...م؟یکن قیدرموردشون تحق یخواه یم-

 !...؟يچطور-

 :باال انداخت و گفت يا شونه

 یکـ یده درمـور  يچطـور  هیـ بـاالخره بق ..میهاشـون پـرس و جـو کنـ     هیمـثال از همسـا  ..دونـم  یخوب نمـ -
 ....میهم که بلد نارویآراس ا يخونه ..میکن یما هم همون کارو م..کنن یم قیتحق

 :و چپ و راست تکون دادم سرم

 ...میکن قیتحق دیدرمورده هوراد و پدرش با..آراس نه..نه-

 !...چرا؟-

 :باال دمیو کش لبم

 ...هست به اونا مربوطه یهرچ گهیحسم م..دونم ینم-

 ..کنم یخودم حلش م..نگران نباش..یاوک-

 میبــر ییقــرار بــود امــروز چهارتــا..هــام و بســتم ،چشــمیاز ال يمبــل و بــا تشــکر یدادم بــه پشــت هیــتک
 ....میو خوش بگذرون میفقط بگرد

 ...و بعد هم آراس بهمون شام بده يشهرباز میبر میخواست یم

 ...شد امروز يچه روز گند..زدم يپوزخند

 :م و باز کردم و برگشتم طرفشچشم ها..شونه م ينشست رو یال دست

 !...جونم؟-

 !...باشه؟..میبه آراس و هوراد بگ نکهیبدون ا..يصبور يعیادت اقا میریفردا عصر،م-

 ...وقت هیناراحت نشن !..م؟یچرا بهشون نگ-

 :تو هم دیهاش و کش اخم
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ــ  مییایــم میاگــه بگــ..شــنیناراحــت نم..نتــرس بابــا- پــس ..چــوننیپ یاونجا،مثــل امــروز هرطــور باشــه م
 ....ریدهنت رو بگ يامشب جلو هیلطفا ..بهتره میبر خبریب

 :با حرص گفت یگفتم که ال يا باشه

 ...حواست و جمع کن..ها یاز دهنت نپره بهش بگ ایهون-

 یهمــه چــ..رو بفهمــم یهمــه چـ  دیــمـن با ..گفــتم و چشــم هـام و دوبــاره بســتم  یخبـ  یلــیحوصــله خ یبـ 
 ...رو

 :کردم دیزمزمه وار تاک رلبیز

 .....ها يشد صبور داتونیمن پ یو چرا تو زندگ نیهست یفهمم ک یاالخره مب-

ــت ــ      یکیپالس ــردم و ن ــا ک ــه ج ــتم جاب ــو دس ــود رو ت ــوت ب ــش کمپ ــه داخل ــطرب  میک ــاه مض ــ  ینگ ــه ال  یب
 ...انداختم

 ...دیجوش یو سرکه م ریمن دلم داشت مثل س..نبود الشیخ نیکه ع اون

 :طرافم گفتمبه ا یو با زبونم تر کردم و با نگاه لبم

 ...میبود ومدهیکاش ن..ها يموش و گربه باز نیاز ا ادیاصال خوشم نم-

 :و کج کرد و با تمسخر گفت لبش

ــ يوا- ــ ینم ــدر خوشــحالم االن  یدون ــه ا   رِیتقصــ..مــن چق ــور ب ــارو مجب ــه م ــخودشــونه ک ــ نی  یکــارا م
 مونیکاراگــاه بــازاونطــور هــول و دســتپاچه مــارو نفرســتاده بــودن خونــه،ما هــم االن   روزیــاگــه د..کــنن

 .....گذره یداره اطرافمون م یچ میبدون میاالن واقعا حق دار..کرد یگل نم

 :رونیو فوت کردم ب نفسم

 !...ه؟یبه چ یچ میبفهم دیاالن که اونا ناراحتن ما با نیاخه هم-

بـاز کـرد و    یقـ یچشـم هـاش و بسـت و بـا نفـس عم     ..و بهـش نگـاه کـردم    سـتادم یمـنم وا  یال ستادنیا با
 :گفت

ــ- ــهون نیبب ــن بخــاطره خــودت ا ..ای ــم ــ ..رو دادم شــنهادیپ نی ــن ه ــه م ــچ چیوگرن ــند یمشــکوک زِی  دهی
چــون تــو ..کــردن رو هــم بــاور کــرده بــودم فیــکــه تعر یهمــون داســتان..دو نفــر تــا االن نیــبــودم از ا
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ــ ــک دار  یگفت ــون ش ــتميبهش ــ  ،خواس ــئن بش ــ یمطم ــک    یو حت ــه آراس ش ــم ب ــت ه ــو دل ــته  یت نداش
االن  نیافتـه،بگو تـا همـ    یمـ  یاتفـاق  ایـ  ادیـ م شیپـ  یکـار نـاراحت   نیـ کـه بـا ا   یکنـ  یاما اگه فکر مـ ..یباش

 .....میبرگرد

 ...کرد ینگاهم م تیو با جد منتظر

کـه   يبـه عالقـه ا  ..خـوام بـه آراس شـک داشـته باشـم      یمـن نمـ  ..دمیبـه سـر و صـورتم کشـ     یدست کالفه
نقشـه   هیـ کـنم پشـتش    یفکـر مـ   نمیـ ب یکـه ازش مـ   یاوضـاع هـر حـرف و حرکتـ     نیـ امـا بـا ا  ..بهم داره

 .....کنه یم تیاز همه خودم و داره اذ شتریب نیو ا..ست

ــه اون   کیپالســت ــارو دادم ب ــوت ه ــیکمپ ــاه  یک ــتم و نگ ــداختم   یدس ــرو ان ــه راه ــه ت ــن با..ب ــم ــ دی  یم
 ....گرفتم یوگرنه اروم و قرار نم هیموضوع چ دمیفهم

 :سرم و تکون دادم و گفتم نانیاطم با

ــه بــر- ــبا..مین ــ دی ــ..اوضــاع از چــه قــراره  میبفهم ــازم با  یحت ــاراحتم کنــه ب ــاگــه ن  ينطــوریا..بفهمــم دی
 ...کنم به آراس یهمش شک م

 ...چشم هاش رو باز و بسته کرد نانیلبش نشست و با اطم يرو يلبخند

 ...بود يکه پدر هوراد داخلش بستر یسمت اتاق میافتاد راه

ــ  ســاعت نمونــده باشــه و همــه رفتــه  یکــردم کــه کســ یمالقــات تمــوم شــده بــود امــا بــازم خــدا خــدا م
 ....آراس اشنا بشم يبا خانواده  ينطوریدوست نداشتم ا..باشن

ــا پ   ینگــاه ــداختم و ب ــا ان ــاق ه ــماره ات ــه ش ــب ــد  دای ــاق لبخن ــاق ن..زدم يکــردن ات ــود و   مــهیدر ات ــاز ب ب
 ...اومد یاز داخل م ییصداها

ــتم ــه ا   دس ــا تق ــاال ت ــردم ب ــه ال  يو ب ــزنم ک ــه در ب ــایب ــ از  ن ــتم و کش ــتم  ..دیپشــت دس ــب برگش ــا تعج ب
 ....ستادیو گوش ا شینیب يسمتش که دستش و گرفت جلو

 :دمینال رلبیز..هام گرد و ضربان قلبم تند شد چشم

 ...يشد وونهیمگه د..رهیابرومون م نهیبب یکی!..؟یکن یم يچکار دار نایال-
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انـداختم و دوبـاره    یو نگـاه بـه سـر و تـه راهـر     یبـا نگرانـ  ..تـر شـد   کیـ گفـت و بـه در اتـاق نزد    یسـ یه
 ...نایبرگشت سمت ال

ــز در ــ   ادی ــوش م ــه گ ــود و صــداها اروم ب ــاز نب ــا ا..دیرســ یب ــب ــال م نی ــدیح ــ  ش دارن  یمتوجــه شــد چ
 ...گنیم

 نیهـم دسـت بـردار نبـودن و همـ      مارسـتان یتـو ب  یحتـ ..انگار هـوراد و پـدرش بـاهم بحـث داشـتن      بازم
 ....پدر و پسر فاصله انداخته نیا نِیب نقدریا یچ..نداختیادم و به شک م شتریب

ــا ــاو ب ــه در نزد  يکنجک ــنم ب ــم ــدا  کی ــدم و ص ــر ش ــاریو ب فیضــع يت ــوراد رو    م ــدر ه ــدار پ ــا پراقت ام
 :دمیشن

ـ  یمـ ..گمیرو بهـش مـ   یمن،همـه چـ   شیپـ  ياریـ اگه ن..نمشیخوام بب یم-  نیـ ا يپـا  یکـه مـن وقتـ    یدون
پــس ..هــوراد رمیــاشــتباه بگ ماتیدوســت نــدارم بــازم تصــم ..شــمیم گــهیادم د هیــوســط  ادیــموضــوع ب

 ....ریبگ میدرست فکر کن و تصم

 ...تر شدم کیبه در نزد کمی يکنجکاو با

ــدا ــرص و تقر  يص ــر ح ــایپ ــ ب ــه  یب ــرو         يادبان ــم ف ــو ه ــدت ت ــه ش ــام ب ــم ه ــد اخ ــث ش ــوراد باع ه
 ....باهاش حرف بزنه ينطوریا دیهرچقدر هم پدرش خطاکار باشه بازم نبا..بره

از  ییبـو  چیمـرد هـ   نیـ ا..فقـط بلـده مـارو عـذاب بـده     ..ذره هـم عـوض نشـده    هیـ ..گهیم یچ نیبب..نیبب-
 ...ذره هم احساس نداره هی..پدر بودن نبرده

بـرد بـاال    یسـکوت کـرد و بعـد دوبـاره صـداش و کمـ       کـم یبـود کـه    گـه ید یکـ یتا االن مخـاطبش   انگار
 :دفعه خطاب به پدرش گفت نیو ا

راحـت باشـه و خـودش     يبـزار  دیـ هـم شـده با   نیـ و بخـاطرِ ا  یونیفکر کـنم حـداقل جونتـو بهـش مـد     -
 ....خواد چکار کنه یم رهیبگ میتصم

 !...منظورشون من بودم؟..کنه یاونم داره منو نگاه م دمیکه د نایشک برگشتم سمت ال با

 ...کشت یقلبم داشت خودش و م..دمیم کش نهیبه س یو دست دمیو گز لبم

 ...منظورشون من نباشم دیشا اصال
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 ...افتاد یم یاون روز نبودم معلوم نبود چه اتفاقاگه من  اما

 ...چه خبره نجایا ایخدا

کــدوم  چیهــ..تــو اتــاق قطــع شــد و همــه جــا رو ســکوت گرفــت  يلحظــه حــس کــردم تمــام صــداها هیــ
 ...اومد ینم ییصدا چیزدن و ه یحرف نم

 ...قدم رفتم عقب هیبه در زدم و  يتقه ا عیم،سریو منگ یجیتمام گ با

انگـار حـس کـرده بـودن     ..امیـ بـه خـودم ب   کـم یبلکـه   دمیکشـ  یقـ یحکـم بسـتم و نفـس عم   هام و م چشم
 ...پشت دره یکس

کــرد لبخنــد  یامــا ســع دیــمــا رنگــش بــه شــدت پر دنیــبــاز شــد و بــا د عیســر یلــیتوســط آراس خ در
 ...بزنه

جلــو و نگذاشــت داخــل  دیو درو کشــ رونیــکــش اومــدن و از اتــاق اومــد ب یمصــنوع یلــیهــاش خ لــب
 :مینیرو بب

 !...؟ياومد یک..زمیعز ایهون-

 :انداختم و دوباره برگشتم سمت آراس نایبه ال ینگاه میدهنم و قورت دادم و ن اب

 ...میرو بپرس يصبور يحال اقا میاومد..االن نیهم..سالم-

 :زد و سرش و برد تو اتاق يلبخند یدستپاچگ با

 ...اومده پسر یک نیبب ایهوراد ب-

ــه الو انــداختم بــاال ابروهــام  یعنــی نیــا..نگــاه کــردم کــه ســرش و بــه عالمــت مثبــت تکــون داد   نــای و ب
 ...یکن یم يباز يخوب دار

 :و گفت رونیتر از آراس از اتاق اومد ب یبه مراتب مصنوع يهم با لبخند هوراد

 ...چه خبر..سالم دخترا..به به-

 ینمــ یاقــدام چیمــا هــمــارو ببــرن داخــل اتــاق ا میو همچنــان منتظــر بــود میکــرد یاحــوال پرســ باهــاش
 ...کردن
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امـا  ..کـامال مشـخص بـود    نیـ و ا مینـ یرو بب يخواسـتن مـا صـبور    ینمـ ..شـدم  یمـ  یکم داشـتم عصـبان   کم
 ....میرو به رو بش يخواستن منو صبور یدو پسر نم نیبود که بخاطرش ا يزیچه چ!..چرا؟

 ...ردماویدو پسر درم نیسر از کار ا دیمن با..میدیفهم یم دیبود که با يزیچ نیا

 :زدم و گفتم یپرحرص لبخند

 !...نه؟ ای مینیرو بب يصبور ياقا قهیما چند دق نیگذار یم-

 :سر تکون داد ،هورادیخودشون رد و بدل کردن و بعد از مکث کوتاه نیب ینگاه

 ...دییبفرما..هیچه حرف نیا..البته-

 ...داخل میتا ما بر ستادیباز کرد و کنار ا درو

ــیعم نفــس ــ یق ــ و ت دمیکش ــه نفس ــاد ب ــام اعتم ــتم داخــل     یم ــدم گذاش ــردم و ق ــه داشــتم رو جمــع ک ک
 ...اتاق

و  يقـرار  یپـر از بـ   ییچشـم هـا  ..قفـل شـد   رایـ و گ یجفـت چشـم ابـ    هیـ محض وارد شدنم،نگاهم تـو   به
 ...حس ناشناخته هی

تنــد  یخــارج و نفســم کمــ يضــربان قلــبم از حالــت عــاد..اون حــس بــد تــو وجــودم زنــده شــد  دوبــاره
 ...شد

 ..ش برداشتم و اروم سالم کردم رهیخ يو از چشم ها نگاهم

 :جوابمو داد فیو ضع مشتاق

 ...يستادیجلو چرا اونجا ا ایب..يخوش اومد یلیخ..سالم دخترم-

 بیــو عج دمیشــن یرو پشــت ســرم مــ نــایپســرا و ال يقــدم هــا يصــدا..کــردم و رفــتم ســمتش يتشــکر
 ....بودن یانگار منتظرِ اتفاق..بود که همشون سکوت کرده بودن

 ...جوابش و داد ییهم با خوشرو يصبور يکرد و اقا یاروم سالم و احوال پرس نایال

 يموهـا ..داشـت  یلحـن صـحبت کـردنش و نگـاه هـاش مهربـون بود،امـا ابهـت خاصـ          نکـه یمـرد بـا ا   نیا
ــتی ــف کدس ــپــر و ورز کــلیو ه دشیس ــدار ازش ســاخته بــود    يش،مــرد دهی ــا اقت و  نیچــ یحتــ..ب

 ....دادیت صورتش هم،بهش ابهت مو درش زیر يچروك ها
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 :رنگ یکردم لبخند بزنم،هرچند محو و ب یسع

 ...خداروشکر انگار حالتون بهتره-

 :اون اما پررنگ بود و مهربون لبخنده

قبــل از اومــدنت داشــتم  یحتــ..و ازت تشــکر کــنم نمــتیدوســت داشــتم بب..بهتــرم یلــیبــه لطــف تــو خ-
 ياگـه تـو نبـود   ..م بـود ازت تشـکر کـنم    فـه یوظ..شـم یپ ییایـ سـر ب  هیـ گفتم کـه بهـت بگـن     یبه پسرا م

 .....ممنون دخترم..افتاد یم یمعلوم نبود چه اتفاق

بهتـره  ..خوشـحالم کـه حـالتون خوبـه    ..م رو انجـام دادم  فـه یمـن وظ ..هیـ چـه حرف  نیـ کـنم ا  یخواهش م-
 ...حواستون به خودتون باشه شتریب

 :گفت یتکون داد و با لحن و حالت خاص سر

رو ول  ایــدن نیــا يزود نیــخــوام بــه ا ینمــ..مراقــب خــودم باشــم شــتریب دیــبــه بعــد با نیــاز ا..درســته-
 ...کنم

 :جمع شد یاخم هام کم اریاخت یب

ــاال ســرِ هــوراد جــان باشــه  شــهیتــون هم هیانشــااهللا ســا- ــه نعمت ..ب  یکــه هرکســ هیــبــزرگ تــر تــو خون
 ...دونه یقدرش و نم

 :شده گفتم زیر يرگشتم سمت هوراد و با چشم هاب دمیکه از بغل گوشم شن یاروم ي "هه" با

 !...هست هوراد جان؟ یمشکل-

 يصــبور يبهــش رفــتم و بــا لبخنــد برگشــتم ســمت اقــا يچشــم غــره ا..زد و ســر تکــون داد يپوزخنــد
 :کنار تختش کیکمد کوچ يکمپوت هارو گذاشتم رو کیو پالست

کــه خـودم داشــتم   یو هــم از اطالعـات ر نـا یا..واســتون خوبـه  یدونســتم چـ  یراسـتش مــن نمـ  ..دییـ بفرما-
 ...دمیخر

 ...تشکر کردن و منم با لبخند سر تکون دادم همشون
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ــار ــر مــ    انگ ــه فک ــم ک ــدرها ه ــود   یاونق ــخت نب ــردم س ــ..ک ــا   یم ــس ه ــد ح ــ يش ــرل  یدرون رو کنت
 یاتـاق داشـتن احساساتشـون رو کنتـرل مـ      نیـ افـراد داخـل ا   يهمونطـور کـه مطمـئن بـودم همـه      ..کرد

 ....کردن

 ...یبه شکل و روشِ متفاوت هرکدوم

 ...مینشست يصبور ياورد و ما هم کنار تخت اقا نایمن و ال يبرا یدوتا صندل آراس

ــوراد ــرد رو   ه ــک ک ــدرش کم ــه پ ــ  يب ــتش بش ــه رو رو نهیتخ ــرد  يو ملحف ــب ک ــاش مرت ــا ا..پ ــهیب  نک
بـود   يزیـ حـس غر  هیـ  نیـ ا..کـرد  یپـدرش همـه کـار مـ     یراحتـ  يشون شکراب بود امـا بـازم بـرا    ونهیم
 .....پدر و مادر و بچه ها نیب

 
 :رنگ گرفتم دیسف ياز ملحفه  ،نگاهيصبور ياقا يصدا با

 !...جان؟ ایبابا و مامان خوب هستن هون-

 ...و نگاهم و چرخوندم دمیلبم و گز..ختیلحظه قلبم ر هی

 ...یبیغر يچه واژه ها..مامان..بابا..انفجار شد يبمب اماده  هیتو گلوم مثل  بغض

قلـبم  ..شـدن  یتـر مـ   کیـ اتـاق هرلحظـه بهـم نزد    يوارهـا یشـد کـه انگـار د    نیسـنگ  نقـدر یا اتـاق  يفضا
 ....حالم واقعا بد شده بود..نفر قلبم و تو مشتش گرفت و محکم فشرد هیانگار ..شد یفشرده م

ــ   يصــدا ــاش رو صــدا م ــه باب ــرد شــن یپرحــرص هــوراد رو ک ــس عم دمیک ــیو نف ــ یق ــده ..دمیکش لبخن
 :با همون حالِ بد گفتملب هام نشست و  يرو یتلخ

 ...پدر و مادر من عمرشون رو دادن به شما-

 یمـ  یدنبـالِ چـ  ..دیـ نفسـش حـبس شـد و نگـاهش سـرگردون تـو صـورتم چرخ        هیـ کردم چنـد ثان  حس
 !...گشت؟

 ...افتاد و چشم هام بسته شد نیینگاهش،سرم پا ینیسنگ از

 :دیچیآراس داشت،تو گوشم پ يبه صدا یاروم و بمش که شباهت خاص يصدا

 ...خدا رحمتشون کنه..دونستم یمن نم..متاسفم دخترم-
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 یرو کــه صــدام مــ نــایو اروم ال زیـ ر يصــدا..ســمتم دیــنگــاه همـه چرخ ..دمیــپر یصــندل ياراده از رو یبـ 
 :توجه بهش،گفتم یاما ب دمیکرد شن

 ...دیببخش..گردم یبخورم برم ییهوا هیمن -

انگــار ..نگــاه هــم نکــردم یبــه اون ســه تــا حتــ..ادنگــاهم کــرد و ســر تکــون د یبــا نگرانــ يصــبور ياقــا
 ...فرار کردنم يبود برا یکاف يصبور ياقا ياجازه 

 یداشــتم خفــه مــ..رونیــپــرت کــردم ب نیســنگ يســمت در اتــاق و خــودم و از اون فضــا دمیــدو بــایتقر
 ...شدم

 ...جلو دمیمانتوم رو کش ي قهیو  ستادمیدر اتاق ا پشت

ــد ــس عم چن ــنف ــ قی ــل از  دمیکش ــهیاو قب ــونیکی نک ــاق ب ش ــاز ات ــب ادی ــوم رو بگ رونی ــروعیو جل  ره،ش
 ...دنیکردم به دو

 ...انداخت یگذشته م ادهیکه من و  يزیخواستم دور بشم از هرچ یم

 :دمیلب نال ریز

 ...ایخدا-

ــد مــاه..مارســتانیب یپشــت اطیــســمت ح دمیــو دو رونیــرفــتم ب يدر ورود از ــتــو ا یچن  مارســتانیب نی
 ....شناختم یهمه جاش رو م بایکار کرده بودم و تقر

 یاونجــا نمــ یکسـ  ادیــز گهیشـد،د  یمــ کیـ خلــوت بـود و االن کــه هـوا داشــت تار   شـه یهم یپشــت اطیـ ح
 ...رفت

صــورتم  هیــتــو چنــد ثان..بلنــد منفجــر شــد يو بــاالخره اون بمــب تــو گلوم،بــا صــدا واریــدادم بــه د هیــتک
 ....رمیتونستم بگ یهق هقم و نم ياز اشک شده بود و جلو سیخ

 نطــوریا یچــ..بهـش عــادت کــرده بـودم   بــایبـرام دردنــاك بــود امـا تقر   نکــهیپــدر و مـادرم بــا ا  ياداوریـ 
 !....قرار کرده بود؟ یمنو ب

 یمــن و بهــم مــ نقــدریحضورشــون ا یکــه حتــ ییادم هــا..خواســتن یاز جــون مــن مــ یخــانواده چــ نیــا
 ...ختیر
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 ...شد یقطع نم و هقم هیگر..صورتم فشردم يشدم به جلو و دست هام و رو خم

ــه ..شــونه م نشســت و از تــرس خشــک شــدم  يرو یدونــم چقــدر تــو اون حــال بــودم کــه دســت   ینمــ ب
 ...نییپا دمیسکسکه افتادم و اروم دست هام و از صورتم کش

 :و با هق هق گفتم هیگر ریدوباره زدم ز..آراس داغ دلم تازه شد دنِید با

چــرا بــا ..میدنبــالِ مــن و زنــدگ نیچــرا افتــاد!..ن؟یهســت یشــما هــا کــ..نیخــواه یاز جــون مــن مــ یچــ-
 !....ن؟یچرا گولم زد..شما جذاب باشه يدارم که برا یمن چ..نیشد مینقشه وارد زندگ

 :ش زدم نهیس يگره کرده م رو بلند کردم و با تمام قدرتم رو يها مشت

 !...ل من؟دنبا يچرا افتاد!..؟یلعنت یهست یک!..؟یهست یتو ک!..؟يکرد يچرا با احساساتم باز-

بــود کــه حــس کــرده  يزیــتمــام چ نیــحــرف هــام نداشــتم امــا ا يبــرا یو مــدرک لیــدل چیهــ نکــهیا بــا
 ...اما..رهیکنه و دلم اروم بگ بیگفتم تا آراس تکذ یانگار م..بودم

ــا ــ ام ــ یچــیه یلعنت ــت ینم ــا..گف ــ  نییســرش و پ ــود و حت ــه ب ــو یانداخت ــ  يجل ــام و هــم نم ــت ه  یمش
 ...گرفت

 :م،دوباره بلند شدخش دار و گرفته  يصدا

 يچــرا ادا..یبگــو لعنتــ..یخواســت یازم مــ یچــ!..؟يمــن و دوســت دار یچــرا گفتــ!..؟یچــرا دروغ گفتــ-
 !....چرا؟!..؟يعاشق هارو در اورد

ــاالخره ــت    ب ــام و گرف ــت ه ــرد و مش ــد ک ــرش و بلن ــام و از    ..س ــت ه ــا دس ــردم ت ــالش ک ــق زدم و ت ه
 ...اما محکم گرفته بود ارمیدستش درب

ــل از ا هــام و ول دســت ــونم کــار نکــهیکــرد و قب ــا حــرکتش  يبت ــبکنم،ب ــام   هی لحظــه خشــکم زد و تم
 ...م هم قطع شد هیگر یحت..دیوجودم لرز

 !...شد؟ یلب هام فشرده م يمحکم رو نقدریآراس بود که ا يلب ها..نیا

ــم ــا چش ــده و خ  يه ــرد ش ــم،خیگ ــا    رهیس ــم ه ــه چش ــود ب ــده ب ــته ش يمون ــ..بس ــ چیه ــ یحرکت  ینم
 ....لب هام گذاشته بود يو با فشار روفقط لب هاش ..کرد

 ...دیکوب یم م نهیبلند به س يقلبم به شدت و با صدا..دلم اشوب بود تو
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هــاش و دو طــرف صــورتم محکــم تــر کــرد و لــب هــاش از هــم بــاز شــد و اروم و نــرم مشــغول   دســت
 ...شد دنمیبوس

 ...هم افتاد و چشم هام بسته شد ياراده پلک هام رو یب

 ...رو چنگ زد و آراس محکم تر من و به خودش فشرد نشراهیهام پ دست

ــب ــا ل ــ يه ــت د  سیخ ــش داش ــهیو داغ ــ وون ــرد یم م ــدریا..ک ــا نق ــ  نی ــرام ش ــه ب ــه   نیریبوس ــود ک ب
ــ  ــدون ا..کــردم یناخوداگــاه باهــاش همراه ــ  نکــهیب ــنم دارم چــه غلط ــ یفکــر ک ــام و  یم ــت ه کنم،دس

 .....دمشیبردم تو موهاش و منم مثل خودش داغ و پرحرارت بوس

دســت هــاش و از دو طــرف صــورتم جــدا و ..شــد شــتریمنــو کــه حــس کرد،شــدت بوســه ش ب یهمراهــ
 ....دور کمرم حلقه کرد و محکم منو به خودش فشرد

 یلـــبم مـــ يکـــه از گوشـــه  يزیـــر يشـــد تـــو صـــورتم و گازهـــا یداغـــش پخـــش مـــ يهـــا نفـــس
 ...کرد یگرفت،بدجور داشت حالم و خراب م

 ...میکند یهم دل نم يما از لب هاشده بود ا دهیبر دهیهامون بر نفس

 یبـود کـه لـب هـام بـ      یطـوالن  نقـدر یدونـم کـه ا   یمـ  نـو یفقـط ا ..دیدونم اون بوسه چقـدر طـول کشـ    ینم
 ....از وجودش رهیآراس و دلم اروم بگ يحس بشه از فشار لب ها

 ...شد تو چشم هاش نگاه کنم یروم نم..چشم هام و باز نکردم..ازم جدا شد اروم

 ...شونه هاش گذاشتم يز تو موهاش دراوردم و روهام و ا دست

ــ  يپلــک هــا يآراس رو يهــا لــب  شیشــونیو بعــد پ دیبســته م نشســت و اروم هــر دو چشــمم رو بوس
 :انداخت نیگرم و پر احساسش تو گوشم طن يچسبوند و صدا میشونیرو به پ

قلـب تـا    نیهرطـور کـه بشـه،ا   ..یبـه احسـاس مـن شـک کنـ      يحـق نـدار   چوقـت یه..ایـ هون يحـق نـدار  -
ــ شــه،بایهم ــ  نیهم ــا يرو..زنــه یشــدت بــرات م و  یتــون ینمــ..قلــب اســمت حــک شــده عروســک  نی

و ..تــو اغــوش مــن..نجاســتیتــو تــا ابــد جــات هم..یازم دور بشــ گــهید يزهــایبخــاطره چ دمیــاجــازه نم
 .......نفس به نفسِ من
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رو گـــرفتم و  نـــایال ي ،شـــمارهیپـــام گذاشـــتم و بعـــد از ادرس دادن بـــه راننـــده تاکس  يو رو فمیکـــ
 ...منتظر شدم

 :دمیالو گفتنش،با حرص توپ با

ــوم هســت کــدوم گــور - ــن و معطــل کــرد !..؟یهســت يمعل ــو بعــد  يدو ســاعت م ــپ هی ــم امی ــه  يدی ک
ــ  یهرچــ..مارســتانیخــودت بــرو ب ــ..يدیــزنــم جــواب نم یهــم زنــگ م ــ  یاز نگران  یقلــبم تــو دهــنم م

 ....یکن یم یچه غلط يدار نمیبب یبنال شهیم..زد

 :و گفت دیدغش خن غش

 !...؟ییاالن کجا..یجات خال..یرفته بودم جاسوس-

 :گفتم یجمله ش،با فضول يتوجه به ادامه  یرفت و ب ادمی تمیلحظه عصبان هی

 !...؟یجاسوس-

 :و گفت دیخند دوباره

 !...مارستان؟یب یرس یم یتو ک..دمیهم فهم یخوب يزایچ..اره-

 !...االن؟ یمارستانیخودت مگه ب-

 ...میمفصل حرف بزن دیکه با ایب..رسم یم گهید قهیچند دق..کمیدنه اما نز-

 :حرص گفتم با

 !...حرف زدنه اخه؟ يجا مارستانیتو ب-

ــ  نقــدریا- ــ   ینمــ..شــهیخشــک م رتیحــرص نخــور ش ــا شــب کــه ش ــونم ت صــبر  شــهیتمــوم م فتمونیت
 ....تر خودتو برسون عیفقط سر..میتو اتاق رست صحبت کن قهیچند دق میتون یم..کنم

 ...فعال..یاوک-

 ..يبا يبا-

 ...شدم رهیخ رونیکنارم به ب يرو قطع کردم و از پنجره  یگوش

تـو فکـر    قـا یزدم و عم یبـه لـبم مـ    یارومـ  يهـا  م،ضـربه یپنجـره گذاشـتم و بـا گوش    يدستم و لبـه   ارنج
 ....باشه دهیتونه فهم یم یچ نایال یعنی..بودم
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 ...به دردمون بخورهباشن و  ده،مهمیکه فهم ییزهایحداقل چ دوارمیام

ــ ــتم لرز  یگوشـ ــو دسـ ــتـ ــا د دیـ ــو بـ ــم آراس، دنیـ ــاسـ ــه   هیـ ــو محوطـ ــه،اتفاقات اون روز تـ  يلحظـ
 ....چشمم رد شد يدور تند از جلو يرو لمیف هی مارستان،مثلیب

ــدســتش و گذاشــت ز" ــد کــرد  ری ــه م و ســرم و بلن ــ ..چون ــلرز یلبــام از بغــض م ــا شــرم   دی و چشــمام ب
 ....شدیم دهیازش دزد

 :گفت یدو دستش قاب گرفت و با لحن پرمحبت نیبو  صورتم

امـــا بهـــم فرصـــت  گمیرو بهـــت مـــ یخـــودم همـــه چـــ..کـــنم یمـــ فیـــرو بـــرات تعر یهمـــه چـــ-
 يکــنم بــرا یخــواهش مــ..خــوام از دســتت بــدم ینمــ..یمیزنــدگ يمــن بــرا دیــتــو تنهــا ام!..باشــه؟..بــده

رو  زیــســبش همــه چتــو وقـت منا  دمیــمــن قـول م ..کــنم تـالش نکــن  یکــه ناراحتـت مــ  يزیــدونسـتنِ چ 
 .....کنم یخواهش م..بهم اعتماد کن..یقولم حساب کن يرو یتون یکه م یدون یم..برات بگم

 :لرزون گفتم ییشکستن بود و صدا يکه اماده  یبغض با

هســت کــه  يزیــچ هیــ!..درســت حــدس زدم؟!..اره؟ نیکنــ یمــ یهســت کــه ازم مخفــ يزیــچ هیــپــس -
 !...من خبر ندارم اره؟

 :نشست میشونیپ يدوباره رو شیشونیافتاد و پهم  يهاش رو پلک

 ...کاش نبود-

ــل   بغضــم ــت،محکم و مث ــاره شکس ــه دوب ــک ــ يجوجــه  هی ــاه کــه جــا  یب ــداره و ز ییپن ــرو ن ــارون  ری ب
 ....گفت،ارومم کرد یم رگوشمیکه ز ییمونده،منو تو بغلش گرفت و با جمله ها

ــازم ــه چــ     ب ــودش هم ــا خ ــنم ت ــبر ک ــت ص ــ  یازم خواس ــرام توض ــد حیرو ب ــول   ..هب ــا ق ــردم ام ــول ک قب
 ....."تونستم صبر کنم یچون واقعا نم..ندادم

کــه حــاال خــاموش شــده بــود   میگوشــ ياومــدم و بــه صــفحه  رونیــاز فکــر ب یراننــده تاکســ يصــدا بــا
 ...نگاه کردم

 ...جواب بدم قطع شده بود نکهیا بدون

 ...شدم ادهیرو حساب کردم و پ یتاکس هیکرا..رونیو محکم فوت کردم ب نفسم
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بــوق کامــل تمــوم نشــده بــود   نیهنــوز اولــ..آراس رو گــرفتم يو شــماره  مارســتانیافتــادم ســمت ب راه
 :تو گوشم دیچیکه صداش پ

 ...نـیچرا ا..نگران شدم..يدیرو نم تیچرا جواب گوش..ییکجا..ایالو هون-

 :وسط حرفش دمیپر طنتیو انداختم باال و با ش ابروهام

 !...؟يتو چطور..من خوبم یمرس..سالم-

 :که خنده توش موج انداخته بود،گفت یو با لحن یمکث نفسش و فوت کرد تو گوش با

 !...خانومِ سرتق؟ ایهون یخوب..حواسم نبود دیاا ببخش-

 :تخس و سرتق گفتم يمثل بچه ها قایتو هم و دق دمیهام و کش اخم

 ...بچه پررو یسرتق خودت-

تونســتم  ینمــ شـد یکــه م یهرچـ ..لبخنــد بــزنم و باعــث شـد  یتــو گوشـ  دیــچیبلنـدش پ  يخنــده  يصـدا 
منـو   يو بعـد از چنـد سـال تونسـت دل شکسـته       یِپسـر بـرام دوسـت داشـتن     نیـ فراموش کـنم چقـدر ا  

 .....دوباره بلرزونه

بـودم و   دهیبهـش رسـ   ،حاالیاب خنـک بـود کـه بعـد از مـدت هـا تشـنگ        وانیـ ل هیـ واسه من مثـل   آراس
 ....کنه رابمیقرار بود س

اگـه   یحتـ ..دوبـاره رو داشـت بگـذرم    یکـه بـرام حکـم زنـدگ     یاب خنکـ  وانیـ ل نیـ از ا تونسـتم  ینم من
 ،ازیهســت کــه قــراره زودتــر از تشــنگ يزیابِ خنــک و دلچســب،چ وانیــل نیــگفــتن داخــل ا یبهــم مــ

 .....بشم الشیخ یتونستم ب یبازم نم..ببرت نیب

 یبرنمــ یکــیپــس مــن  شــدن،از الشیــخ یبــود کــه بــ ندیمــن خوشــا يبــرا نقــدریدوبــاره ا هیعاشــق نیــا
 ....شدم یازشون رد م یکی یکیاومدم و  یبا موانعش کنار م دیپس با..اومد

و اون ..ذاره یپــاش مــ يرو هــم جلــو یو رســم عاشــق ده،راهیــم هیــهد یکــیعشــق رو بــه  یوقتــ خداونــد
راه قـدم بـرداره و جلـو     نیـ تـو ا  دیـ دونـه چطـور با   یکـه تـوش هسـت،م    یتیادم ذاتا و با توجـه بـه مـوقع   

 .....هبر

 ...کردم یخطر رد م نیدست اندازها رو بدون کمتر يهمه  دیبا..تونستم یم دیبا من
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ــ  و ــ   یمطمـــئن بـــودم تـــا وقتـ ــهامت هرگونـــه خطـــر کردنـ رو  یآراس هســـت و کنارمه،قـــدرت و شـ
 دنیمعشـوقه ش و رسـ   يبـرا  يتونـه هرکـار   یکـه مـ   یکسـ ..شـدم  یمـ  گـه یادم د هیـ با اون مـن  ..داشتم

 .....بهش،انجام بده

 يهــاش ســرحالم اورد و بــا انــرژ یبــا حــرف هــا و شــوخ شــهیبــا آراس صــحبت کــردم و مثــل هم یمــک
کـل روز بهـم    يتونسـت بـه انـدازه     یمـ  زمیـ عز کیـ بـا   یحتـ ..سـرکارم کـرد   یِکـه بهـم داد،راهـ    یمثبت
 .....و قدرت بده يانرژ

ــمــن داشــتم از عشــق ز  مطمئنــا ــ  ادی ــه جنــون م  یمــعاشــق شــدن  يچــون اگــه قــبال ادعــا ..دمیرســ یب
 ....کنم دایتونستم براش پ یهم نم یاسم یفراتر از اون بود که حت ییزایچ هی نیکردم،پس ا

 ینمــ..یوونگیـ د..جنـون ..داشــت یکـردم کــه بـرام تـازگ    یرو تجربــه مـ  یـی زایداشـتم حــس هـا و چ   مـن 
 ....بود دیبرام نو و جد زیدونم همه چ یم نویفقط ا..دونم

 يو پرمحبــت چشــم هــا یابــ يایــخودم،تــو اون در ریصــوت "انعکــاس"بــا  ایــرو تــو دن يزیــچ چیهــ مــن
 ....رو یچیه..کردم یآراس،عوض نم

ــودم ا  و ــئن ب ــمطم ــه س  نی ــس دو طرف ــا وقتــ  ..ح ــون ت ــت واقعــ    یچ ــا و محب ــت گرم ــس  یقلب رو ح
ــه،ه ــرم نم چوقتینکن ــهیگ ــ ش ــده یو دل نم ــا ..بن ــب ه ــم ا  يقل ــا ه ــم ــه   نی ــت و عالق ــعم يمحب رو  قی

 ....دنخودمون حس کرده بو یزودتر از حت

ــ  دمیکشــ یقــیعم نفــس ــا فعــال هرچ ــره ب الِیــفکــر و خ یو ســرم و تکــون دادم ت ــاز ســرم ب هــم ..رونی
 ....کردم یتمرکز م یال يحرفا يرو دیهم با..ممنوع بود الیموقع کار فکر و خ

 ...شدم مارستانیگفتم و وارد ساختمان ب یاله بسم

ــدتا از همکارهـــا ســـالم و عل  تـــو ــراه بـــا چنـ دوم  ينســـور خـــودم و بـــه طبقـــه  کـــردم و بـــا اسا کیـ
 ....دوم بود يبخش من طبقه ..رسوندم

ــ رونیــکــه از اتــاق رســت ب  دمیــرو د نــایچرخونــدم و ال چشــم ــه طــرفش  ..اومــد یم ــا تنــد کــردم و ب پ
 ...رفتم
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هــولم داد ..ســمت اتــاق دیبــازوم رو گرفــت و کشــ هیــتوجــه بــه بق یرفــت و بــ يچشــم غــره ا دنمیــد بــا
 :دیبگم،غر يزیچبتونم  نکهیداخل و قبل از ا

خــوب شــد گفــتم زودتــر ..ختــهیکــار ســرمون ر یکــه کلــ ییایــو ب یبهتــره زودتــر روپوشــت رو بپوشــ-
گرفتم،خــانوم  لیــو تحو فتیبچــه هــا رفــتن،من شــ..میحــرف بــزن میکــه قبــل از رفــتن بچــه هــا بتــون ایــب

 .....دارم یدوست نیگند بزنن شانس من و که همچ..شده داشیتازه پ

 :اوردم،گفتم یکردم و روپوشم و درم یکه در کمدم و باز م نطوریهمرفتم و  يغره ا چشم

 ...گهیتو راه بودم د!..ام؟یپرواز کنم ب یخواست یم-

 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

ــه  امیــشــب م- ــزن  يخون  ینمــ دایــحــرف زدن پ يبــرا یمــن و تــو وقتــ گــهید نجــایا..میتــو تــا حــرف ب
ــ ــرم شــد..میکن ــ  نجــایا..بهت ــودم مختصــر توض ــور ب ــا خ  حیمجب ــب ب ــا ش ــدم ام ــب ــ  الی ــت حــرف م  یراح

 .....ختهیکار سرمون ر یکه کل ایحاال هم زودتر ب..میزن

 یمهمـه،اما مـ   نقـدر یکـه ا  دهیـ فهم یگـل کـرده بـود و دوسـت داشـتم بـدونم چـ        میبدجور فضـول  نکهیا با
پـس سـرم و   ..باشـه  ریـ خواسـتم موقـع کـار فکـرم درگ     یهـم نمـ   یو از طرفـ  گـه ینم يزیـ دونستم فعال چ

 .....روپوشم شدم يتکون دادم و مشغول بستن دکمه هابراش 

 ...لبام نشست يرو اریاخت یب يانداختم و لبخند میگوش يبه صفحه  ینگاه

دارم کــم ..رونیــو رفــتم از اتــاق ب بمیــرو چپونــدم تــو ج یگوشــ..و خنــده مــو جمــع کــردم دمیــگز لبمــو
 .....گرفتم ادیآراس  زدم که اونم به لطف یلبخند ژکوند نم يخود یفقط ب..شمیکم خل م

 ..و قدم زدن رو از سر گرفت دیتو موهاش کش یدست یکالفگ با

 :و برگشت طرفش ستادیهوراد ا يصدا با

ــب- ــزن نیبشــ ای ــو ه ..میحــرف ب ــتنِ ت ــا راه رف ــا ا..شــهیدرســت نم یچــیب ــاش  نقــدریپــس لطف رو مــخ نب
 ....اونطرف نرو نطرفیهم ا ویویمثل  یه..آراس

خـم شـد بـه جلـو و دسـت       کـم ی..مبـل روبـه روش نشسـت    ياد رفـت و رو بـه هـور   يچشم غره ا آراس
 ....شد به هوراد رهیزانوهاش گذاشت و خ يشده ش رو رو دهیچیتو هم پ يها
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 :گفت تیرو کنار گذاشت و با جد یبه حال خراب آراس برده بود،شوخ یکه پ هوراد

ــه   - ــاالخره ک ــب ب ــخ ــ يروز هی ــفهم یم ــش بگــ    ..دی ــون به ــه خودم ــر ک ــه بهت ــال قضــ و  میچ رو  هیق
 ...بهتر هم هست ينطوریا..میبکن

 :و با حرص گفت رونینفسش و محکم فوت کرد ب آراس

کــه  ییجــا هیــ!..؟یاگــه بــزاره بــره چــ..نگــاهمون هــم نکنــه یحتــ گــهید دیشــا!..کجــاش بهتــرِ هــوراد؟-
 ....هوراد شمیمن بدبخت م..مینکن داشیپ چکدومیه

 :گفت يشتریب تیدرهم نگاهش کرد و با جد يبا اخم ها هوراد

 !..چرا؟-

 :اراده بلند شد یآراس ب يصدا

 !...؟یدون ینم یعنی!..چرا؟-

 :پر حرصش بلندتر شد يرو قلبش و صدا دیمشت محکم کوب با

 یدونـ  یمـ  نـارو یا..سـته یا یمـ  نمشیـ روز نب هیـ اگـه  ..زنـه؟  یاون مـ  يالمصـب فقـط بـرا    نیـ ا یدون ینم-
 ییجــا یامــا انگــار توقــع بــ..منــو یبفهمــ..یدرکــم کنــتوقــع داشــتم  یکــیمــن از تــو !..چــرا؟ یگــیو بــاز م

 ....بود

 :گره کرده ادامه داد يکرد و بعد با اخم ها یمکث

 ....میزیتو سرمون بر یچه خاک نیفکر کن بب نیو رو کردنِ احساس من،بش ریز يحاال هم جا-

 :دیلب غر ریو ز دیبه موهاش کش یو کالفه دست دیکش یپوف هوراد

 ...میکردنِ احساس تورو کم داشت وسط فقط فوران نیا-

 :درهمش ي افهیشد به ق رهیصداش متعجب خ دنیکرد آراس بشنوه اما با شن ینم فکر

 یاصــال مــ نیببــ..ينگهــش دار یخــواه یمــ يچطــور نیببــ..تــو بــه احساســات مــن کــار نداشــته بــاش -
 ...نه ای یقانعش کن یتون

 :گفت تیهوراد فورا درهم شد و با عصبان يها اخم

 ...شهیبه من مربوط نم یچیه..دو سه ساله بودم يبچه  هیمن -
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 :زد و گفت يپوزخنده حرص درار آراس

 ...سالته داداش 28 کهینزد گهیاالن د..يدو سه ساله نموند ياما همون بچه -

 :دیگرد شده از حرص،توپ يبا چشم ها هوراد

 ..یزن یحرفو م نیتو چرا ا..یدون یرو م زیتو که همه چ-

 :که تو چشم ها و لحن صداش نشسته بود،گفت یس جمع شد و با غمآرا پوزخنده

پــس بهتــره بــه هــم ..میدونــ یرو مــ زیــمــن و تــو همــه چ..از زبونــت بشــنوم نــویخواســتم هم یمــ..اره-
 ....گهیتو صورت همد میمدام اشتباهات و کارهامون رو بکوب نکهینه ا..میکمک کن

 :کاناپه لم داد يبهش رفت و رو يغره اکه تازه متوجه منظوره آراس شده بود،چشم  هوراد

 ...میکن فیرو براش تعر یبه نظرم بهتره خودمون همه چ-

 یراحـت باشـه وقتـ    المیـ خـوام خ  یمـن مـ  !..هسـت کـه بعـد از حرفـامون ترکمـون نکنـه؟       ینیچه تضـم -
 ....حداقل درمورده من و تو..برخورد کنه ید،منطقیرو فهم یهمه چ

ــ- ــوع رو بفهمــه،نم  یاون وقت ــه  یتونــه منطقــ  یموض ــا..رفتــار کن ــر رو کــال از ســرت ب   نی  رونیــفک
 يخــودت رو بــرا دیــپــس با..نتمــونینشــه بب یراضــ یحتــ دیحرفــامون شــا دنیبعــد از شــن ایــهون..کــن
 .....یاماده کن يزیهرچ

 :دیمبل و لبش و جو یداد به پشت هیتک آراس

 ...هستم يباز نیادم ا نیتر ریتقص یاما من ب-

 ...يهمه کاره بود بایتقر ایشدن به هون کینزد ياما تو نقشه -

 :باال انداخت و گفت يآراس که پر از خشم شد،هوراد شونه ا نگاهه

پــس بهتــره ..پرســه یهمــش ســوال مــ يدربــاره  ایــچــون هون..میفکــر کنــ نــایا يدرمــورده همــه  دیــبا-
 ....میبراش داشته باش یجواب دیپرس یوقت

 :شد رهیمشکوك به هوراد خ آراس

 !...؟یدون یم يزیچ..یزن یحرف م مطمئن یلیخ-
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بــه گــوشِ آراس  فیصــداش ضـع ..داد هیـ کاناپــه تک یچشــم هـاش رو بســت و سـرش و بــه پشـت    هـوراد 
 :دیرس

 یمیدوسـت قـد   هیـ ..پـرس و جـو کـرده    کـم ی نکـه یمثـل ا ..بـوده  نـا یخونـه بابـا ا   ياون طرفـا  نایال روزید-
 ....دهیفهم ییزایچه چ ستیکرده همونجا و معلوم ن دایهم پ

 :دیداد کش بایشد و تقر رهیگرد شده به هوراد خ يو با چشم ها دیاز جا پر آراس

 يخـــدا..یگـــیافتـــاده و تـــو تـــازه بـــه مـــن م  روزیـــاتفـــاق د نیـــا!..؟یگـــیم یمعلـــوم هســـت چـــ-
 ....ایهون..ایهون..من

 ...رو دراورد و مشغول شماره گرفتن شد شیکرد و گوش بشیدست تو ج یو نگران شیتشو با

 :عکس العملِ آراس نگران شده بود،بلند شد و اومد طرفشکه با  هوراد

 !...؟یختیبهم ر نقدریچرا ا!..شده؟ یچ-

 ...رو گذاشت کنار گوشش و منتظر شد یگوش آراس

مبــل پشــت  ياورد و رو نییرو از کنــار گوشــش پــا یجــواب نداد،گوشــ یکــه کســ قــهیاز چنــد دق بعــد
 ...سرش نشست

 ...جواب نداد یبازم کسشماره گرفت و منتظر شد اما  دوباره

ــا ــ ب ــره و قلب ــ  یدله ــدت م ــه ش ــه ب ــکوب یک ــل پر يرو د،ازی ــمب ــ  نطــوریو هم دی ــاره شــماره م ــه دوب  یک
 ....زد یبا خودش حرف م رلبیزد و ز یگرفت،دور اتاق قدم م

رو محکــم گرفــت و  شــد،بازوشیم یآراس عصــبان يکــه کــم کــم داشــت از جــواب نــدادن هــا   هــوراد
 :گفت

 ...نه ایشده  یچ یگیم-

 :گفت یو با درموندگ رونیب دیبازوش رو با خشم از دست هوراد کش آراس

ــاز د- ــرف زدم د   روزی ــاش ح ــه باه ــر ک ــهیظه ــداده  گ ــو ن ــبید..جوابم ــ ش ــواب   یهرچ ــگ زدم ج زن
 ....هم دادم اما بازم جوابمو نداد امیپ یحت..دهیاالنم جواب نم..نداد
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صــداش هــر لحظــه بلنــد تــر  ..لش دادهــوراد زد و بــه عقــب هــو  يبــه شــونه  ینســبتا محکمــ ي ضــربه
 :شدیم

تـو هـم مثـل بابـات     !..؟يخونسـرد  نیـ تـازه بـا ا  !..اومـدن پـرس و جـو کـردن؟     یگـ یم يبعد تو تازه دار-
 ....اما يکردم با اون فرق دار یفکر م..یخودش نیدرست ع..هوراد يعاطفه ا یب

از  رونیــبزنــه ب مبــل چنــگ زد و خواســت يبــه تاســف تکــون داد و بــا حــرص پــالتوش رو از رو  يســر
 ...اتاق که هوراد بازوش رو گرفت

 بـا یسـرخ و نـم دارِ هـوراد تقر    يچشـم هـا   دنِیـ بـارش کنـه امـا بـا د     گـه یحرص برگشـت تـا چنـدتا د    با
 ...وا رفت

 :لرزون هوراد بلند شد يتعجب نگاهش کرد که صدا با

 ینمـ  یمـه بـدبخت  ه نیـ ا..کـردم  یهمـه سـال خودمـو دربـه در نمـ      نیـ اگـه بـودم ا  ..سـتم یمن مثـل اون ن -
 ...دمیکش

 :گفت يتر فیضع يانداخت و با صدا نییو پا سرش

خــواهرش اومــده اونجــا و   ياز دوســت هــا یکــیبابا،گفــت  ي هی،همســایمحسن ياقــا ،پســرِیفقــط عل-
ــاره  ــ  يدرب ــا ازش ســوال پرس ــ..دهیم ــایال دمیــاســمش و گفت،فهم یوقت ــ..بــوده ن ــا عل ــادر و  یام گفت،م

 نیبشــ ایــب..باشــه يجــد نقــدریکــردم موضــوع ا یمــنم فکــر نمــ..بهــش نگفــتن يادیــز زیــخــواهرش چ
 ......با هم میکن یم يرفک هی..میحرف بزن

 :نگاهش و اطرافش چرخوند و گفت يقرار یبا ب آراس

 ...دهیحتما فهم..دهیجوابمو نم ایهون-

ـ  یحـرف مـ   نیبشـ  ایـ ب..باشـه  دهیـ شک کرده باشـه امـا امکـان نـداره فهم     دیشا- بـرو   یبعـد خواسـت   میزن
 !....باشه؟..منم نگرانش شدم..میبا هم رفت دیاصال شا..ایهون دنِید

ــا ــد ب ــواپس،غمگ يچشــم هــا دنی ــ نیدل ــرت کــرد   سِیو خ ــالتوش رو پ هوراد،ســرش و تکــون داد و پ
 ...مبل و خودشم کنارش نشست يرو



 سایت مھدرمان
 

211 
 

رو برداشــــت و دوتــــا از داخلــــش دراورد و روشــــن  گاریجلوش،پاکــــت ســــ زیــــم ياز رو هــــوراد
 :زد و متفکر گفت گارشیبه س یقیفت طرف آراس و خودش هم پک عمرو گر یکی..کرد

 ...دهیرو فهم یهمه چ ایکه هون میریاحتمال رو درنظر بگ نیبهتره ا..خب-

ــ   آراس ــه س ــوراد ب ــر از ه ــم ت ــ گارشیمحک ــوریزد و هم یپک ــه ا   نط ــت هال ــورتش پش ــه ص از دود  يک
 ......مثبت تکون داد يمحو شده بود،سرش و به نشونه 

 
 ..داده بودم هیو تو شکمم جمع کرده و چونه م رو به زانوهام تک امپاه

ــ  اروم ــاب م ــو عقــب و نگــاهم خ  یخــودم و ت ــه صــفحه   رهیــدادم جل ــود ب ــده ب ــه  یگوشــ اهیســ يمون ک
 ...پاهام افتاده بود يجلو

دســتم محکــم پــالك تــو گــردنم رو مشــت کــرده  یکــیدســتم دور پاهــام حلقــه شــده بــود و بــا اون  هیــ
 ...که هم دوستش داشتم،هم ازش متنفر بودم یکپال..بودم

 ...ایهون..که اسمم روش حک شده بود یپالک

 ....پر اشکم و بستم و باز هم خاطرات يو چشم ها دمیکش یقیعم نفس

انگــار ..دیکشـ  یخـاطراتم ســرك مـ   يدور بـا مامــانم داشـت از البـه ال    يخـاطره   هیــبخـوام   نکـه یا بـدون 
 ....هستم یمن کجام و کبندازه  ادمیخواست دوباره  یم

دســت از ســرم    دیو بــرن تــا شــا    انیــ زانوهــام و گذاشــتم خــاطره هــا ب     يو گذاشــتم رو  میشــونیپ
 ....بردارن

 ...ارهیخواست من و به خود ب یانگار م..دست هام و محکم تو دست هاش گرفت و تکونم داد"

مــن و نــابود کــرده بودن،داشــت  سیصــورتش رو خــ يکــه پهنــا ییســوزناکش و اشــک هــا يهــا هیــگر
 :کرد یم

 یتــو مــ يمــن جــونمم فــدا..یبکنــ يفکــر نیهمچــ یتــون یچطــور مــ..یمنــ يتــه تغــار..یتــو دختــر منــ-
 میبـه مـن و حـس مـادر     یشـک کنـ   یبـه هرچـ  ..خـار بـه پـات بـره     هیـ کـه نذاشـتم تـا االن     نطوریکنم،هم
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ــدار  ــق ن ــ  يح ــک کن ــفهم..یش ــا    !..؟يدی ــه پ ــته م رو ب ــته و نداش ــام داش ــن تم ــو و راحت يم ــت ــ تی  یم
 ....ایهون یبودن من شک کن ادربه م يحق ندار..زمیر

ــح و گر یکــردم و بــا وحشــت   ادم،نگــاهشیز يهــا هیــورم کــرده از گر يچشــم هــا  بــا  يا هیــواض
 :جگرسوز،گفتم

چـرا اسـم   ..سـتم یمگـه مـنم دختـر تـو ن    .."ه"امـا اسـم مـن بـا      شـه یشـروع م  "م"با  الدیو م نایچرا اسم م-
 هیـ مامـان تـورو خـدا منـو     !..؟يمنـو دوسـت نـدار   ..یابمـو بـده مامـان   جو!..؟يمنم مثل اونـا انتخـاب نکـرد   

ــ ــر خــوب دمیــمــن قــول م..نیوقــت ول نکن ــ گــهید..باشــم یدخت ــ..کــنم یدعــوا نمــ الدیبــا م  یدرســمو م
 .....مامان نیمنو ول نکن..کنم خانوم بشم یم ینا،سعیمثل م..خونم

مـــن و  ينازدونـــه ..يخونـــه ا نیـــا دهیـــتـــو ام..تـــونم جـــونم و ول کـــنم یمگـــه مـــ!..شـــه؟یمگـــه م-
مــا نفسـمون بــه وجــوده تــو  ..میشــیم الـت یخ یبــ یکنــ یچــرا فکـر مــ ..جــات تــو قلبمونـه دختــرم ..یبابـات 
 ....بنده

 :دست هام خودم و بغل کردم و زار زدم با

ــن- ــ ..م ــن م ــم یم ــانواده  ..ترس ــما خ ــ يش ــ ..نیمن ــم کن ــه ول ــنم  نیاگ ــار ک ــن چک ــ ..م ــن م ــم  یم ترس
 ....نیمن و ول نکن..یمامان

و محکــم تــو بغلــش گرفــت و دســت   ده،منیــبر دهیــبر یو نفســ صــالیجلــو و بــا است دیشــو ک خــودش
 ....دیچیلرزونش و محکم دورم پ يها

 ...و تو مشتم گرفتم راهنشیتر از اون،خودم و بهش چسبوندم و پ محکم

کـرد و واسـه ضـجه هـام      هیـ پابـه پـام گر  ..زدیـ فشـرد و باهـام حـرف م    یاروم تـو بغلـش مـن و مـ     مامان
از نفسـش  ..گفـت کـه بـه مـن داره     یاز عشـق ..از جونش گفت کـه بـه جـون مـن وصـل بـود      ..ددل سوزون

دختــرش  الِیــخ یمــادر بــ هیــ ذارهیــنم چوقــتیکــه ه يو حــس مــادر..رهیــو م ادیــکــه بــا وجــوده مــن م
 .....بشه

 ... بود یپناه یزدم و نگاهم غرقِ ترس و ب یش بلند کردم،هنوز هق م نهیکه از س سر
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 هیـ شـدم و وجـودم و    یاروم نمـ  یحرفـ  چیبـودم کـه بـا هـ     يسـاله ا 15،16 يچـه  اون لحظـه دختـر ب   من
 ....پر کرده بود قیترس و وحشت عم

لــرزونش کــل صــورتم و غــرق بوســه  يدســت هــاش و گذاشــت دو طــرف صــورتم و بــا لــب هــا مامــان
 ...رفتیهم م يقربون صدقه ا هیکرد و با هر بوسه 

ــرادر   و ــواهر و ب ــدر و خ ــو  يپ ــه جل ــ  يک ــا چش ــادر ب ــک يم ه ــدها یاش ــون و مطمئنــ  يو لبخن  یمهرب
 ....کردن یبودن و نگاهمون م ستادهیا

ــرا  اون ــت ب ــرس و وحش ــهیهم يت ــد   ش ــن مون ــوده م ــو وج ــ..ت ــرا   یترس ــد ب ــث ش ــه باع ــ يک ــاه  یب پن
ــه ازدواج رو ب  ــم ب ــدن،تو ســن ک ــنمون ــرا..ارمی ــ   نکــهیا يب ــم کــردن کس ــه  یاگــه خــانواده م ول باشــه ک

 ".....کنه تمیابتونم بهش پناه ببرم و اون حم

کـه تـو چشـم هـام      ییهمزمـان اشـک هـا   ..در اتـاق از فکـر خـارج شـدم و سـرم و بلنـد کـردم        يصـدا  با
 ....کرد ینگاهم م یکه با دلواپس نمیرو بب نایگونه م و تونستم م يرو ختیجمع شده بود،ر

 حــال نیدرعــ شــهیچطــور م دمیــنفهم چوقــتیه..زدم و دســتم دور پالکــم محکــم تــر شــد یتلخــ لبخنــد
 یاز قلــبم سرچشــمه مــ میکــه مســتق یحســ..اســم و پــالك متنفــر بودم،عاشــقش هــم باشــم  نیــکــه از ا
 .....تنفر یگاه..عشق یگاه..گرفت

 :و گفت دیاشفته و گره خورده م کش يبه موها ینشست کنارم و دست نایم

 !...؟یخوب-

 :تو هم و گفت دیاخم هاش و کش..زدم و سر تکون دادم يپوزخند

 ...ایمن نده هون لِیوزخند تحوپ..شده یبگو چ-

اعتـــراف  شییبـــایخوشـــرنگش و بـــاز هـــم تـــو دلـــم بـــه ز يقهـــوه ا يشـــدم تـــو چشـــم هـــا رهیـــخ
 ...که از مامان ارث برده بود ییبایز..کردم

 :و تو صورتش چرخوندم و لب زدم نگاهم

 !...شه؟یشروع نم میچرا با م یعنی!..ست؟یچرا اسم من مثل اسم شما ن-
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 یحــس کــردم نفــس هــم نمــ یشــد تــو چشــم هــام و حتــ رهیحرکــت و صــامت،خ یبــ قــهیدق کیــ نــایم
 ...ماتش برده بود..کشه

درمــوردش  گــهیاد،دیخوشــم نم دنیــزدم و اونــا هــم کــه د یمــورد نمــ نیــدرا یوقــت بــود،حرف یلــیخ
 ....کردم دوباره یحرف نزدن و حاال خودم داشتم شروع م

 :دیگرد شده از خشم،غر يشم هاخودش اومد و با چ ،بهیقیبا نفس عم قهیدق کیاز  بعد

 !...ها؟!..شده که بحث اسمت اومده وسط؟ یباز چ-

ــونه ــداختم و بــ   يا ش ــاال ان ــمت گوشــ   یب ــدم س ــاهم و چرخون ــفحه   میحرف،نگ ــه ص ــش  يو ب خاموش
 ...شدم رهیخ

 :شونه م رو گرفت و محکم منو چرخوند سمت خودش نایم

 !...گفته؟ يزیچ..زده؟ یحرف یکس!..با توام؟ ایهون-

ـ ..بـود  ینگـاهش پـر از نگرانـ   ..نبـود  شیاز خشـم چنـد لحظـه پـ     يخبـر  گهید حاال  یمـنِ بـ   يبـرا  ینگران
 ....شدن بخاطر من یم تیاذ یکردم و ه یمراعاتشون رو نم کمیکه  یمعرفت

 :لب هام نشوندم يرو يزدم و لبخنده محو یپلک

 ...نگران نباش ينه خواهر-

 ...اسم من یپس چرا گفت..پس-

 :کردم یبا خودم خلوت م کمی دیبا..تو حرفش دمیدادم و پرو قورت  بغضم

ــ - ــرف م ــ یبعــد ح ــایم میزن ــ..ن ــمیخــوام  یم ــوابم ک ــبیاز د..بخ ــ ش ــواب یب ــوز   یخ ــرم و هن ــه س زده ب
 ....لطفا بزار واسه بعد..گمیچرت و پرت م نیواسه هم..بخوابم قهینتونستم دو دق

 ..نگاهم کرد و بعد سر تکون داد کمی

ــازوم ــت و م ب ــم   رو گرف ــام دراز بکش ــو ج ــرد ت ــورم ک ــو رو رو..جب ــد     يپت ــم ش ــرد و خ ــب ک ــنم مرت ت
 :و گفت دیرو بوس میشونیپ

 ...يبخور يشد داریب یخوشمزه درست کنم که وقت زیچ هیواست  رمیم-

 ...رونیکردم که سر تکون داد و از اتاق رفت ب یاروم تشکر
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انگــار تــو قلــبم  يزیــچ هیــ..پتــو رو تــو دســتم مشــت کــردم يچشــم هــام و بســتم و گوشــه  یکالفگــ بــا
خواسـتم بهـش    یامـا نمـ   هیـ دونسـتم چ  یکـه مـ   يزیـ چ..کـرد  یمـ  تمیـ شده بـود و داشـت اذ   یجاش خال

 ....بها بدم

ــ ــاخت یب ــاره چرخ   اری ــاز شــد و نگــاهم دوب تشــکم  يکــه حــاال گوشــه   میســمت گوشــ دیــچشــم هــام ب
 ...افتاده بود و صفحه ش خاموش روشن مى شد

 ..آراس

خواســتم  نکـه یو هم یاراده دراز شــد سـمت گوشــ  یکـرد و دســتم بـ   دنیــبـه تپ بــا سـرعت شــروع   قلـبم 
 :چشمم رد شد ياز جلو لمیف هیمثل  نایبا ال روزمونیرو بردارم،صحبت د یگوش

ــ-" ــ   یوقت ــوت م ــادرش ف ــه یهــوراد دو ســه ســاله بوده،م ــ..مــانیســر زا..کن ــدر هــوراد دســت   گنیم پ
بـا مـردنِ زنش،اونـم تـا چنـد سـال       ..بـوده  زنـش  ي فتهیبـدجور شـ  ..مجنـون رو هـم از پشـت بسـته بـوده     

ـ  یچنـد سـال حتـ   ..رهیـ م یمـ  مـان یبـه خصـوص کـه بچـه هـم موقـع زا      ..شهیم ایتارك دن هـوراد   الِیـ خ یب
و تمــام  یگــرده بــه زنــدگ یبرمــ..ادیــبعــد از ســه چهــار ســال بــه خــودش م  نکــهیا اتــ..هــم شــده بــوده

ــدگ ــ  شیزن ــف پســرش م ــه یرو وق ــا  ..کن ــدرش  یســالگ 17،18هــوراد ت ــار پ ــوده و  کن ــب ــه  هی  يرابط
ــال ــا   یع ــتن ام ــاهم داش ــب ــدون ا  هی ــه و ب ــهیدفع ــ نک ــ یکس ــپ م  لشیدل ــدرش چ ــه،با پ ــهیرو بفهم و  ش

ــدگ ــ  شیزن ــدا م ــه یرو ج ــور..کن ــ  يط ــه حت ــ زا یک ــاعت، کی ــرار    کجایس ــم ف ــدرش ه ــا پ ــودن ب  يب
 .....هم آراسِ شیادم زندگ نیتر کینزد..شهیم

 :نگاهش کردم متفکر

فــوت  مــانیمــادر هــوراد ســر زا میدونســت یفقــط نمــ..میدونســت یکــه خودمــون هــم مــ نــارویخــوب ا-
 ....کرده و بچه ش هم مرده

 :زد و گفت یبشکن

 ...نجاستینکته هم..نهیاره هم-

و بعــد  ســتادیلحظــه حــس کــردم قلــبم از حرکــت ا هیــکــه گفت، يزیــتعجــب نگــاهش کــردم و بــا چ بــا
 ....."دکر دنیدوباره شروع به تپ یباورنکردن یبا سرعت هیاز چند ثان
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ــتم ــرعت از گوشــ   دس ــه س ــله دادم و پتــو رو کشــ   یو ب ــا بــا د   يرو دمیفاص ــصــورتم ت اســمش  دنی
 ...وسوسه نشم

 !...؟یچ یعنیدرست باشه  نایحدس ال اگه

 ....کردم یفکرش رو هم نم یکه حت ییاونم از کسا..کلمه گول خوردم یواقع يبه معنا یعنی

 !...ممکن بود؟ یعنی

ـ  نقـدر یا یچـرا زنـدگ  ..مـع شـد و دلـم بـه حـال خـودم سـوخت       اشک تو چشـم هـام ج   دوباره رحمانـه   یب
 !......ست؟یمن ن فیو ضع فیزنه و به فکر بدن نح یم انهیبهم تاز

 
 :دیکش یرو پرت کرد کنارش و پوف شیگوش یال

 !...و خاموش کنم به نظرت؟ میگوش..زنه یزنگ م کباری قهیهر ده دق-

ــ  میبــاال انــداختم و بــا غصه،گوشــ يا شــونه  یرو از کنــارم برداشــتم و صــفحه ش کــه خــاموش روشــن م
 :نشون دادم یشد رو به ال

 ...زنه یآراس پشت سر هم زنگ م-

ــه صــفحه   چنــد ــ  رهیــخ میگوشــ يلحظــه ب ــد و بعــد اروم نگــاهش و کش ــاال و تــو صــورتم نگــاه   دیمون ب
 :کرد

ــاه دارن- ــ..گن ــدر نگــران شــدن  یخــدا م ــه االن چق ــکــاش حــداقل ..دون ــپ هی ــ امی ــ يداد یم ــ یم  یگفت
 ...حالت خوبه

 :و اشک تو چشم هام جمع شد دیم لرز چونه

 ...اونا منو گول زدن-

 :گفت اطیکرد و با احت ینچ

 یهمــه چــ يدار هیفرضــ هیــبخــاطره !..از کجــا معلــوم درســت باشــه؟..حــدس بــود هیــاون فقــط  ایــهون-
 ...يزیر یرو بهم م

 !...؟یاما اگه درست باشه چ-
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 :اروم فشرد شونه م گذاشت و يو رو دستش

 ...یکن یم داینجات پ یشک و دو دل نیاز ا یبا آراس حرف بزن یفقط وقت-

 :و اشک هام و پاك کردم دمیصورتم کش يدستم و رو پشت

ــآراس اون روز گفت،- ــچ هی ــ  يزی ــ  یهســت کــه مــن ازش ب ــتش کــه رس ــرم و وق ــام  د،خودشیخب باه
 ...زنه یحرف م

خـواد   یدرمـورده خـودش تـو گذشـته بـوده کـه مـ        يزیـ چ هیـ  دیشـا ..موضـوع باشـه   نیـ از کجا معلوم ا-
ــرار ن يهــر راز..بهــت بگــه ــه گذشــته   ســتیق ــدگ یهرکســ..تــو باشــه يمربــوط ب ــو زن  ییرازهــا شیت

 .....بذاره ونیآراس هم داشته باشه و بخواد باهات درم دیشا..داره
 

 :هام و جمع کردم و اب دهنم و قورت دادم لب

 ...مهمـ نقدریا يزیمثال چه چ-

 ...تو سرم جرقه زد و باعث شد حرفم و بخورم يزیه چلحظ هی

 يبســتر مارســتانیافتــادم کــه آراس تصــادف کــرده بــود و ب يروز ادهیــتــو هــم و  دمیهــام و کشــ اخــم
 ...بود

 ...بوده يدختر به هوراد زنگ زده بود و گفته بود تصادف آراس عمد هی

رو  نیآراس هــم همــ دیبعــد شــا!..آراس داشــته باشــه؟ يتــو گذشــته  یدختر،نقشــ نیــممکنــه ا یعنــی
 ...خواد بهم بگه یم

پســر ازاد و  هیــبــه هرحــال اون ..خواســت یچــرا ازم فرصــت مــ..باشــه پــس چــرا بهــم نگفتــه نیــا اگــه
 نقـدر یکـه بخـواد از گفتـنش ا    سـت ین یمهمـ  زیـ اونقـدر چ  نیـ ا..مجرد بـوده کـه حـق داشـته تنهـا نباشـه      

 ....ترس داشته باشه

ــر خ نیــنقــش ا دیشــا ــاز ا شــتریب یلــیدخت ــا تــو زنــدگ  نی ــ  شیحرف ترســه مــن  یپررنــگ بــوده کــه م
 ...رابطمون بشم الیخ یبفهمم و ب
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از گفتــنش واهمــه  نقــدریداشــته کــه ا يمــن نقــش پررنــگ تــر  یاز محمــد هــم تــو زنــدگ  یحتــ یعنــی
 !......داره؟

مــن نداشــته  يبــه گذشــته  یدختــر باشــه،اگه ربطــ نیــگفــت در مــورده ا یکــه آراس مــ یموضــوع اگــه
 ....یکال زدم به جاده خاک یعنیباشه،

روشـن   یچـ یانگـار تـا بـا آراس حـرف نـزنم ه     ..هـم فشـردم   يو چشـم هـام رو محکـم رو    دمیکشـ  یپوف
 ...شهینم

 :و چشم هام و باز کردم رونیو صداش،از فکر اومدم ب نایتکون دست ال با

 !...اومد؟ ادتی يزیچ!..شد؟ یچ-

ــ نــه ــ یاروم ــا ب ــه چرخونــدم کیــکوچنگــاهم و تــو ســالن  يقــرار یگفــتم و ب  یچقــدر تــو دوراهــ..خون
 ...موندن سخته

 ...غلط يدرسته،چه کار يدونم االن چه کار ینم واقعا

 ینمــ یلــیباهــاش حــرف بــزنم کــه اونــم خ یتــونم راحــت درمــورده همــه چــ یهســت کــه مــ نــایال فقــط
 ....نداره يادیز يبه هرحال اونم تجربه ..بکنه یتونه کمک

 ...ارد کردمرو برداشتم و رمزش و و میگوش

 ...مهربونش تنگ شده بود يها یاب يدلم برا چقدر

کــه انگـار خــدا مخــتص بـه خــوده آراس خلقــش کــرده    يلبخنــد..فــوق العـاده ش  ياون لبخنــدها واسـه 
 ...بود

 ...لبخند بزنه بایز نقدریبودم که بتونه ا دهیرو ند یچکیه

 ...دنیخند یصورتش،همزمان با لب هاش،م يکه انگار تمام اجزا يطور

خواســتم  یکــه مــ ییکردن،تونســتم عکــس هــا نییبــاال و پــا کــمیعکــس هــام شــدم و بــا  يپوشــه  وارد
 ...کنم دایرو پ

 ....میگرفته بود يکه تو شهرباز ییها عکس
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ــی ــی یک ــدون ا   یک ــردم و ب ــاه ک ــا رو نگ ــس ه ــهیعک ــورتم رو    نک ــام ص ــاره تم ــک دوب ــم باشه،اش حواس
 ...کرده بود سیخ

از تـو عکـس    یشـدم تـو چشـم هـاش کـه حتـ       رهیـ و خ دمیـ ا بغـض خند خنده هاش تـو عکس،بـ   دنید با
 ....دادیخودش رو داشت و انگار داشت روحم و قلقلک م یهم مهربون

 ...دمیلرزونم و صورت آراس رو تو عکس بوس يرو چسبوندم به لب ها یگوش

 ...شدینابود م دنشیدوباره د يداشت برا دلم

 ...خواستم یآراسم و م من

 ...خواستم یرو مقشنگش  يها حرف

 ...هاش طنتیش..خنده هاش..هاش یمهربون

 ...خواست یشد سرخ بشم و خجالت بکشم رو هم م یکه باعث م ییاون حرفا یحت دلم

 ...فاصله بندازه نمونیب ينطورینبود تا ا یچیه کاش

 ...بده حیرو برام توض زیموندم تا خوده آراس همه چ ینکرده بودم و منتظر م يکنجکاو کاش

ــو ا گــهیموقــع د ناو ــت ــ  یدو راهــ نی ــود و ا  یســخت هــم قــرار نم  نقــدریگــرفتم و آراس هــم کنــارم ب
 ...دلتنگش نبودم

ــ  نطــوریم و هم نهیرو چســبوندم بــه ســ میگوشــ و بغــض  نیغمگــ ينــایدادم،بــه ال یکــه خــودم و تــاب م
 :گفتم هیکرده نگاه کردم و با گر

 ...یآراسم تنگ شده ال يمن دلم برا-

شـدن در خونـه    دهیـ کوب يبگـه امـا همـون لحظـه صـدا      يزیـ کـرد و دهـن بـاز کـرد چ    نگاهم  يدلسوز با
 ...باعث شد،حرفش و بخوره

 ...مینگاه کرد گهیو بعد به همد يسمت در ورود دیجفتمون چرخ نگاهه

 :ابروهاش و انداخت باال و گفت نایال

 ..باشه نایم دیشا-

 :شدم،گفتم یکه بلند م نطوریهام و پاك کردم و هم اشک
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 ...ادیگفت فردا م..ه اون امروز مهمون داشتن-

 ..هیپس ک-

 ...تا کامل خشک بشه دمیصورتم کش يباال انداختم و دست هام و محکم رو يا شونه

ــادر ــف چ ــا  دمیس ــل ه ــه گ ــر يک ــ زی ــ یاب ــت رو از رو یرنگ ــ  يداش ــوب لباس ــتم و   یچ ــار در برداش کن
 ....سرم يرو رون،انداختمیرفتم ب یکه از در م نطوریهم

 ...به در دیو پشت سر هم چند بار کوب د،محکمیبا کل یکیدر بودم که دوباره  کینزد

و و جلـوتر   نیلحظـه پاهـام بچسـبه بـه زمـ      هیـ بـود باعـث شـد تـو      یبـود امـا هرچـ    یدونم چـه حسـ   ینم
 ...نرم

ــ   يهــا گوشــه ــو دســتم مشــت کــردم و ب ــه در رهیــحرکــت خ یچــادرم رو ت کــه انگــار قلــبم   يشــدم ب
 ....پشتش منتظره یبود ک دهیزودتر فهم

 ..دیو لب هام باز لرز دیپر پلکم

 ...و بزرگ بردارم یتونستم چشم از اون در اهن یزد و نم یدو دو م نگاهم

 ..شدم یو رو م ریتو دلم داشت ز يزیچ هی

 يزیــاشــاره کــردم چ يقــرار یدهــنم گــرفتم و بــا بــ يبرگشــتم و دســتم و جلــو عیســر نــایال يصــدا بــا
 ...نگه

 ...سمت در دمیباال رفته ش گرفتم و دوباره چرخ يمتعجب و ابروها ياز چشم ها نگاه

ــ  یکــه االن بــرام حکــم در زنــدون  يدر ــود و نم تونســتم ازش رد بشــم و  یرو داشــت کــه شــش قفلــه ب
 .....خواست،برسم یکه دلم م يزیبه اون چ

 ...ستادمیدر ا کینامنظم رفتم جلو و نزد ییو با قدم ها اروم

 ...تر کردم کیقدم رفتم جلوتر و خودم و به در نزد هیو بازم انداختم  یبه ال ینگاه

 دیرسـ  یعطـرش بـه مشـامم مـ     يبـو  دیشـا ..و چشـم هـام و بسـتم    دمیکشـ  یقـ یهـا نفـس عم   وونهید مثل
 ....کرد یدلم و اروم م کمیو 
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لــرزونم قفــل  يچشــم هــا..دیــشــدن در،چشــم هــام بــاز شــد و شــونه هــام پر دهیــدوبــاره کوب يصــدا بــا
 ...در يشده بود رو

 :گفت ياروم و خفه ا يکنارم،برگشتم سمتش که با صدا نایال ستادنیا با

 ..در خونه ست يمن جلو نیماش-

ــبم ــو گز ل ــون دادم  دمی ــر تک ــتم    ..و س ــاش رو نداش ــدن باه ــه رو ش ــت روب ــا طاق ــاش ن..واقع ــدهیک  وم
 ...بود

داشــت مــن ..در و چســبوندم بــه میشــونیرفــتم جلــوتر و پ اریــاخت یدم،بیکــه از پشــت در شــن ییصــدا بــا
 ...کرد یو صدا م

ــزن ..ییدونــم اونجــا یمــ..ایــهون- قــول ..کــنم یمــ فیــرو بــرات تعر یهمــه چــ..میدرو بــاز کــن حــرف ب
 ...زمیزود باش عز..درو باز کن..دمیم

 ...دمیدر کش يبستم و دستم و رو چشم

د بــو نیــخواســتم بــا آراس حــرف بــزنم ا  یکــه نمــ یلــیاز دال یکــی نمیــب یکــنم مــ یکــه فکــر مــ حــاال
ــ   ــ دیــبا!..نشــون بــدم؟ دیــبا یکه،اگــه واقعــا حدســمون درســت باشــه چــه عکــس العمل آراس  الِیــخ یب

 ....تونم اخه یمگه م!..بشم؟

 ...دنشید يدادم برا یصداش داشتم جون م دنیاالن با شن نیهم

 ...باز کن قربونت برم..میباز کن حرف بزن زمیعز-

 :کرد ییهوا رشتیکنار گوشم،دلم و ب نایخفه و بغض دار ال يصدا

 ...نیدرو باز کن حرف بزن..ایگناه داره هون-

دســتم دراز شــد ســمت قفــل در و قبــل  ..هــام و محکــم بهــم فشــردم و اب دهــنم و قــورت دادم  چشــم
ــا صــدا مونیپشــ نکــهیاز ا ــاز شــد و بــه ثان یکــیت يبشــم،در ب ــب درو از اونطــرف هــول  د،آراسینکشــ هی

 .....داد و اومد داخل

 نیـ ا..مشـت شـده   يدسـت هـا  ..فـک منقـبض شـده   ..دلخـور و سـرخ شـده    ياچشـم هـ  ..درهـم  يها اخم
 ...بود که نظرم و جلب کرد يزیچ نیها اول
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از مـــن  یاونـــم دســـت کمـــ..چرخونـــدم شیدوســـت داشـــتن ينگـــاهم و تـــو چشـــم هـــا یدلتنگـــ بـــا
شـد   یبـاز و بسـته مـ    یهـ  یگفـتن حرفـ   يو لـب هـاش بـرا    دیـ کاو ینگـاهش کـل صـورتم و مـ    ..نداشت

 .....تگف ینم يزیاما چ

 :انداختم نییاز صورت قرمز شده ش جدا کردم و سرم و پا یو به سخت نگاهم

 ...چرا اومــ-

چشـم هـام بـاز از اشـک سـوخت و دلـم       ..شـدم  دهیم تموم نشده بـود کـه تـو اغـوش گـرمش کشـ       جمله
 ...و رو شد ریز

 دســت هــاش محکــم يحلقــه ..و چنــگ زدم راهنشیــچــادرم و ول کــردم و پ يزدم و گوشــه هــا یهقــ
 :تر شد و تو گوشم پچ زد

 ...اروم باش..زمیعز میزن یحرف م..میزن یحرف م..ستین يزیچ..سیه-

 :دمینال هیش چسبوندم و با گر نهیو به س میشونیپ

 نیــمــن و از ا..بگــو..مــن یتــو زنــدگ يچــرا اومــد!..؟یهســت یتــو کــ..آراس شــمیم وونــهیمــن دارم د-
 ...آراس..برزخ نجات بده

 ...میزن یحرف م..اول اروم شو..گمیو مر یهمه چ..گمیم..جونم-

 :که لرزون شده بود،گفت ییگرفت و با صدا یقیشونه م گذاشت و دم عم يو رو سرش

 ...يچند روز جوابمو ند یچطور تونست..معرفت یدلم برات تنگ شده بود ب-

 :باال بردم و تو گردنش فرو کردم کمی سرمو

 ...آراس نیکن یم یاز من مخف نیرو دار یچ..اما دلم شکسته..منم دلتنگ بودم-

ــا ــونه م برداشــت و دســت هــاش و گذاشــت دو طــرف صــورتم    ،ســرشیمکــث کوتاه ب ــه ..و از ش بوس
 :زد و گفت میشونیبه پ یو اروم قیعم ي

 !...باشه؟..میزن یبعد حرف م ادیبزار اونم ب..هوراد تو راهه-

 :دمیگلوم،خشدار نالتو  یشدم و با ترس و وحشت،با بغض بزرگ رهیتاب تو چشم هاش خ یب

 !...ن؟یدنبالم بود نیهم يبرا!..من اون بچه م اره؟-
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 :گونه م و مهربون گفت يراستش و گذاشت رو دست

ـ  یصبر کن حرف م کمی-  یمـن تنهـا نمـ   ..کـنم صـبر کـن    یخـواهش مـ  ..باشـه  دیـ هـوراد با ..زمیـ عز میزن
 ...تونم

دوبــاره محکــم مــن و ..شــت کــردکــه آراس وح هیــگر ریــبلنــد زدم ز نقــدریو ا دیــدفعــه ترک هیــ بغضــم
 :دینال يبم و گرفته ا يتو بغلش و با صدا دیکش

 هیـ گر ينطـور یا..کـارو نکـن   نیـ بـا مـن ا   يدوسـت دار  یجـون هرکـ  ..ایـ نکـن هون ..جـونم  سیهـ ..سیه-
 ....بخاطره من اروم باش..شم یم ونهیمن د یکن یم

 :و هق زدم دمیش کوب نهیبه س یکم جون مشت

 ...نیشما من و گول زد-

ــ..نــه نــه اصــال- ــ یحرفــ نیهمچــ یتــون یچطــور مــ..یجــونِ منــ..یتــو نفــس من بهــم اعتمــاد کــن ..یبزن
 ....میگیرو برات م یهمه چ..ایهون

بــا ..ازم فاصــله گرفــت یدر زدن بلنــد شــد و آراس کمــ يبگم،دوبــاره صــدا يزیــبتــونم چ نکــهیاز ا قبــل
 :زد یسر انگشت هاش اشک هامو پاك کرد و لبخنده لرزون

 ...کنم یداخل من درو باز م دیشما بر..هحتما هوراد-

نگـاهش کـردم کـه چشـم هـاش و بـا       ..نجاسـت یهـم ا  نـا یاومـد کجـام و ال   ادمیـ حواسم جمـع شـد و    تازه
 ....زد يکارم باز و بسته کرد و لبخند یاز درست نانیاطم

ــک ــالم هوراد،بــا دلخــور       اش ــردم و در جــواب س ــاك ک ــرم و تکــون دادم و راه افتــادم    يهــام و پ س
 ...خونهسمت 

ــدا ــ      يص ــرم م ــت س ــوراد رو پش ــچ ارومِ آراس و ه ــچ پ ــون و پ ــدم هاش ــن یق ــدون ا  دمیش ــا ب ــهیام  نک
 ....یبهداشت سیخودم و رسوندم به سرو میبرگردم رفتم داخل خونه و مستق

 ...به صورتم انداختم ینگاه نهییبه دست و صورتم زدم و تو ا یاب

هنــوز چــه  دادیـ کـه نشــون م  یلرزونــ يهـا لــب ..قرمــز شـده  ینـ یب..شــده زیـ پـف کــرده و ر  يهــا چشـم 
 ....تو گلومه یبغض بزرگ
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 ...دمیکش یقیو نفس عم رونیرفتم ب سیاز سرو..اب رو بستم و صورتم و خشک کردم ریش

ــ ــ هی ــ  یحس ــم م ــراره خ  یبه ــیگفــت،امروز ق ــایچ یل ــه  زه ــن بش ــرام روش ــایچ..ب ــه  ییزه ــک ــر  کی عم
 ......منتظرش بودم

 ...انداختم نییمبل نشستم و سرم و پا يرونگاه کنم رفتم  یبه کس نکهیا بدون

کنــارم  نهیاومــد و بــه هـوراد و آراس تعــارف کــرد و اومـد بشــ   رونیـ از اشــپزخونه ب يچــا ینیبــا سـ  نـا یال
 ...در بلند شد ياما همون لحظه دوباره صدا

 :دمیرو شن نایال يو بلند کردم و همزمان صدا سرم

 ...نجایامروز چه خبره ا-

 ...پشت درِ یدفعه ک نیا نهیفرصت بده،خودش رفت تا بب یسبه ک نکهیقبل از ا و

اگــه همــه ..شــدم یمــ وونــهیداشــتم د..دمیــهــام و مال قهیهــام و بســتم و بــا ســر انگشــت هــام شــق چشــم
 !....چکار کنم؟ دیداشته باشه من با قتیحق یچ

 ...دفعه خشکم زد هیاما  دمیدر سالن،چشم هام و باز کردم و چرخ يصدا با

 ...که جلوم بود یرو داشتم جز کس یرکسه دنید توقع

ــم ــردم و از رو   چش ــته ک ــاز و بس ــم ب ــام و محک ــدم  يه ــد ش ــل بلن ــچ..مب ــا د يزی ــهیت ــاق  وون ــدنم ب  یش
 ....نمونده بود

 ...میشوکه شده بود يهرکدوم به نحو..اومد یکدوممون در نم چیاز ه صدا

چشـم هـام   ..دمشـون ید یمـ ن..اومـد  یازشـون درنمـ   ییبـودن کـه صـدا    یدونـم تـو چـه حـال     یرو نمـ  هیبق
 ....بشیعج يقفل شده بود تو چشم ها شهیمثل هم

 :شوکه و مبهوت هوراد بلند شد و حالم و خراب تر کرد يصدا باالخره

 !...بابا-

 :جواب هوراد گفت ره،دریچشم ازم بگ نکهیا بدون

 ...کنم یم فیرو براش تعر زیخودم همه چ-
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ــا درد بســتم  چشــم ــگ ..هــام و ب ــبم و انگــار چن ــ قل ــا ا..زدن یم ــایتقر نکــهیب ــا   ب ــودم ام مطمــئن شــده ب
 هیـ حـدس هـام و حـاال مـن بـودم و       يبـود کـه خـورد پـا     يدییـ ادما،انگـار مهـر تا   نیـ از طـرف ا  دشییتا
 .....روبه روم بیعج يایدن

 يایــدن..دونســتم ینمــ!..شــدم؟ یاز مــوانعش رد مــ يچطــور!..شــدم؟ یمــ ایــدن نیــوارد ا دیــبا يچطــور
 ....دونستم یازش نم یچیهبود و من  يناشناخته ا

ــ فقــط رو هــم  شیکــه مطمــئن بــودم امــادگ  ییاتفــاق هــا..وفتــهیاتفــاق هــا قــراره ب  یلــیدونســتم خ یم
 ...ندارم

 يبــاز کــردم و ســخت و ســرد تــو چشــم هــا  ،چشــمیقیتــو گلــوم رو قــورت دادم و بــا نفــس عم  بغــضِ
 :شدم رهیخ شیاب

 !...ن؟یکن فیبرام تعر نیخواه یرو م یچ-

 :به موهاش زد و گفت یکه به وضوح لرزشش مشخص بود،چنگ ییدست ها با

 ...کشه یداره منو م هیکه هرثان ياون گذشته ا يهمه -

 !...کدوم گذشته؟-

 :لب هام نشست يرو یپوزخنده تلخ..هاش و بست و اروم اسمم و زمزمه کرد چشم

 ...سوال دارم هیمن فقط -

 کـــــــه چنـــــــد نـــــــوع حـــــــس رو انعکـــــــاس  ییبـــــــا چشـــــــم هـــــــا..کـــــــرد نگـــــــاهم
 ...يدلخور..یناراحت..يدلسوز..یشرمندگ..بغض..ندامت..دادیم

 :کهنه،گفتم يو درد نیسنگ یمقدمه،با بغض یقدم رفتم جلو و ب هیتوجه به نگاه پرحرفش، یب

 !...من حالل زاده م؟-

 :فشرده شده گفت یبا فک..رفت تو هم و عضالت صورتش منقبض شد يهاش فور اخم

 ...میزن یحرف م-

 :حرفش،اشک هام و تو چشمم نگه داشتم و دوباره تکرار کردمتوجه به  یب

 !...ستم؟ین یحروم-
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 :دیهوراد،از سمت راستم به گوشم رس ياروم و بهت زده  يصدا

 !..؟یزن یم هیچه حرف نیا ایهون-

ــد ــدهیزدم ز بلن ــر مــ    ..رخن ــت بزرگت ــه داش ــوم هرلحظ ــو گل ــض ت ــض     یبغ ــر بغ ــور پ ــا همونط ــد ام ش
 ....من يدونستن از دردا یم یچ..نایدونستن ا یم یچ..دمیخند

 :زدم و به هوراد نگاه کردم یخنده،هق ونیم

 ...نهیپرسم هم یکه ازتون م يزیچ نیکنم،اول داتونیگفتم هرموقع پ یبا خودم م-

 :خنده ریشد و دوباره زدم ز ریاز چشم هام سراز اشک

بگـم مـن   ..بـرم بهشـون بگـم   خـوام   یمـ ..نداشـتم  یازم امـا جـواب   دنیپرسـ  یهـا مـ   یلـ یخ..یدون یاخه م-
 ....ستمینخواستنم،اما حداقل حروم ن دیشا..حاللم يرابطه  هیاز 

 :و لحنى معصومانه لب زدم سیخ یم جمع شد و با صورت خنده

 !...ن؟یچرا من و نخواست-

تــو  دیکــه از بغــض شــد يدســت هــام و دورم حلقــه کــردم و بــا چونــه ا..دیــلرز یبــدنم داشــت مــ تمــام
 :دادم دامهد،ایلرز یگلوم،م

 !...ن؟یچرا من و سر راه گذاشت-

 يدونســتم چطــور یثبــات شــده بــودم و نمــ یکــامال بــ..لحظــه چشــم هــام و بســتم و تمرکــز کــردم  هیــ
 یدونســتم چـه عکـس العملــ   ینمـ  یحتـ ..بـودم اون لحظــه  گـه ید يایــدن هیـ مــن تـو  ..خـودم و جمـع کـنم   

 ...نشون بودم دیبا

 ...زنم یمن م هیحرفا چ نیا

 !...هستن؟ یاصال ک نایا

 :اروم گفتم یلیو خ هیو چپ و راست تکون دادم و با گر سرم

 !...ن؟یکن فیمن تعر يبرا نیخواست یم یچ..نیهست یشما ک..شناسم یمن شما هارو نم-

ـ ..اومـد  یکـه بـه طـرفم مـ     دمیـ چشـم،حرکت آراس رو د  يگوشه  از قـدم رفـتم عقـب و بـا      هیـ اراده  یب
 :گرد شده م،نگاهش کردم يچشم ها
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شــد  یهرچــ..نــدارم یمــن حرفــ!..ن؟یخــواه یمــ یمــن چــ يتــو خونــه ..شــماها نیهســت یکــ..ایــو نجلــ-
کـه   ییایـ حـداقل تـو دن   نیبـزار ..دیـ لطفـا بر ..شناسـمتون  یمـ  دم،نـه یمـن نـه شـمارو د   ..کـنم  یفراموش م

 .....واسه خودم ساختم،خوش باشم

 :دیدو یآراس تو چشم هام م يدو دو زده  نگاه

 ..نکن ایهون-

 يخونســرد نیــنتونســتم ا گــهید..رونیــب خــتیدفعــه بــاهم ر هیــچنــد ســاعت  نیــا يافشــاره ي همــه
 ...رو حفظ کنم يظاهر

ــوریو هم دمیــچرخ ــ  نط ــه نگــاهم و ب ــ نیک ــدم،درحال یهمشــون م ــه اشــک تمــام صــورتم و   یچرخون ک
 :گفتم غیو با ج دیم کوب نهیبه س یکرده بود،مشت سیخ

از ..کنــه یمـن قلـبم درد مـ   ..نیگــیم یچـ ..ماهاشـ  نیگـ یم یچـ !..ازم؟ نیخــواه یمـ  یچـ !..نکـنم؟  کـار یچ-
رد شــدم  یســال هــا از کنــار هرکــ نیــتمــام ا..ســوزه یهســتم قلــبم مــ یبچــه ســرراه هیــ دمیــفهم یوقتــ

ــ  دمیپشــت ســرم شــن  ــچ م ــچ پ ــه م یداره پ ــا" گــهیکن ــره ســرراه  نی ــ ..هیهمــون دخت  گنیهمــون کــه م
 دیشــا..زنــا زاده باشــه هــم دیشــا..همــون کــه خــانواده ش نخواســتنش..حــروم ایــحاللــه  ســتیمعلــوم ن

کـه لقمـه    يهمـون دختـر  .."مـادره پـس انداختـه و گذاشـته تـو کوچـه      ..داره ياصال پـدرش ندونـه بچـه ا   
 .....خورد یم یغذاش رو هم با شرمندگ ي

شـد و همزمـان بـا دسـتم،دور تـا دور خونـه رو        یو هـق هقـم قـاط    غیـ ج يو صـدا  نیزمـ  يرو دمیـ کوب پا
 :نشون دادم

کــه هرشــب بــا عــذاب تــوش ســر رو  يخونــه ا..نیســتادیکــه تــوش ا يونــه اخ نیهمــ..خونــه نیــتــو ا-
چــون حــق مــن ..خونــه خــوردم،ده روز از عمــرم کــم کــرد  نیــکــه تــو ا يهــر لقمــه ا..ذارم یبــالش مــ

 يانــدازه  یحتــ..نیخونــه رو ببــ نیــا..چرخونــدن یرو مــ شــونیزندگ یچــون خودشــون بــه ســخت..نبــود
ــودم   ــارِ اضــافه ب ــن ب ــود و م ــ..خودشــون هــم نب ــابون پ  هی ــو خی ــه ت ــبچــه ک ــودن و او دای ــکــرده ب  زونی

 .....شده بود شونیزندگ

 ...نیزانوهام افتادم زم يو رو ختمیمثل اوار همون وسط سالن فرو ر 
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 :گفتم يارومتر يم،با صدا مهیداد حرف بزنم اما با همون نفسِ نصفه ن یهقم امون نم هق

چــرا ..بــود "چــرا" هیــرم شــکل گرفــت موضــوع،تو ســ نیــا دنیــکــه بــا فهم يزیــچ نیاولــ..نیدونــ یمــ-
ــتن  ــن و نخواس ــرا ..م ــچ ــدر  هی ــپ ــ ای ــادر با هی ــم ــر راه   دی ــذاره س ــه ش رو ب ــرا با..بچ ــچ ــه از  دی بتون

تـــونم  ینمــ  گـــهیبــزرگ شـــد کــه د   نقــدر یچـــرا ا نیــ ا..چـــرا..چــرا ..چـــرا..جگرگوشــه ش بگــذره  
 .....شدم الشیخ یب..ازش گذشتم گهید..بپرسمش

 :کردم و گفتم نگاهشون هیبلند کردم و با گر سر

ــق خــاطر چیمــن هــ- ــدارم  يتعل ــه شــماها ن ــمــن هون..ب ــدر و ..خــودمم و خــودم..هســتم یمشــرق ای و پ
 ....سنگ قبر برام مونده هیکه ازشون فقط  يمادر

ــا و مامــان کــردم  یشــد ســمت قــاب عکــس هــا و نگــاه   دهیکشــ نگــاهم ــه عکــس باب ــه ..ب چقــدر االن ب
 ....دلگرم کننده شون يبه حرف ها..تشونیبه حما..داشتم ازیوجودشون ن

 :انداختم نییگرفتم و سرم و پا ینفس

 میتــو زنــدگ دیــمــن ادم جد..خــراب بشــه امیــخــوام دن ینمــ..خــوام یمــن نمــ..دیــتــورو خــدا بر..دیــبر-
عــوض  یچــیرو هــم بــا ه ادشــونی یحتــ..خــانواده داشــتم..مــن خــودم پــدر و مــادر داشــتم..خــوام ینمــ
 .....کنم ینم

 :باره نگاهشون کردمدو هیبلند کردم و با گر سر

گنـــاه دو ســـه روزه رو تـــو کوچـــه ول  یمعصـــوم و بـــ يبچـــه  هیـــخـــوام بـــدونم چـــرا  ینمـــ یحتـــ-
 ....یچیه..کنه ینم حمیتوج گهید یچیچون ه..خوام بدونم ینم گهید..نیکرد

ســـرخ شـــده بـــود و  شیابـــ يچشـــم هـــا..پاهـــاش جلـــوم نشســـت يهـــوراد اومـــد جلـــو و رو پـــدر
 ...دیچرخ یو صورتم محس مبهم،ت هینگاهش با ..سیخ

 :در پنهون کردنش داشت یکه سع یبغض..لب باز کرد و تازه تونستم بغضش و حس کنم اروم

 يهمــه  دیــبا..امیــدوبــاره م..امــا فقــط امــروز..رمیــمــن م..میزنــ یحــرف مــ يارومتــر شــد کــمی یوقتــ-
حـرف   خـوام  یامـا مـ   یازم متنفـر بشـ   شـتر یب دیشـا  ینکنـه و حتـ   حـت یتوج دیشـا ..يحرف هـام و بشـنو  

 .....کمیفقط ..یدرکم کن کمی یتونست دیشا..رو بهت بگم زیخوام همه چ یم..بزنم
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 ...داشتم یبیحس غر..عقب دمیو اروم اورد سمت صورتم اما من ناخوداگاه خودم و کش دستش

شــد و بــا  نییگلــوش چنــد بــار بــاال پــا بکیســ..بــزرگ تــر شــد دنم،بغضــشیکــردم بــا عقــب کش حــس
 :خت و ادامه داددستش و اندا یمکث کوتاه

ــ 25مــن - ــه ا  ..ســوزم یســاله دارم تــو حســرت داشــتنت م ــاره بهــم داده،ب  نیــحــاال کــه خــدا تــورو دوب
 ....یدرمورده همه چ..میکه حرف بزن امیم..شمینم التیخ یب یاسون

فقـط  ..نتونسـتم بـازم مخالفـت کـنم    ..دوخـت  یتو نگاه و صداش بـود کـه انگـار لـب هـام و بهـم مـ        يزیچ
 ....نگفتم یچیکه تا چونه م شره کرده بودن نگاهش کردم و ه ییاشک ها ره،بایخ

 ...زد و بازم اب دهنش و قورت داد يمحو لبخند

 ...دراورد کیکوچ زیچ هیجلوش  بیدستش و برد سمت کتش و از ج اروم

 ...عکسِ هی دمیو که به سمتم دراز کرد فهم دستش

 یعکـس مــ  خکـوبِ یکــه م نطـور یهم..مــن دراز شـد و عکـس رو از دســتش گرفـت    اریـ بـدون اخت  دسـتم 
 :بغض صداش رو مرتعش کرده بود..بلند شد يصبور يشدم،دوباره صدا

و  اشیــکــه عمــرش قــد نــداد هون فیــح..کــرد یمــ ياومــدنت لحظــه شــمار ایبــدن يبــرا..عاشــقت بــود-
ــا ا  ــه ام ــبغــل کن ــ نی ــه مادرت،ند ادتی ــباشــه ک ــ دهی ــورو م ــ یهرچــ..دیپرســت یت ــن  یخــواه یم ــه م ب

ــو ــر تمــ  ..بگ ــون مقص ــام اچ ــا ه   نی ــنم ام ــات م ــتیاتفاق ــن    چوق ــک نک ــادرت ش ــه م ــند..ب  ده،براشی
 .....دخترم يبود نیزتریعز

ـ  يصـبور  دمیـ غرق عکـسِ تـو دسـتم شـده بـودم کـه نفهم       نقدریا ـ     یک از خونـه   یاز جلـوم بلنـد شـد و ک
 ...رونیزد ب

 !...همه شباهت چطور ممکنه؟ نیا

امـا همـون چشـم    ..چندسـال بـزرگ تـر   ..مـن تـو عکـس بـودم    ..شده بـودم کـه خـودم بـودم     یعکس مات
انگـار داشـتم عکـس    ..همـون حالـت صـورت    یو حتـ ..همـون لـب و دهـن   ..ینـ یهمـون ب ..یمشـک  يو ابرو

 ....کردم یخودم و نگاه م
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ــود   زدیــهــاش تــو عکــس بــرق م  چشــم ــدن یکســ..و دســتش حائــل شــکم برامــده ش شــده ب  امیکــه ب
 !...رد؟ک یبا دستش داشت من و نوازش م..من تو شکمش بودم..اورده

 :و از ته دل زار زدم نیم چسبوندم و خم شدم سمت زم نهیاراده عکس رو به س یب

 ...ایخــــدا-

ــگر يصــدا ــه ا  هی ــه م تــو خون ــ وارشیــپخــش شــد کــه انگــار مــاتم از در و د  يو هــق هــقِ مظلومان  یم
 .......ختیر

 ..کردم یجلوم نگاه م واریمبل نشسته بودم و مات و مسخ شده به د يرو

 ...دونم ینم..هفته کی..سه روز..دو روز..روز هی..نم چقدر از اون روز گذشته بوددو ینم

ــو ــودم   ت ــرده ب ــبس ک ــه خــودم و ح ــز ال یچکــیه..خون ــایج ــایو م ن ــرو ند ن ــ دهی ــودم و نم خواســتمم  یب
 ....رو به رو نشم یچکیخونه بمونم و با ه نیدوست داشتم تا اخر عمرم تو هم..نمیبب

 ...گرفته بود یبرام مرخص نایلا..رفتم یسرکار هم نم یحت

 ...بودم تیاهم یاما ب ادیبحث و دعوا م يدر خونه صدا ياز جلو یگاه دمیشن یم

 نیـ ا يو مثـل قبـل بـدون دغدغـه هـا      رونیـ ب زمیـ از تـو سـرم بر   الِیـ فکـر و خ  یخواسـت هرچـ   یمـ  دلم
 ...کنم یزندگ ینیچن

 ،بازمیزنــدگ يهــا یا تمــام ســختکــه بــ یــیروزا..تنــگ شــده بــود میســالگ15قبــل از  يواســه روزا دلــم
ــود  ــ  میدور هــم خــوش ب ــ  الدیو تنهــا مشــکلم م ــود کــه باهــاش نم ــ  یب ــون م  یســاختم و همــش دعوام

 ....شد

 ...یاالن چ اما

 ...و بغضم و قورت دادم دمیکش ینیاه سنگ اریاخت یب

ک کـه بـا کلـ    ییوفـا  یدوتـا نـامرد و بـ   ..آراس و هـوراد ..معرفتـا هـم تنـگ شـده بـود      یواسـه اون بـ   دلم
 ...شدن و گولم زدن کیبهم نزد

فقـط  ..یچـ یه!..تونسـتم بکـنم؟   یچکـار مـ  !..کـردم؟  یهسـتن مـن چکـار مـ     یگفتن کـ  یهمون اول م اگه
 ....کردم یشدن نم چهیحس باز نطوریا
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زانوهــام و چشــم  يو گذاشــتم رو میشــونیپ..و جمــع کــردم و دســت هــام و دورشــون حلقــه زدم  پاهــام
 ...هام و بستم

 ...يبا مشکالت روزمره و تکرار یمعمول یزندگ هی..خواست یم یزندگ یکم دلم

ــ  يکــه رو یدســت  نیــغمخــوار ا..بــود نــایم..و ســر بلنــد کــنم رمیــبگ یشــونه م نشســت باعــث شــد نفس
 ...روزهام

 :گرفتم و با بغض زمزمه کردم نشیغمگ يو از چشم ها نگاهم

 !...رفت؟-

 :صورتم ياشک هام رو ختنیارومش همزمان شد با ر ينجوا

 ...رفت-

همونقـدر مهربـون و پــر   ..مثـل بغـلِ مامــان  ..بغلـش گــرم بـود  ..دورم و بغلــم کـرد  دیـ چیهـاش و پ  دسـت 
 ...بود تیامن

از دســت هــاش و تــو موهــام فــرو کــرد و  یکــی..ش فــرو کــردم و چشــم هــام و بســتم نهیو تــو ســ ســرم
 ....داشتم ازیهاش ن تیحما نیچقدر به ا..مشغول نوازش شد

 :تو گوشم دیچیش پاروم و ارامش بخش يصدا

 !..؟یزن یچرا باهاش حرف نم-

 :م بلند نشه هیگر يکه صدا دمیو گز لبم

 ياز کجـا بـدونم ادعـا   ..شـدن  کیـ اونـا بـا نقشـه بـه مـن نزد     ..شـدم  چـه یکـنم باز  یحـس مـ  ..تـونم  ینمـ -
ــ   ــم واقع ــتنش ه ــوده؟ یدوســت داش ــا!..ب ــا دیش ــه نزد  نمی ــوده واس ــه ب ــینقش ــن  یک ــه م ــ..ب ــونم  ینم ت

 گـه یتـونم د  ینمـ ..دلـم پـر از شـکه   ..شـدن  کیـ بهـم نزد  يفرامـوش کـنم چطـور    تـونم  ینمـ ..ببخشمش
 .....از همه از اون ناراحتم شتریب..ازش گرفته یلیدلم خ..بهش اعتماد کنم

 ...ایهون یدوست داشتنش هم بش الِیخ یب یتون یاما نم-

 :کردم،گفتم یکه اشک هام و پاك م نطوریش برداشتم و هم نهیس يو ازرو سرم
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 دیـ با..و رفـتن  میبـره اومـدن تـو زنـدگ     ادمیـ  دیـ با..خـوام همشـون رو فرامـوش کـنم     یمن مـ ..نمتو یم-
 ....بشم الشونیخ یبتونم ب

 :دمینگاه کردم و با بغض نال نایبه م یچارگیبعد با ب..کردم یهام و بستم و مکث چشم

 ...نایم شهیاما انگار نم-

 :و گفت دیگونه م کش يدستش و رو..زد یغصه نگاهم کرد و لبخنده مهربون با

 ...من مطمئنم يریگ یرو م میتصم نیتو بهتر-

 :شدم رهیدست هامو دور پاهام حلقه کردم و به جلوم خ دوباره

 میتــونم درســت تصــم    ینمــ ..شــک دارم ایــ هســتم کــه بــه تمــام دن    ییجــا  هیــ االن ..دونــم  ینمــ-
 ...ستیحال و روزم خوب ن..رمیبگ

 :طرفم و گفت دیکش یو کم خودش

سـال  25کـار   لیـ هـم دل ..یکارهاشـون رو بفهمـ   لیـ دل دیـ با..بـا همشـون  ..یباهاشـون حـرف بزنـ    دیتو با-
ــ ..شــدنِ آراس و هــوراد بهــت رو کیــبــا نقشـه نزد  لِیــهــم دل..رو ششـون یپ  زیــو همــه چ یتـا حــرف نزن

 .....شهیشک برطرف نم نی،ایرو نفهم

حـالم خـراب بـود کـه      رنقـد یا دیکـه رسـ   ياون لحظـه ا  یعنـ ی..دیـ رو فهم زیـ همـه چ  نایخوب که م چقدر
 ....تعجب داشت دیفهم یاگه نم

 ....رهیبگ میتصم یفکر کردن،تونست منطق یکه بعد از کم ونمیتا اخر عمرم بهش مد و

مثـل چنـد    قـا یدق..کـرد و عکـس العمـل اولـش واقعـا بـرام جالـب بـود         فیـ رو بـراش تعر  زیـ همه چ نایال
 ...من شده بود شیسال پ

جملــه ش  نیبــا وحشــت بــه دســت هــام چنــگ زد و اولــ..س شــدچشــم هــاش پــر از تــر..دیــپر رنگــش
 ...."!؟يبر یکن یتو که مارو ول نم"بود  نیا

هـر   يبـه حرفـا   دیـ داده کـه با  ریـ حـاال گ ..تـر فکـر کنـه بهتـر شـد      یکه گذشت و تونسـت منطقـ   کمی اما
حــرف بــزنم امــا دلــم بــدجور  دیــدونــم با یمــ..کارهاشــون رو بفهمــم لیــســه نفرشــون گــوش بــدم و دل

 .....تهشکس
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 ...شدن کیمدت با نقشه بهم نزد نیروبه رو بشم که تمام ا ییها با کسا يزود نیتونم به ا ینم

 ...کنم یتونم دلم و راض یاگه بخاطره خودم بوده باشه بازم نم یحت

 :و به چپ و راست تکون دادم سرم

 ...تونم یحداقل فعال نم..نایتونم م ینم-

 :هام و تو دستش گرفت و فشرد دست

چــرا ترکــت  یبفهمـ  یخواســت یمـ !..؟یکــه چقــدر دنبالشـون گشــت  ادتـه ی..زمیــعز یبخـواه  هیــفقـط کاف -
ــردن ــورو نخواســتن ..ک ــرا ت ــیو خ..چ ــچ یل ــهید يزای ــ..گ ــاال م ــون یح ــات رو    یت ــوال ه ــام س ــواب تم ج

 ....یبخواه دیفقط با..يریبگ

 :زدم یتلخ پوزخنده

تــر از محلــه خودمــون  نییپــا ابونیــتــا خده  شــهیهم..امــا کجــا..کــه چقــدر دنبالشــون گشــتم ادمــهیاره -
نداشــتن  دیگفـتم شـا   یمـ ..ابونیـ مـن و ول کـردن تــو خ   یپـول  یکـردم بخــاطره بـ   یفکـر مـ  ..گشـتم  یمـ 

 .....سخت بوده شونیبچشون بودم و زندگ نیمن چندم دیشا..بچه رو بدن هیخرج 

 :پررنگ تر شد و با درد ادامه دادم پوزخندم

 ینشــون چیهــ نکــهیبــا ا..شــهر گشــتم نییپــا شــهیهم..نــایبگــردم منــرفتم باالشــهر دنبالشــون  چوقــتیه-
کـردم   یفکـر نمـ  ..سـرراه گذاشـتنم فقـر بـوده     لیـ کـردم دل  یفکـر مـ  ..نشـدم  دیـ ازشون نداشـتم امـا ناام  

ــا ا ــدریاون ــ نق ــز یخوش ــون رو م  ری ــه بچش ــون زده ک ــدلش ــن با  ذارنی ــر راه و م ــس ــا   دی ــمون ه ــو اس ت
 .....بگردمدنبالشون 

کــه زده بــود  یاز حدســ نـا یکاناپــه ال نیهمــ يافتــادم کـه رو  يروز ادهیــلحظــه  هیـ هــام و بســتم و  چشـم 
 ....برام حرف زد

 :متفکر نگاهش کردم"

فــوت  مــانیمــادر هــوراد ســر زا میدونســت یفقــط نمــ..میدونســت یکــه خودمــون هــم مــ نــارویخــوب ا-
 ....کرده و بچه ش هم مرده

 :زد و گفت یبشکن
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 ...نجاستینکته هم..نهیاره هم-

 :ب نگاهش کردم که گفتتعج با

 ایـ بچـه سـالم بـه دن    گنیمـ ..سـاله 25 یعنـ ی..شـد یهمسـن مـن و تـو م    قـا یخواهر هوراد اگه زنده بـود دق -
و جالـب تـر   ..سـالم فـوت کـرده    يدفعـه خبـر دادن کـه بچـه      هیـ دو روز هم زنده بـوده امـا بعـد    ..اومده

ــهیا ــ نک ــکا چیه ــبور  یتیش ــرف ص ــه  ياز ط ــورت نگرفت ــهیا..ص ــرا با نک ــچ ــه  دی ــالم  يبچ ــس ــه  هی دفع
مــادر هــوراد  نکــهیو مهمتــر از همــه ا..امــا نکــرده مارســتانیکنــه از کــادر ب تیتونســت شــکا یمــ..رهیــبم

 .....قراره باشه یدونستن اسم بچه چ یاسم بچه ش رو انتخاب کرده بوده و همه م

 :ترس و وحشت نگاهش کردم و گفتم با

 ...نگو که-

 :و اروم گفت دیو گز لبش

 ....."باشه ایقرار بوده هون اسم بچه..درسته-

 ...ماتم و به طرفش چرخوندم و سرم و تکون دادم يها نا،چشمیم يصدا با

 نطـور یکـرد و هم  یسـالم ..اومـد داخـل   نـا یبـاز شـد و ال   يبزنـه امـا همـون موقـع در ورود     یحرف خواست
 :کرد گفت یپالتوش رو باز م يکه دکمه ها

 ....رفت یم داشت دمشیاخه تو راه د!..بود؟ نجایآراس ا-

 ...نگفتم یچیگرفتم و ه نایاز ال نگاه

ــود فقــط ــاری يروز..بــود نجــایآراس هــرروز ا..امــروز نب ــ  يحــداقل روز..هــم نــه کب ــار م اومــد  یســه ب
 .....فعال توان روبه رو شدن باهاش رو نداشتم..تونستم یاما نم..حرف زدن با من يبرا

 :مبل روبه رومون نشست و گفت ياومد رو نایال

 دیـ تـو هـم با  ..شـن ینم الیـ خ یاونـا بـ  ..یظرم بهتـره کـم کـم واسـه حـرف زدن باهاشـون امـاده بشـ        به ن-
 ....يریجواب سواالت رو بگ

 :جفتشون چرخوندم نیو ب نگاهم
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ــ - ــ ..نـــه ایــ ..مـــن يجــا  نیلحظــه خودتـــون رو بـــذار  هیـــ نیتونســت  یکــاش مـ درکـــم  یحــداقل کمـ
کـارش رو   لیـ ه سـر راه و ازش دل کـه منـو گذاشـت    یکسـ  يجلـو  نمیبـرم بشـ   نیـ چطـور توقـع دار  ..نیکن

هــم داشــته باشــه بــازم حــق نداشــت بچــه ش رو بــذاره   ارویــجــواب دن نیاگــه موجــه تــر یحتــ..بپرســم
نکـرده بـود مـن     دایـ اگـه مامـان اون روز منـو پ   ..بچـه سـه روزه ش بشـه    الیـ خ یحـق نداشـت بـ   ..سر راه

ــزرگ مــ    ــو پرورشــگاه ب ــی دیــفهم یمــ..شــدم یت ــ..دیــنــه از کجــا بفهم !..؟یچــ یعن مــن کــه   ياج
ــتین ــط ب.نیس ــفق ــود ا رونی ــتادیگ ــیو م نیس ــن  نیگ ــنگش ک ــ ..ل ــن نم ــم  یم ــا رو ببخش ــونم اون ــ..ت  ینم

 ......لطفا نیدرك کن نویا..تونم

 :بازوم گذاشت و گفت يدستش و رو نایم

فکـر   نقـدر یکـه ا ..یتـا خـودت راحـت بشـ     یبهتـره حـرف بزنـ    میگـ یمـا فقـط م  ..اروم بـاش  زمیباشه عز-
 ...ینکن الیو خ

ــ   نـا یســمت م دمیـ چرخ..مکـث بـاز کــردم   یم و بســتم و بعـد از کمــ هـا  چشـم   شیو ناخوداگـاه بــا لحـنم ن
 :زدم

 !...شه؟یشروع نم "میم"با  الدیچرا اسم من مثل تو و م نایم-

بــازوم مشــت شــد و دنــدون هــاش و محکــم  يدســتش رو..از خشــم و اشــک بــرق زد نــایم يهــا چشــم
 ...فشرد يرو

کنم،ازجــاش  یشــدم از حــرفم و تــا خواســتم عــذرخواه مونیلحظــه پشــ هیــ..دیــش از بغــض لرز چونــه
 ...و رفت سمت اتاق دیپر

 ...به تاسف واسم تکون داد و نگاه ازم گرفت يسر..نایسمت ال دیمستاصلم چرخ نگاه

بســت از اتــاق اومــد  یپــالتوش رو مــ يکــه دکمــه هــا یدرحــال نــایجــا بلنــد شــدم کــه همــون لحظــه م از
 ...رونیب

 :دمیکش یپوف

 ...دیببخش..ستیحالم خوب ن یدون یتو که م..خوام یعذرت مم نایم-

 :گفت هیشد و پر گال رهیزد و صاف تو صورتم خ يپوزخند
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چــرا اســمم مثــل اســم  یگــی،میبگ میمســتق شــهیخفــه شــو و روت نم یبهــم بگــ یخــواه یهرموقــع مــ-
هنتــو د یعنــی..نیرو نــدار میحــق دخالــت تــو زنــدگ یعنــی..ســتمیمــن خــواهر شــما ن یعنــی..ســتیشــما ن

 ریمـــادر شـــ هیـــهممـــون از ..رفتـــه خـــواهر جـــون ادتیـــفقـــط انگـــار ..ببنـــد و اظهـــار نظـــر نکـــن 
خودشــو  ریباشــه امــا شــ اوردهیــن اتیمامــان بــدن دیشــا..یشــیحســاب م مــابــازم خــواهر  یعنــی..میخــورد

 .....بهت داده

 :ادامه داد هیصورتش رو پاك کرد و با گر يرو ختهیر يها اشک

تـورو خـدا هرموقـع    ..ایـ فقـط تـورو خـدا هون   ..گمینمـ  یچـ یه گـه ید..کـنم  یدخالـت نمـ   گـه یباشه مـن د -
نگـو   گـه یارواح خـاك مامـان د  ..بگـو دهنتـو ببنـد   ..بهـم بگـو خفـه شـو     میمسـتق ..یسـاکتم کنـ   یخواه یم

 .....رو نکوب تو صورت ما یاسم لعنت نیا نقدریا..یتو خواهر ما هست..ستیچرا اسمت مثل ما ن

 يبـــزنم دســت هــاش و فشـــرد رو   یبتــونم حرفــ   نکــه یز اســرش و قبـــل ا  يو انــداخت رو  شــالش 
 ....رونیصورتش و از خونه زد ب

ــدو ــو ح  دمی ــالش و ت ــدنب ــرفتم  اتی ــازوش رو گ ــ ..ب ــم کش ــورتش رو    دمشیمحک ــر و ص ــم و س ــو بغل ت
 :غرق بوسه کردم

ــ ..دیببخشــ..دیببخشــ..يغلــط کــردم خــواهر- ــ..بــزنم یمــن غلــط بکــنم بــه تــو حرف از ..یتــو خــواهر من
قـول  ..گمینمـ  گـه ید..نـرو ..خـوام  یمعـذرت مـ  ..يکـرد  يبـرام خـواهر   شـتر یهـم ب  یونهزارتـا خـواهر خـ   

 .....دمیم

ــا ــا  ب ــت ه ــد و پ    يمکث،دس ــد ش ــارش بلن ــده ش از کن ــت ش ــچیمش ــد دورم دهی ــش  ..ش ــر بغل محکمت
دوســتم داشــته  نقدریرو داشــتم،ا یچــه خــوب کــه کســ..دیــلرز هیــدوتــامون از گر يکــردم و شــونه هــا

 .....کنم یش خال نهیس باشه و بتونم غصه هام رو تو

 هیــ..کــردم یمــ ست،ساکتشــونیکوتــاه کــه چــرا اســم مــن مثــل اســم شــما ن يجملــه  نیبــا همــ شــهیهم
ــه ا ییجــورا ــب ــ  میرمســتقینحو،غ نی ــ یبهشــون م ــتم ه ــاره  چیگف ــن ن يک ــو   ســتنیم ــت ت ــق دخال و ح
 ....کنه تشونیاذ نقدریموضوع ا نیکردم ا یاما فکر نم..رو ندارن میزندگ
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 دنیدرواقـع خودشــون رو بــه نشــن ..کــردن کــه انگــار متوجـه منظــورم نشــدن  یتــار مـ رف يجــور شـه یهم
 .....حرفم نیزدن اما انگار دلشون رو بدجور شکوندم با ا یم

محکــم  ییفاصــله گــرفتم و بعــد ســه تــا نــایاز م یشــونه هــام،کم يرو نــایال يقــرار گــرفتن دســت هــا بــا
 ......میرو بغل کرد گهیهمد

 کیــکوچ فیــدســتم دراز شــد ســمت ک اریــاخت یروحــم انــداختم و بــ یت بــبــه صــور ینگــاه نــهیتــو ا از
ــمیارا ــم و از داخلــش دراوردم  ییو رژ گونــه هلــو  ش ــک  ..رنگ ــزرگ مش ــراش ب  دمیرنــگ رو کشــ  یب
 ...دمیرنگم کش یب يگونه ها يرژ گونه و بعد چند بار رو يرو

ام لــب هــ  يرو یکمرنــگ رو برداشــتم و کمــ   یرنــگ گرفت،رژلــب صــورت   یهــام کــه کمــ   گونــه
 ...دمیکش

 ...کردم حاال قابل تحمل تر شدم یم حس

 ...نبود دهیروح و رنگ پر یبه اون شدت ب گهیرنگ گرفته و د یکم صورتم

 ...سرم بستم يباال یاسب ،دمیرنگ یرو محکم جمع کردم و با کش مشک موهام

ــ..ســرم يرو دمیمقنعــه م رو برداشــتم و کشــ یحوصــلگ یبــ بــا تم خــودم رو هــم نداشــ يحوصــله  یحت
گذشـته   یگشـتم بـه زنـدگ    یبرمـ  دیـ تمـام شـده بـود و با    میچه برسه سرکار رفتن امـا متاسـفانه مرخصـ   

 ....م

 ...ادامه داشت و من مجبور بودم ادامه بدم یزندگ..نبود يا گهید يچاره  انگار

ــه ــم رو     يرو رو مقنع ــردم و کاپشــنم و ه ــانتوم پوشــ  يســرم مرتــب ک ــوب    دمیم ــتم ســمت چ و رف
 ....بود زونیمن ازش او يتمام لباس ها بایوصل بود و تقر روایکه به د یلباس

ــرم از اتــاق ب  فمیکــ  کــهیکوچ يشــد ســمت طاقچــه  دهیکــه نگــاهم کشــ رونیــو برداشــتم و خواســتم ب
 ...اتاق يگوشه 

ــکیع ــک يدود ن ــمک مــ     یمش ــار چش ــود و انگ ــاده م روش ب ــیخ..زد بهــم یو س ــت بــود ازش   یل وق
 ....فاده هم نبودقابل است گهیاستفاده نکرده بودم و د

 ...رو برداشتم نکیدونم چرا اما با چند قدم بلند خودم و به طاقچه رسوندم و ع ینم
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 ...بهش انداختم یدستم چرخوندمش و نگاه تو

ــ ــ الدیم ــ يســرباز یوقت ــویرفــت ا یم ــواســم خر ن ــود دهی ــ  ..ب ــع م ــود و هرموق اومــد  یکرمــان ســرباز ب
 ....داور یم کیکوچ زِیچ هیهممون حداقل  ي،برایمرخص

 ...بود که من در طول عمرم داشتم ینکیو البته تنها ع..اون روزها بود ادگاریهم  نکیع نیا

و در کـل ظـاهرِ خـودم     وراالتیـ و ز نـک یبـود کـه بخـوام بـه ع     زایـ چ نیـ سـخت تـر از ا   یلیمن خ یزندگ
 ...برسم

 هختــیهــاش ر نک،رنــگیاز ع کیــکوچ یلــیچنــد قســمت خ..دمیکشــ کشیبــار يدســته  يرو انگشــتمو
ــازم از دور م  ..بــود ــود ب و  هیــقالب يهــا نــکیع نیــداد کــه از ا صیتشــخ شــدیهرچنــد اگــه ســالم هــم ب

 .....ستیاصل ن

 زیــشـده بود،چقـدر واسـه مـن عز     دهیــکـه از دسـت فـروش هـا خر     ینکــیع نیدونـه همـ   یامـا خـدا مـ    و
 ...بود

 یمـ  گـه یبـه همد و همـش   میبـا سـگ و گربـه نداشـت     یبـود کـه تفـاوت    دهیـ واسه من خر یزمان نویا الدیم
 ....خوشحالم کرده بود هیهد نیو چقدر ا میدیپر

ــ ــهی یحت ــهیاز ا ادم ــاال ع    نک ــا ح ــوده ت ــش ب ــکیحواس ــم   يدود ن ــتم و واس ــینداش ــتریده،بیخر یک  ش
 ...خوشحال شده بودم

 يهـوراد ..شـد سـمت هـوراد    دهیکشـ  الدیبخـوام،فکرم از مـ   نکـه یرو تـو دسـتم فشـردم و بـدون ا     نـک یع
 ....بود زونیبهش او دیجد نکیع هیدمش،ید یکه هرموقع م

 ...کرد یم زونیرو او نکشیو هرجا امکانش بود ع..موهاش يرو..چشم هاش يرو..ش قهی به

 ...تو وجودم ختیر ایبد دن يلحظه تمام حس ها هیتو هم و  دمیهام و کش اخم

ــکیع ــا  ن ــت ه ــا حــرص و دس ــرت کــردم گوشــه   ییرو ب ــرم ب  يلرزون،پ ــاق و خواســتم ب ــات ــا  رونی ام
 ...کرد یهام حرکت نمپا

 .....تونه ادم و عوض کنه یم یزندگ يها طیچقدر شرا..من بد شدم چقدر
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کـنم و   يحسـود  یبـه خـودم حـق نـدادم بـه کسـ       ه،بازمیـ بودم کـه بـا تمـام تفـاوت هـام بـا بق       یهمون من
 ...حاال داشتم به هوراد

ه هرکـدوم از مـا   خواسـت خـدا بـوده کـ    ..فکـر نکـنم   زایـ چ نیـ کـردم بـه ا   یو سـع  دمیکشـ  یقـ یعم نفس
 ....کردن ندارم يو ناشکر يمن حق حسود..میکن یزندگ طیشرا نیتو ا

ــ   ياز نظــر مــاد دیشــا اون ــاز و نعمــت بــزرگ شــده باشــه و ه ــو زنــدگ يکمبــود چیتــو ن نداشــته  شیت
 ....بزرگ شدم یمیگرم و صم يخانواده  هیباشه اما در عوض من تو 

ــ ــا یحت ــبان  نی ــم از عص ــا ه ــودم  تمیفکره ــه خ ــبت ب ــ  نس ــم نم ــرد یک ــ  ..ک ــه کس ــتم ب ــق نداش ــن ح  یم
 ....کنم يحسود

 :رو برداشتم و مثل بچه ها نازش کردم و گفتم نکیشدم ع خم

 ...خواستم پرتت کنم ینم..دیببخش..دیببخش-

ــا ــ ب ــه   يچهــره  ادهی ــون و مردون ــدهیم يمهرب ــ الد،لبخن ــ  دیشــا..زدم یلرزون ــا ه ــت  چیم ــت نتونس  میوق
هــا هم،شــاد  یهــا و قالبــ راصــلیامــا بــا همــون غ..میداشــته باشــو  میمــارك دار و اصــل رو بخــر يزایــچ

 .....میو با هم بودنمون لذت ببر مونیاز زندگ میکرد یم یو سع میبود

 :گفت یمون،میها و وضع نابسامان زندگ يهامون از ندار تیدر جواب شکا شهیهم مامان

امــا دنبــال  نیش کنــخواســته هــاتون تــال يو بــرا نیهــدف داشــته باشــ تونیخوبــه واســه زنــدگ یلــیخ"
بـه   يو حسـود  یو چشـم و هـم چشـم    هـوده یب يخواسـته هـا  ..نینباشـ  نینـ یب یمـ  هیـ کـه دسـته بق   يزیچ

ــ یســع..نیبــر راهــهیو بــه ب نیخــارج بشــ تونیزنــدگ یاصــل ریاز مســ شــهیباعــث م ان،فقطیــاطراف  نیکن
کـه باعــث   نیهـم االن شـما داشـته باشـ     يزیـ چ هیـ  دیشـا ..نیلـذت ببـر   ارتونـه یدر اخت نکـه اال  يزیـ از چ

ــرت بق ــحس ــه هی ــا  ..بش ــر ه ــرت و فک ــا حس ــس ب ــ  يپ ــا و خوش ــذت ه ــا یپوچ،ل ــدگ يه ــرا یزن  يرو ب
دنبــال ..نیکــه باهــاش خــوش باشــ نیــدار ی،چیتــو هرلحظــه از زنــدگ نینــیبب..نیخودتــون حــروم نکنــ

 ....."نیاریاونم به دست م يروز هیباشه، حتوناگه به صال..نیست،نگردیکه ن يزیچ

ــه تا يســر ــب ــا دیی ــا ســر انگشتم،اشــک جمــع شــده گوشــه    م يحرف ــو ذهــنم تکــون دادم و ب ــان ت  يام
 ....زدم یچشمم و پاك کردم و لبخنده لرزون
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گذاشـتم روش و لبخنـده    یبـا ارزشـ   یرو مثـل شـ   نـک یبلنـد خـودم و رسـوندم بـه طاقچـه و ع      يقـدما  با
 ....زدم يا گهید

 ...نشست یهام ملب  يبود که رو يلبخند نیلبخندها اول نیبعد از چند روز،ا دیشا

کــردم دلمــرده  یحـس مــ ..لبخنـد کــش اومــده  يلـب هــام بــه نشــونه   یبــار کــ نیاومــد اخـر  ینمــ ادمیـ 
بـدم بخـاطره    صیتونسـتم تشـخ   یکـه نمـ   یپـوچ ..کـردم  یبـزرگ درون خـودم حـس مـ     یپوچ هی..شدم

 .....هیچ

 ...باهام کردن شیکه سال ها پ يکار بخاطره

 ...ساله م نیدخراب شدن تمامِ تصورات و تفکرات چن ای

 ...نکهیا ای

ــو ند يدور ــه دل      یکســ دنِی ــاره شــاد باشــم و از ت ــودم دوب ــود و تونســته ب ــم و خــوش کــرده ب کــه دل
 ....لبخند بزنم و عشق رو تجربه کنم

ــرم ــدا    س ــا ص ــه ب ــون لحظ ــون دادم و هم ــد  يو تک ــوق ممت ــ  يب ــون م ــه نش ــدر   یک ــده ش چق داد رانن
اتـاق و بعـد هـم از سـاختمان خـارج       نـه،از یبـه ا  يا گـه یشـده،از فکـر خـارج شـدم و بـا نگاهـه د       یعصبان
 ....شدم

 ...رونیرفتم ب یخونه م نیتمام،از ا یلیم یاز چند روز داشتم با ب بعد

تـو   یزنـدگ ..خـودم غـرق بشـم    ياهـا یو رو االتیـ مبـل کـز کـنم و تـو خ     يخواست بـازم گوشـه    یم دلم
 ....یکن یزندگ یخواه یهرجور م یتون یو م باترهیها به نظرم ز یباف الیخ

 ..فیح اما

ــهیهم ــتیحق ش ــدتر   ق ــه ب ــدرت و ب ــا ق ــورتت کوب   نیب ــو ص ــن ت ــکل ممک ــش ــهیم دهی ــ ش ذاره از  یو نم
 ....يتصوراتت لذت ببر

ــا ــا     يدره ــه ه ــل کــردم و لب ــم بهــم نزد   يســاختمان رو قف ــکاپشــنم و محک ــردم و از ح کی  اتیــک
 ...رد شدم کمونیکوچ

 ...بود نایال یدرهم و صورت عصبان يم هاشد،اخ تیکه رو يزیچ نیرو باز کردم و اول در
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موقــع حــرف زدن هم،غــم تــو لحــن  یباشــم امــا حتــ شــهیکــردم لــب هــام و کــش بــدم و مثــل هم یســع
 :زد یصدام موج م

 ...يومدیداخل خودت ن ایگفتم که ب..شدمیداشتم اماده م..گهیاومدم د..خب توام یلیخ-

ــال يغــره ا چشــم ــت و درح ــا  یرف ــه فحــش ه ــ  یزشــت يک ــارم م ــ  ینث ــو ماش ــت ت و در و  نیکرد،نشس
 ...بهم دیمحکم کوب

 ...نشیو تکون دادم و راه افتادم سمت ماش سرم

 :شدم و گفتم ن،خمیباز کردم و قبل از نشستن تو ماش درو

 ...امیب یبا تاکس ،بگويمنو بخور تیممکنه از عصبان مارستانیبه ب دنیتا رس یکن یاگه فکر م-

ــا ــ ب ــاز کــرد  ضیغ ــرا برگشــت ســمتم و دهــن ب ــل از ا  يب ــا قب از دهــنش  ییصــدا نکــهیفحــش دادن ام
 ....پشت سر من ییخارج بشه،چشم هاش مات موندن به جا

بــازوم رو از پشــت  یکــیکــه همــون موقــع  دهیــد یچــ نمیــبــاال انــداختم و خواســتم بچــرخم بب  یــیابرو
 ...گرفت

ــل ــهیاز ا قب ــار  نک ــونم ک ــنم،من و از بــ  يبت ــازِ ماشــ  نیبک ــ نیدرِ ب ــب دیکش ــم کوبو در رونی ــو محک  دی
 ....بهم

 :دمینال جیو گ ناباور

 ..آراس-

 :گفت یسرخش و تو چشم هام دوخت و با لحن عصب يها چشم

 ...یخوبه که حداقل شناخت..اره آراس-

 عیســر..نیو درو بــاز کــرد و هــولم داد تــو ماشــ نشیســمت ماشـ  دیبــزنم مــن و کشــ یخواســتم حرفــ تـا 
 ...درو بست و قفل کرد

 ..نشون بدم یتونستم عکس العمل ینمبودم که  جیگ نقدریا

ــ ــه ال   نیماشـ ــوار بشـ ــت سـ ــا خواسـ ــا تـ ــایرو دور زد امـ ــوش ا نـ ــتادیجلـ ــو  سـ ــایچ هیـ ــش  ییزهـ بهـ
 ...دمیشن یصداشون رو نم..گفت
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بهـش گفـت و    ییزهـا یچ هیـ تکـون خـورد و بـا فـک منقـبض شـده        نـا یال يآراس جلـو  ياشـاره   انگشت
 ....و استارت زد نینشست تو ماش عیسر

هـا   شـه یو چـون ش  شـه یتـو ش  دیـ کـف دسـتش کوب   ن،بایانـداختم کـه قبـل از حرکـت ماشـ      نایال به ینگاه
 :دمیو خفه شن غشیج يبسته بود،صدا

 ...شیبر یکجا م یلعنت-

 ...از جا کنده شد يبد يبا صدا نیگاز فشرد و ماش يو محکم رو نا،پاشیتوجه به ال یب آراس

 ..چقدر حالم بد بود..دیگونه م چک يهام و بستم و قطره اشکم رو چشم

و دو طـرفش رو محکـم تـو دسـت هـام       یبـودم بـه صـندل    دهیبـود کـه چسـب    ادیـ ز نیسرعت ماشـ  نقدریا
 ...گرفته بودم

ــوم ــود عصــبان معل ــ هیب ــه عصــبان   یو نم ــرف زدن ب ــا ح ــ   تشیخواســتم ب ــا هم ــا اگــه ب ــزنم ام ــن ب  نیدام
 ....ایاون دن میرفت یم داد،هردومونیسرعت ادامه م

 :فتمگ یلرزون يصدا با

 ...يدیبه کشتنمون م يدار..اروم تر-

 :گاز فشرد،دوباره دهن باز کردم يبدون جواب،پاش و محکم تر رو یوقت

 ...آراس تــ-

 :چشم هام گشاد شد يو از شدت ناباور دیدادش تنم لرز يصدا با

 اروم ســت،پسیبـه مـن ن   ياعتبـار  چیاالن هـ ..سـاکت شـو  ..خـوام صـداتو بشـنوم    یاصـال نمـ  ..ایـ اصـال هون -
 ...میجا حرف بزن هی میتا بر نیبش

زدنش،تــو خــودم جمــع شــدم و  ادیــبـودم چــه برســه فر  دهیبلنــد آراس رو نشــن يکــه تــا حــاال صــدا مـن 
 ...دمیلبِ لرزون از شدت بغضم و گز

 یبـد راننـدگ   یلـ یبـود و خ  ادیـ سـرعتش ز ..و تـار کـرده بـود و جـرات نداشـتم حـرف بـزنم        دمیـ د اشک
 ...کرد یم
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ــ ــاراده ز یب موقــع تــرس و اضــطراب  شــهیکــه هم يکــار..روع کــردم بــه صــلوات فرســتادن لــب شــ ری
 ....کرد یدادم و واقعا ارومم م یانجام م

ــا چشــم هــا ..دونــم چقــدر گذشــت  ینمــ ســرعتش  يبســته صــلوات فرســتادم و آراس ذره ا  يچقــدر ب
 ....میو تو دلم خدارو صدا کردم که سالم به مقصد برس ختمیچقدر اشک ر..کم نشد

 ...ستادیاز حرکت ا نیه ماشباالخر اما

 ...از اشک سیهام بسته بود و صورتم خ چشم

 ...فرو کرده بودم،درد گرفته بودن یهام و از بس تو صندل انگشت

 ...باز کردن چشم هام و نداشتم جرات

ــا يصــدا ــس ه ــا   ينف ــا نفــس زدن ه ــرصِ آراس ب ــامنظم از ح ــد و ن ــاط  يبلن ــن ق ــرس م ــر ت ــده  یپ ش
 ...بود

شده بود ینیب شیپ رقابلیغ رنقدیمرد ا نیا یک... 

 ...رفت یو قربون صدقه م م دیکش یداشتم که همش نازمو م یعادت به آراس مهربون من

خــوام  یگفــت نمــ یاومــد،امروز مــ یاز دهــنش در نمــ يزیــو دوســتت دارم چ زمیــکــه جــز عز یآراســ
 ...صداتو بشنوم و ساکت باش

 ...و باز کردم سمیخ يو چشم ها دمیکش یلرزون نفس

بــرام رو کـرده بــود کــه   بیـ و غر بیــعج يزهــایچ ایـ روزهــا دن نیـ ا نقــدریا..شـده بــودم  فیضــع چقـدر 
 ....احساساتم نداشتم يرو یکنترل

 یتــا تقــ..اشــکم دم مشــکم نبــود نقــدریامــا قــبال ا..بــودم یبودن،احساســات یاز منطقــ شــتریب شــهیهم مــن
 ....وردهخ یضعف بهم م نیحالم از ا..ادیاشکم درم عیخوره سر یم یبه توق

 !...باشم اما مگه دست من بود؟ فیضع نقدرینداشتم ا دوست

ــو   يگوشــه  از ــه محکــم ت ــت آراس رو ک  دهیصــورتش کشــ يموهــاش و بعــد رو يچشــم،حرکت دس
 ....دمیشد رو د

 :گفت يتر میو با لحن مال رونیو فوت کرد ب نفسش
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 ...شو ادهیپ-

 ...اومده بود بام..انداختم رونیبه ب ینگاه

و  نـــدهیو از ا مینیکنـــار هـــم بشـــ..نجـــایا مییایـــبـــا آراس ب ییروز دوتـــا هیـــداشـــتم  دوســـت چقـــدر
 ...میحرف بزن مونیزندگ

 ...االن اما

 ...کنم یبرگردم خونه و خودم و توش زندون دادمیم حیترج

 یدســت هــام هنــوز از تــرس مــ..صــورتم و اشــک هــام و پــاك کــردم يرو دمیدســت هــام و کشــ جفــت
 ...دیکوب یو قبلم تند م دیلرز

 ...انصاف یامروز منو ترسوند ب چقدر

کاپشــنم و محکــم  يلبــه هــا..دمیــبــه خــودم لرز دیــوز یکــه مــ يشــدم و از بــاد ســرد ادهیــپ نیماشــ از
 ....هاش فرو کردم بیکردم و دست هام و تو ج کیبهم نزد

ــ ــن و اورده ا  ینم ــرا م ــایدونســتم آراس چ ــ نج ــ یو چ ــوریا..خــواد بهــم بگــه  یم ــه ا ينط ــک ــره  نی پس
 ....چقدر درك مردها سخته...هم بهشون بدهکار شده بودم يزیچ هیر بود انگار طلبکا

شــونه هــام  يآراس رو يپــالتو يشــونه هــام حواســم جمــع شــد و متوجــه  يرو يزیــحــسِ افتــادنِ چ بــا
 ...شدم

تــر  نیریشــ يزیـ مگــه چ..هــم حواسـش هســت ســردم شـده   تیتــو عصـبان  یحتــ..از کـارش  دیــلرز دلـم 
 !...داره؟ زن وجود هی يبرا نیاز ا

شـدم تـو    رهیـ بـا محبـت و پـر عشـق خ     نقـدر یا..وجوده تمام اتفـاق هـا نتونسـتم مـانع احساسـاتم بشـم       با
 ....چشم هام شد خِیخورده و هنگ کرده،م کهیچشم هاش که چند لحظه 

ــا ..زن رو رام خودشــون بکــنن هیــتــونن  یچقــدر راحــت مــ مردهــا حرکــت چطــور حــالم و  کیــتنهــا ب
 ...و رو کرد ریز

 ...ستیتنش ن شترینازك ب وریپل هیش و متوجه شدم  نهیس يرو دیچرخ منگاه
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شـدم و لـب    رهیـ خ شـد یم دایـ تو چشـم هـاش کـه کـم کـم داشـت گـرم و محبـت سـابق تـوش پ           دوباره
 :زدم

 !...؟یخودت چ-

 :برد،گفت یم بشیکه دست تو ج نطوریازم گرفت و هم نگاه

 ...ستیسردم ن-

ــا ــد ب ــت ســ دنی ــدک گاریپاک ــه از یو فن ــج ک ــد    بشی ــرت شــد و نگــاهم مون ــالتو پ دراورد،حواســم از پ
 ...حرکت دستش يرو

 !....کشه؟ یم گاریتا االن متوجه نشده بودم که س چرا

ــدا ــدك   يص ــق فن ــمیت ــود اورد  ک ــه خ ــو ب ــ..من ــه     جیگ ــتم ب ــاهم و دوخ ــون دادم و نگ ــر تک ــگ س و من
 ...نیزم

ــ ــالتو یب ــالتو کشــ يعطــر رو ياز بــو یقــیآراس رو بــه خــودم فشــردم و نفــس عم  ياراده پ ــم ..دمیپ دل
 ...واسه عطرش یتنگ شده بود حت

جمــع شـده بــود و   نهیدسـتش تــو سـ   هیــو  نیداده بــود بـه ماشـ   هیـ تک..آراس ســر بلنـد کــردم  يصـدا  بـا 
بــه دود  رهیـ صـورتش ســتون کـرده بـود و نگــاهش خ    يتـوش بود،جلــو  گاریدسـتش و کــه سـ   یکـ یاون 

 .....بود گارشیس

 ...خورد یتکون م اریاخت یهاش ب نبود و لب ایدن نیتو ا انگار

و گرفتــه ش  نیغمگــ يبــودم بــه صــورتش و صــدا رهیــجــونم شــده بــود چشــم و گــوش و فقــط خ تمــام
 :فشرد یقلبم و م

ــا بچــه  - ــود  يمــن و هــوراد دوت ــ ..اون موقــع میســه چهــار ســاله ب ــابود شــد تــو بچگ ــ..یهــوراد ن  یوقت
ــانش و   ــر مام ــمنتظ ــ    هی ــا ب ــتن هردوت ــود،بهش گف ــو ب ــک کوچول ــ عروس ــتن پ ــدا و نبا شیاهم رف ــخ  دی

کــه  میبســاز يبــاز هیــ ایــگفــت ب یهــامون مــ ياز اون بــه بعــد تــو بــاز..داغــون شــد..یمنتظرشــون باشــ
چنــد  گــهیپــدرش هــم از طــرف د..دلــش تنــگ شــده بـود ..نمیــخــدا و مــن مامـانم و بب  شیپــ میبشـه بــر 

و  کیــاتـاق کوچ  هیـ شـد   شیکــل زنـدگ ..بچـه داره  هیـ سـال ولـش کـرد بـه امـان خــدا و انگـار نـه انگـار         
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تمــام ..شــدیکــه االن هســت نم ینــیا چوقــتیهــوراد ه دیاگــه مامــان مــن نبود،شــا ..زنــش يعکــس هــا
ــ  ییکمبودهـــا ــا کـــ..کـــرد یکـــه از طـــرف مـــادر داشـــت،با مامـــانم جبـــران مـ مـــادرِ خـــود ادم  یامـ

 .....چکسیه..چکسیه!..شه؟یم

بـا حـرص پـا گذاشـت      و نیزمـ  يزد و بعـد پـرتش کـرد رو    گارشیبـه سـ   یتکون داد و کالفـه پـوک   سر
 ...روش

 یفکـر مـ   يسـه سـاله ا   يخـواد از گذشـته بگـه و مـن داشـتم اون لحظـه بـه پسـربچه          یبودم مـ  دهیفهم
 ....خواهر..پدر..مادر..کردم که کل خانواده ش رو باهم از دست داده

ــ ..هــام و پــس زدم و بــه آراس نگــاه کــردم  اشــک خــم  یچــنگش و تــو موهــاش فــرو کــرده بــود و کم
 ...جلو شده بود به

 :دوباره به حرف اومد قهیبعد از چند دق نکهیسکوت و با اشک نگاهش کردم تا ا در

کـه بـا ورودش لبخنـد بـه لـب همـه        یکسـ ..مـرد بـار اومـد    هیـ پـر از کمبـود بـود امـا      شیبچگـ  نکهیبا ا-
ــ ــهیهم..اورد یم ــدگ  نک ــه زن ــدرش ب ــ    یپ ــکر م ــو داشت،خداروش ــود و اون ــته ب ــرد یبرگش ــه  ..ک ــا بچ م

ــود ــ یهرچــ..میب ــ  یم ــاور م ــ میکــرد یگفــتن ب ــا ســنگ قبر، یو وقت ــزرگ و  یکــیدوت ــکوچ یکــیب  کی
ــ میدنشــونمون دادن،فکــر کــر ــه دل   یوقتــ..گنیدرســت م  لیــهــم بهمــون گفــتن بچــه بعــد از دو روز ب

دوتــا بچــه ..میشــده،فوت کرده،بــاور کــرد شینکــردن و باعــث خفگــ یخــوب اب دهــنش و خــال نکــهیا
 ....میباور کن میس مجبور بودپ..یچیه..اومد یاز دستمون برم يچه کار

 
ــس ــیعم نف ــ یق ــام   دیکش ــم ه ــو چش ــت ت ــاهش و دوخ ــ ..و نگ ــاش م ــم ه ــلرز یچش ــض   دی ــار بغ و انگ
 ...داشت

 :شدیاز قبل گرفته م شتریانگار صداش هرلحظه ب..هم،صداش بلند شد يتو چشم ها رهیخ

 ییزهـا یچ هیـ ه گفـت بـ  ..سـالم بـود  18مـن اون موقـع   ..سـاله شـد بـه تکـاپو افتـاد     17هـوراد   یتازه وقتـ -
مــادرش  مــانیخــواد بفهمــه موقــع زا یگفــت مــ..ادیــدرســت از اب درنم ییزهــایچ هیــگفــت ..مشــکوکه

همــراه ..کنــهیم یافتــاده کــه پــدرش شــب تــا صــبح رو بــه عکــس مــادرش عــذرخواه   ییچــه اتفــاق هــا
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ــا..میشــد بــوده و  شیچندســال پــ میکــرد یکــه فکــر مــ یهرکســ..تــو خــانواده..مارســتانیب ولا..ییدوت
چـرا عمـو از   ..شـد  شـتر یشـک مـا ب  ..عـوض شـد   زیـ کـم کـم همـه چ   ..میکـرد  دایبدونه رو پ يزیچممکنه 

ــتانیب ــکا   مارس ــه ش ش ــردنِ بچ ــه ک ــاطره خف ــود  تیبخ ــرده ب ــ ..نک ــرا ب ــرد و   یچ ــاکش ک ــدا خ سروص
باعـث شـد هـوراد هـرروز بـه       نـا یا يهمـه  ..گـه یمتنـاقض د  ياتفـاق هـا   يسـر  هیـ و ..بفهمه ینذاشت کس

تــه دلـش روشــن بـود کـه حــداقل خـواهرش زنــده     ..ســوال و جـوابش کنـه  هـرروز  ..ارهیــپـدرش فشـار ب  
 ......رو لو داد زیپدرش شد تا همه چ چیپاپ نقدریا..باشه

ــث ــد     مک ــورتم چرخون ــو ص ــده ش رو ت ــرخ ش ــاه س ــرد و نگ ــورت داد ..ک ــنش و ق ــا..اب ده ــم  دیش ه
 :بغضش بود

 کبــاریبگم،هــوراد  نقــدریفقــط هم..هــوراد بگــم کــه دلــت واســش بســوزه  يخــوام از اون روزهــا ینمــ-
 شــشیپ یکــرد و وقتــ هیــهفتــه شــبانه روز تــو اتــاقش گر کیــ..ش،مــردیبچگ يهمــون انــدازه  گه،بــهید
 ....خواهرم کجاست..افتاده ایدست ک..کجاست ایهون..گفت،آراس کجاست یرفتم فقط م یم

 يتونسـتم بـزنم و فقـط چهـره      ینمـ  یحرفـ  چیهـ ..کـه انگـار الل شـده بـودم     یپشت کـرد بـه منـ    آراس
 ....رفت یچشمم کنار نم يهوراد از جلو يبانمک و مردونه 

ــت ــام و رو انگش ــون دادم    يه ــر تک ــردم و س ــام فش ــب ه ــارهیب..ل ــوراد چ ــارهیب..ه ــن چ ــاوان  ..م ــا ت م
 !...م؟یرو پس داد یک یخودخواه

ــه   نکــهیگذاشــت و بــدون ا نیســقف ماشــ يکــف دســت هــاش و رو آراس ــه طــرف من،ادام برگــرده ب
 :داد

سـال دنبالـت   8و درسـت  ..پـدرش رفـت   شیاز پـ ..خونـه جـدا کـرد   ..ریـ ل کـارد و پن با پدرش شـدن مثـ  -
ــ   ..میگشــت ــر م ــه فک ــا ک ــال هرج ــت س ــرد یهش ــ  میک ــه باش ــا ا..میگشــت ،دنبالتیممکن ــهیب ــ  نک ــه م  ین

تمــام پرورشــگاه ..میدنبالــت گشــت ییازت بود،امــا دوتــا ینشــون چیو نــه هــ یهســت یچــه شــکل میدونســت
کــه عمــو تــورو گذاشــته بــود  يتمــام اون محلــه ا..اطــراف يشــهرها يهــا شــگاهپرور یحتــ..شــهر يهــا

ــرو ز ــرد ری ــارو زد  ..میو رو ک ــه ه ــام اون خون ــدرِ تم ــرد  می ــوال ک ــا ه میو س ــیام ــا ه..یچ ــیم ــو  یچ ت
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ــود ــو   میداشــت..دســتمون نب ــال ســوزن ت ــ  هیــدنب ــاه م ــار ک ــازم ناام..میگشــت یانب ــامــا ب ــازم ..مینشــد دی ب
 .....يو شد يشد یم ادیپ دیبا بود،توبخاطره هوراد هم شده ..میگشت

قــدم  هیــ..خــتیر يچشــم هــام گــرد شــد و دلــم هــر..برداشــت ســمتم زیــطــرفم و خ دیــدفعــه چرخ هیــ
شــد دورم و  دهیــچیبکنم،دســت هــاش پ يبتــونم کــار نکــهیبهــم و قبــل از ا دیرفــتم عقــب امــا اون رســ

 .....واسم لذتبخش بود شیتاب یب نیمحکم که دردم گرفت اما ا نقدریا..محکم بغلم کرد

ـ  يبغـض لبخنـد   ونیـ م بــا ..مـنم دلــم تنـگ بـود واسـش    ..شـد  دهیـ چیاراده دســت هـام دورش پ  یزدم و ب
 ....موهام نشست يدست هاش تنگ تر شد و بوسه ش رو يحرکتم،حلقه  نیا

 :و خم کرد سمت گوشم و گفت سرش

 ...میدیکه تورو د ياز اون روز يوا..يوا-

 ...ش فشردم نهیو صورتم و به س تر شد قیقرارش،لبخندم عم یو ب جانیپر ه يصدا از

ــت ــاش ز انگش ــه ــونم لغز ری ــچ ــاال  دی ــرم و اورد ب ــه     ..و س ــبوند ب ــاش و چس ــب ه ــد و ل ــم ش اروم خ
فشــرده  میشــونیپ يلــب هــاش چنــد لحظــه رو..هــم افتــاد يجفتمون،همزمــان رو يپلــک هــا..میشــونیپ

 ....و بعد جدا شد

 نیــکــوبش قلــبم از ا يصــدا..کــرد کیــبــه خــودش نزد شــتریبــه کمــرم اورد و منــو ب يفشــار دســتش
آراس هــم صــداش رو بشــنوه و بفهمــه چقــدر  دمیترســ یکــرد و مــ یداشــت گوشــم و کــر مــ یکــینزد

 ....قرارم یب

ــو چشــم هــاش   نگــاهم ــرفتم و دوخــتم ت ــا صــدا..و از گــردنش گ ــه ســع ییب ــ یک ــه  یم کــردم نلرزه،ب
 :حرف اومدم

 !...ن؟یدیچطور منو د یبگ یخواه ینم-
 

 شــتریتــا خواســتم اعتــراض کنم،صــورتش و ب..زمزمــه کــرد یارومــ "نــه"و صــورتم  يخــم شــد رو اروم
 :خم کرد و لب هاش و مماس با لبهام نگه داشت و نجوا کرد
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 زیــمطمــئن بــاش همــه چ..رهیــقلــبم اروم بگ کــمیبــزار ..مــن هنــوز دلتنگــتم..امــا االن نــه..بــرات گمیمــ-
ــ..رمیــآرامــش بگ کــمیبــزار االن مــن بعــد از چنــد روز  ..یفهمــ یرو مــ  دنتیــچنــد روز و بــا ند نیــو ات

 .....هزاربار مردم و زنده شدم يروز

از دسـت هـاش    یکـ یزد و  يلبخنـد ..قلـبش مشـت شـد و اخـم هـام رفـت تـو هـم         يدستم رو اریاخت یب
 ....مشتم گذاشت و اروم نوازشش کرد يو رو

بــه  يلــب هــام نشســت و لــرز يخــم شــد و همزمــان بــا بســتن چشــم هاش،لــب هــاش رو  شــتریب کــمی
 ...داد بدنم

 ...شد دنمیدست هاش محکم تر و لب هاش اروم از هم باز شد و مشغول بوس ي حلقه

 کـم ی..کردنم،منـو تـو خـودش حـل کنـه      کیـ نزد شـتر یخواسـت بـا ب   یو محکـم فشـرد و انگـار مـ     کمرم
ــ   خواســتم از دســتش  یبــود و نمــ ریــنظ یدردم گرفتــه بــود امــا حــس فشــرده شــدنِ بازوهــاش دورم،ب

 ....بدم

چشـم هـام هنـوز بسـته     ..میش کـه از لـب هـام فاصـله گرفـت،هردو بـه نفـس نفـس افتـاد         گـرم  يها لب
 ....کردم یبود اما نگاهه گرمش و حس م

و محبــت نگــاهش،تنم دوبــاره گــرم شــد و اشــک دوبــاره حلقــه زد تــو   یبــاز کــردم و از مهربــون چشــم
 !....آراسم محروم کنم؟ دنیچطور تونستم چند روز خودم و از د..چشم هام

بــاال و کنــار گوشــش بــا بغــض   دمیدســت هــام و دور گــردنش حلقــه کــردم و خــودم و کشــ  اریــاخت یبــ
 :لب زدم

 ...آراس..بدونِ تو رمیمیمن م..تنهام نذار گهید..دوستت دارم یلیخ..دوستت دارم-

 :منو به خودش فشرد محکم

ــ ینمــ گــهید..شیهــ- ــاز نبــودن و ا یخــوام حرف ــ..تمــوم شــد..بشــنوم زایــچ نی هــم اگــه خــودت  یحت
 ....اغوش نیبه ا یتو تا ابد محکوم..ذارمیتنهات نم گهید یبخواه

 ...هام از آراس دود شده و به هوا رفته بود يدلخور تمام
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مـن عاشـقِ آراس بـودم و    ..باشـم  شیبمونـه کـه مـن دومـ     ریـ تونسـت از عشـقش دلگ   یمـ  یعاشـق  کدوم
خواســتم  ینمــ نیه همــواســ..رهیــم ادمیــ یدونســتم اگــه بــا آراس روبــه رو بشــم همــه چــ  یخــودمم مــ

 .....کنم یرو فراموش م زیو همه چ شمیدونستم زود نرم م یم..نمشیبب

 ...نبود گهید يکارهاش باشم اما دلخور حیهنوز منتظر توض دیشا..نبودم یناراض اما

چشــم هــام و ..گوشــم حســاس يخــورد بــه گوشــم و مــنم کــه رو یمقنعــه مــ يآراس از رو يهــا نفــس
 ....نکنم یکه حرکتبودم  دهیبسته و لبمو گز

 :زد تاب و تحملم رو شیداغش تو گوشم انگار ات يآراس،همراه با نفس ها ي زمزمه

 ..نفس من-

 ..و پهلوش رو چنگ زدم دمیو محکم تر گز لبم

ــ ..لحظــه حــس کــردم خــودش و منقــبض کــرد  هیــ بــاز  یابروهــام رفــت بــاال و چشــم هــام مشــکوك کم
 ...شد

 ...خودم خنده م گرفت یلبم نشست که خودمم از بدجنس يلبخند رو عیسر نقدریفکر،ا کمی با

ش "جــونم" يلحظــه بــا زمزمــه  هیــ..بــردم ســمت گــوش آراس و نفســم و تــو گوشــش هــا کــردم لبــامو
 ....شدم اما خودم و جمع کردم یبه حول یتو گوشم حال

ــده ــو خــوردم و هم خن ــ   نطــوریم ــس م ــو گــوش و گــردنش نف ــه ت ــامو رو دم،دوتایکشــ یک  يدســت ه
و  ســهیوا خیقلقلکــش دادم کــه فقــط تونســت ســ عیو ســر يدفعــه ا هیــ نقــدریت دادم و اپهلــوش حرکــ

 .....منو از خودش جدا کنه

 ...خنده رینتونستم خودم و نگه دارم و بلند زدم ز دمیگرد شده ش رو که د يها چشم

 ..نیزم دمشیرو بردم تو فضا،بعد با کله کوب چارهیب

ــ طنتیکــه ازش شــرارت و شــ ییچشــم هــا بــا ــبار یم قــدم اومــد جلــو کــه مــنم   هیــم شــد و  رهیــخ دی
 ...قدم رو جبران کردم و رفتم عقب هیهمون 

 ...کنه یم نیچرا همچ..م اروم جمع شد و مشکوك نگاهش کردم خنده

 ...بلندم کرد نیو از زم دیچیگرفتم طرفم و تا خواستم فرار کنم دست هاش و دور کمرم پ زیخ
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 :دیچرخوندم،داد کش یکه م نطورید و همز يمن قهقهه ا يخفه  غیبا ج همراه

 ...عاشقتم به موال-

بــا هــم بودنمــون رو بــه  يشــد و صــدا یقهقهــه هــا و خنــده هــامون بــود کــه تــو هــم قــاط يبعــد صــدا و
 .....گوش همه رسوند

ــه دســت گرفــت و برگــه   خودکــار ــ   يرو ب ــه دســت منش کــه منتظــر  یجلــوش رو امضــا کــرد و بعــد ب
 ...بود،داد ستادهیا

 ...گفت و از اتاق خارج شد يراحت شد،با اجازه ا الشیخ یبه برگه وقت ینگاه با یمنش

ــ  یاز رفــتن منشــ قــهیچنــد دق هنــوز ــود کــه در بــدون ه ــاز شــد و هــوراد اومــد   يتقــه ا چینگذشــته ب ب
 ...داخل

 :دیبهش رفت و غر يچشم غره ا آراس

حـداقل  ..تـو اتـاق مـن    ایـ و ن نییمثـل گـاو سـرتو ننـداز پـا     ..مثـل ادم رفتـار کـن    هیـ بق يصدبار گفتم جلو-
 ...مراعات کن هوراد کمی هیبق يجلو

ــ هــوراد ــا   يرو الیــخ یب ــل تمــام حرف ــل نشســت و درمقاب ــد   يآراس شــونه ا يمب ــداخت و لبخن ــاال ان ب
 ...زد یطنتیپر ش

 ...شد مونیخواست باز غر بزنه اما نگاهش که به صورت هوراد افتاد،پش آراس

ــز ــود و    ریـ ــده بـ ــود شـ ــاش گـ ــم هـ ــچشـ ــه ها هیـ ــوه ا يلـ ــه   يقهـ پررنـــگ دور چشـــمش رو گرفتـ
 ....الغر شده و نگاهش پر از غم بود یصورتش کم..بود

پوشــوندن غــمِ تــو  يبــرا یو ســع یالیــخ یتظــاهر بــه بــ یحتــ..فــرق داشــت شــهیبــا هــوراده هم چقــدر
 .....نبرده بود نیصورتش رو از ب يو گرفته  نیدلش هم،حالت غمگ

از زبــونِ  "داداش" يکلمــه  دنِیبــار شــن هیــبغــل کــردن و  يبــرادر چطــور بــرا نیــدونســت ا یمــ یکــ
 ...زنه یخواهرش داره بال بال م
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ــ دلــش ــر م ــرا یپ ــ يزد ب ــار شــن هی ــونِ هون دنِیب ــداداش از زب ــو اونوقــت با ای ــبق دی ــ هی ــد یم ــه  دنی ک
 یزنــدگ يبــرادرش بــرا ي زهیــکــه تمــام انگ يخــواهر..دادیــخــواهرش م دونــهی يچطــور جــونش و بــرا

 ....بود

ــا آراس ــف ســر ب ــون داد و از پشــت م يتاس ــتک ــه رو  زشی ــد شــد و روب ــا يهــوراد رو يبلن ــل ه  يمب
کنـه   تشیـ بـار رو اذ  کیـ  نیهوراد،حـداقل همـ   يهـا  تیـ تمـام اذ  یخواسـت بـه تالفـ    یم..نشست یراحت

 .....اما سر و وضع اشفته ش دلش و به رحم اورد

 :شد رهیهوراد خ يبه جلو خم شد و با محبت تو چشم ها یکم

 !...؟يا ختهیبهم ر قدرنیچرا ا-

 :و چشم هاش و محکم فشرد دیبه صورتش کش یدست هوراد

 ...دلم تنگ شده-

 !..؟یواسه ک-

 :گفت يندیبا اخم به آراس نگاه کرد و با لحن ناخوشا هوراد

 تیــزیچ هیــتــو هــم ..ذره شــده هیــدلــم واســش  دمشیــوقتــه ند یلــیخ..تــو يواســه عمــه ..یواســه کــ-
 ....یکن یم تیباز اذ ستیب نحالم خو ینیب یم..ها شهیم

ــ  يلــب هــا يکــه رو لبخنــد ــا ب ــیترب یآراس نشســت،هوراد ب ــد یت ــارش کــرد يفحــش ب ــه ..نث آراس ب
 :باال برد و سر تکون داد میتسل يهوراد،دست هاش و به نشونه  ضِیخنده افتاد و با نگاهه پر غ

 ...رو ترش نکن عیسر..یگیرو م ایهون دمیفهم..خب بابا یلیخ-

 :ادامه داد یوتاهبا مکث ک و

 ...من و تو..میمهم دار یلیقرار خ هیفردا شب -

 :کرد و گفت یاخم هوراد

ــ..خــودت بــرو مــن اصــال حوصــله نــدارم ..یچــرا زودتــر نگفتــ!..ه؟یــکار!..قــرار؟-  نیــمــدت منــو از ا هی
 ....تونم یواقعا نم..خسته کننده،معاف کن يکارها

 :دیکش یقیسر تکون داد و نفس عم آراس
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حــداقل بخــاطره ..شــب رو تحمــل کــن خواهشــا هیــ..نگــو نــه..یباشــ دیــامــا حتمــا با ســتین يکــار..نــه-
 ...من

 :حوصله سر تکون داد یب هوراد

 ..من شو آراس الِیخ یب-

 :رونیو محکم فوت کرد ب د،نفسشیو مصممِ آراس رو د رهینگاهه خ یوقت
 
 !...م؟یقرار دار یحداقل بگو با ک-

 :لب زد طنتیکرد و بعد با ش ی،مکثاز قبولِ هوراد یبا خوشحال آراس

 ...من يبا عمه -

ــوراد ــ ه ــ  هی ــه گ ــد    جیلحظ ــرد و بع ــاه ک ــه آراس نگ ــگ ب ــو من ــه، هی ــا  ادیدفع ــرف ه ــد دق يح ــهیچن  ق
 :شد زیمخیو سرجاش ن دیدرخش یچشم هاش از خوشحال..افتاد ششونیپ

ــراره هون!..؟یگــیجــون مــن راس م- ــق ــیرو بب ای ــ یعنــی!..اد؟یــخــودش گفــت م!..م؟ین قــت قــالمون و هی
 !....گفت بهت؟ یچ!..باهاش؟ يحرف زد..نذاره

 :مبل و با خنده گفت یداد به پشت هیتک آراس

 ...بکش تا بگم برات قینفس عم..اروم باش-

شــده بــود،اروم نشســت و چنــد نفــس  زیــمخیش،هــوراد کــه تــو جــاش ن رهیــکــرد و بــا نگاهــه خ مکــث
ــعم ــ قی ــحال  ..دیکش ــار و خوش ــه انتظ ــم ک ــوراد رو  یآراس ه ــوخیده ــه   ید،ش ــت و ادام ــار گذاش رو کن
 :داد

بــه نظــرم ..میدور هــم جمــع بشــ ییخــواد مثــل قبــل چهارتــا یمــ..داد شــنهادیخــودش پ..نگــران نبــاش-
ــ شــتریب ــورو بب  یم ــهیخــواد ت ــ..ن ــار  هی ــد ب ــه غ  يچن ــود ک ــم ب ــتقیحواس ــ  میرمس ــوال م ــوردت س  یدرم

 ....ارهیخودمون ب يخواد به رو یدلش واست تنگ شده اما نم..پرسه

 :رفت ایهون يو قربون صدقه  دیمثل بچه ها با ذوق خند رادهو
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ــرم  - ــونش ب ــون دل مهرب ــن قرب ــده آراس  ..م ــگ ش ــم واســش تن ــدر دل ــاز دور د..چق دل رو  نیدنش،ای
هــاش و کــال همــه  یشــاهد خنــده هــاش،اخمش،مهربون کیــخــوام مثــل قبــل از نزد یمــ..کنــه یاروم نمــ

 .....تنگشه آراس یلیدلم خ..کاراش بشم ي

ــر آراس ــ  يس ــون داد و م ــت خ یتک ــیتونس ــه  یل ــوراد رو درك کن ــت ه ــل   ..راح ــد روز قب ــا چن ــون ت چ
 ....حال رو داشت نیخودش هم هم

ــه ب ایــاون روز هون اگــه ــدهین رونیــاز خون ــود،از دلتنگــ  وم دســت  يکــار هیــ ،حتمــايخبر یو بــ یب
 ....اومد یازش برم يبود که هرکار نیبراش سنگ نقدریا ایهون دنِیند..داد یخودشون م

کــرد  یبــره و بعــد اخمــ رونیــتــو ســرش ب ا،ازیــاز هون يتــا فکــر اون چنــد روز دور دیکشــ یپــوف آراس
 :رو به هوراد گفت ییو پررو یو با بدجنس

بــرادر حــق  هیــفقــط بــه عنــوان ..و دلــت بــراش تنــگ بشــه يقربــون خــانم مــن بــر یکنــ یتــو غلــط مــ-
 ....نداشته باشرو  يشتریب زِیتوقع چ..حد نیدر هم ش،فقطینیبب کیاز نزد يدار

خنـده و قبـل    ریـ بـامزه بـود کـه زد ز    نقـدر یهـوراد ا  يگـرد شـده    يغرق در تعجـب و چشـم هـا    نگاهه
آراس،نگاهـــه هـــر دوتاشـــون رو ســـمت  لیـــزنـــگ موبا يبگه،صـــدا يزیـــهـــوراد بتونـــه چ نکـــهیاز ا

 ....دیخودش کش

ــا ا آراس ــب ــا هون  نی ــه حتم ــر ک ــت،نیفک ــ  زیمخیاس ــد و گوش ــم يرو از رو یش ــت زشی ــماره ..برداش ش
نداشـت   یشـماره ناشـناس هـا دل خوشـ     نیـ از ا..ناشناس بود و باعث شـد اخـم هـاش تـو هـم فـرو بـره       

 .....پشت خط باشه یک زدیو حدس م

 :زمزمه کرد رلبیبه صفحه ش،ز جیگ یرو تو دستش تکون داد و با نگاه یگوش

 دیشــا..وم اون بــاشاصـال از کجــا معلـ  !..زنـگ بزنــه؟  دیــازش نبـود با  يچـرا بعــد از چنـد مــاه کـه خبــر   -
 ....از همکاراش زنگ زده یکی يکه با شماره  استیهون

ــ  دیکشــ یگوشــ يصــفحه  يفکــر دســتش و رو نیــا بــا گفــت چــرا جــواب  یو در جــواب هــوراد کــه م
 .....رو کنار گوشش گذاشت یگوش دیتکون داد و با ترد ،سريدینم
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رو جــواب  یچــرا گوشــ خــودش لعنــت فرســتاد کــه ،بــهیپشــت خط يصــدا دنِیگفــت و بــا شــن يا بلــه
 .....داده

 نیـ شـد آراس بـا تمـام نفـرتش بـاز هـم اعتـراف کنـه کـه ا          ،باعثیپر نـاز دختـرك پشـت گوشـ     يصدا
 :خوش صدا و جذاب بوده شهیدختر با تمام نقص هاش،هم

 !...زم؟یعز یخوب..سالم آراس جون-

 :حوصله،با نفرت لب زد یو ب دیلبش و جو آراس

 !...؟یخواه یم یچ-

 :خترك و بعد هم حرف هاش باعث شد صورتش تو هم برهد ي قهقهه

 ینمــ یبـه راحتـ   ادیــکـه بــه مـذاقم خـوش ب    يزیـ قــبال هـم بهـت گفتــه بـودم کـه مــن از چ    ..یتـورو هـان  -
 ....بشم الشیخ یتونم ب یکه نم یهست ییزهایتو هم جز اون چ..گذرم

ـ  یمـ ..پا رو دم من نذار بچه جـون - خـام تـو    الیـ خ یهرچـ ..رو جهـنم کـنم   تیتـونم زنـدگ   یکـه مـ   یدون
 ....کنم اهیروزگارت و س نکهیقبل از ا..دور زیبر يسرت دار

ــاوه عز- ــرات گــرون تمــوم      یممکنــه مــنم عصــبان  ..نبــاش یعصــبان نقــدریا..زمی بشــم و اونوقــت ب
 ...ادیاز من برم يکه نرفته هرکار ادتی..شهیم

ــ آراس ــت م  یم ــه راس ــت ک ــهیدونس ــار..گ ــاز ا يهرک ــ  نی ــر برم ــد و با یدخت ــاوم ــ يازش دور دی  یم
 ...کرد

مســلما ..جــذبش کــرده بــود يروز هیــدختــر  نیــا زِیــواقعــا چــه چ..خــورد یحــال خــودش تاســف مــ بــه
 ...شیو جذاب یخوشگل

ــهون دیشــا ــ ای ــد کی ــایو ز يذره هــم لون ــا ییب ــا   نی ــر رو نداشــت ام ــا   هیــدخت ــا هزارت ــار مــوش رو ب ت
 نیـ اون و نسـبت بـه امثـال ا    پـاك داشـت کـه    ینجابـت و دلـ   ایـ هون..کـرد  یهـم عـوض نمـ    بـاتر یدخترِ ز

 .....تونستن به گرد پاش برسن ینم یو حت دادیم تیدختر ارجح

 :گرفت گفت یم تیکه رفته رفته داشت رنگ عصبان ییبه موهاش زد و با صدا یچنگ
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دسـتت بـدم و    يکـار  هیـ رو اعصـاب مـن نـرو کـه      نقـدر یا..خوب گـوش هـاتو بـاز کـن    ..گمیم یچ نیبب-
ــدازمت   ــوردن بن ــوه خ ــه گ ــ..ب ــ چ ــه وقت ــ  یون ن ــرف ادم ب ــه ص ــ یدارم ک ــه    یارزش ــنم و ن ــو بک ــل ت مث

 .....من اگه..چیمن نپ يبه پروپا نقدریو ا تیزندگ یپس برو پ..حوصله
 

 :وسط حرفش و گفت دیخونسرد پر ییبا صدا دخترك

بــد تصــادف  یلــیخ دمیــاخــه د..حالــت چطــوره نمیــمــن فقــط زنــگ زدم بب..جــوش نــزن آراس جــون-
 ...يکرده بود

 :گرفت و ادامه داد يدلسوز ،رنگيو مسخره ا یبه شکل مصنوعصداش  و

ناراحــت  دیبهــت سـر بــزنم امـا فکــر کـردم شــا    مارسـتان یب امیــدوســت داشـتم ب ..نگرانــت شـدم  یلـ یخ-
 ....هرچند..يخوشحالم که سرپا شد..دعا کن تیدادم از دور واسه سالمت حیترج..یبش

 :با نفرت،زمزمه کرد ياز اون حالت مسخره خارج شد و سخت و تا حدود صداش

 ...ینینب ارویدن نیرنگ ا گهیدادم د یم حیترج-

 :داد و لب زد هیکارش تک زیکه شوکه شده بود،به م آراس

 !...من تصادف کردم؟ یدون یتو از کجا م!..؟یگیم هیچ اتیچرند نیا-

 ...دختر دوباره بلند شد یطانیبلند و ش يخنده  يصدا

کــرد بلنـــد   یکــه کنتـــرلش مــ   ییخ از خشـــم و صــدا ســر  یآراس مشــت شــد و بـــا صــورت    دســت 
 :نشه،گفت

 !...؟یگیم هیمزخرفات چ نیا..با توام-

بهتــره بــا خــودش ..گمیپــس مــنم نمــ..یحتمــا خواســته نگــران نشــ!..پســرعموت بهــت نگفتــه؟ زمیــعز-
 ...یصحبت کن

یپـر از نگرانـ   ییو چشـم هـا   دهیـ پر یسـمت هـوراد کـه بـا رنگـ      دیـ سـرخ و سـردرگمِ آراس چرخ   نگاه 
 ....تکون داد جیسرش و گ..کرد ینگاهش م

 !...کرد؟ یم یرو ازش مخف یهوراد چ!..خبر بود؟ یاطرافش افتاده که اون ب ییاتفاق ها چه
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ــا ــوت کــرد ب  يصــدا ب ــش و ف ــدخترك،نفس ــت گ یو ســع رونی ــا   یجــیکــرد از اون حال خــارج بشــه ام
 :سخت بود

 ...آراسم یراست-

 ...هم فشرده شدن يشم روآراس محکم تر شد و دندون هاش با خ مشت

 ...کس چیه..حق نداشت بهش بگه آراسم ایکس جز هون چیه

 :دیلرز یم ادیاز نفرت و حرصِ ز صداش

 ...ببند دهنت و-

دختـر حـالش    نیـ کـال از وجـوده ا  ..دختـر متنفـر بـود    نیـ بلنـد و پـر تمسـخره ا    يخنـده   ياز صدا چقدر
بـود رو پـاك    شیربـوط بـه چنـد سـال پـ     شـد اون قسـمت از حافظـه ش کـه م     یخورد و کاش مـ  یبهم م

 .....دختر تو ذهنش نباشه نیهم از ا يخاطره ا یکرد تا حت یم

حــاال حاالهــا تــاوانِ انتخــاب اشــتباهش رو  دیــدختــر بــود و انگــار با نیــا شیاشــتباه زنــدگ نیتــر بــزرگ
 ...داد یپس م

 یبـه دل نمـ   یاصـال چنگـ   تیسـوگل ..يشـد  قهیبـد سـل   یلـ یفقـط خواسـتم بگـم خ   ..زمیـ ادب نشـو عز  یب-
ــه ــه از چ..زن ــاخ ــا هی ــده؟   نی ــت اوم ــر خوش ــه ق!..دخت ــهین ــاب  ي اف ــت حس ــانواده   یدرس ــه خ  يداره،ن
 .....درخشانش چکـ يتازه با اون گذشته ..یمتمول

 :تموم بمونه و واقعا خفه بشه مهیآراس،باعث شد حرفش ن ادیفر يصدا

 ...خــــفه شو-

 :زد ادیفر سرخ شده دوباره ینفس نفس زنان و با صورت آراس

 یسـاقطت مـ   یاز هسـت  ياریـ اسـم اونـو بـه زبونـت ب     گـه یبـار د  کیـ فقـط  ..گـه یبار د کی..فقط خفه شو-
مــن و  يهنــوز اون رو..کــنن هیــاســمون بــه حالــت گر يکــه مــرغ هــا ارمیــســرت م یــیچنــان بال..کــنم

 !.....؟يدیفهم..اخرت بود يدفعه ..ینیهم نب چوقتیو خدا کنه ه..يدیند

 :تکرار کرد تیزد و با نفرت و عصبان يندسکوت دخترك پوزخ با

 !...؟يخرفهم شد..صدات و دمینشن-
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 :زدیو نفرت توش موج م تیخارج شده و عصبان يظاهر يدخترك هم از اون خونسرد يصدا

 ...ادیکه سر تو اومد،سر اون هم ب ییوقت بال هیممکنه ..مواظبش باش شتریپس ب-

رو قطــع کــرد و آراس رو تـــو    یکنه،گوشـــ لیــ تحلو  هیــ آراس بتونــه حـــرفش و تجز  نکــه یاز ا قبــل 
 ...گذاشت یشوك باق

 ...بود رهیروبه روش خ وارِیو شوکه به د زدیکه شده بود،تند م يدیقلبش از تهد ضربان

ــوکه ز از ــش ــا  چیاد،هی ــرف ه ــدوم از ح ــود  يک ــرده ب ــرك رو درك نک ــ ..دخت ــورش چ ــود؟ یمنظ از !..ب
 !...زد؟یکدوم بال حرف م

همونطــور  ..شــد  رهیــ گرفــت و بــه هــوراد خ    واریــ ش نشســت،نگاه از د شــونه   يکــه رو  یدســت  بــا 
 :اراده و با ترس زمزمه کرد یشوکه،ب

 ...کرد دیتهد-

 :شد یهم،فکش جابه جا م يدندون هاش رو دیهاش سرخ شده بود و از فشارِ شد چشم

 ...کرد دیو تهد امیهون-

 ...گرد شد یو چشم هاش کم دیاز رخ هوراد هم پر رنگ

ــازو ــندل يرو گرفــت و رو آراس يب ــوند یص ــا  ..نش ــت ه ــلــرزون ل ییبــا دس و بــه  خــتیاب ر یوانی
 ....کنارش نشست یصندل يخورده آراس داد و خودش هم رو

 :شونه ش گذاشت يگردنِ آراس کرد و دستش و رو يزده  رونیبه رگ ب ینگاه

 !...تارا بود؟-

ــ  يکــه درحــال کنــار هــم گذاشــتنِ حــرف هــا   آراس ــه منظ ــا بتون ــود ت ــارا ب ســر  جیورش رو بفهمــه،گت
 ...تکون داد

 :دیکش یقیآراس رو فشرد و نفس عم يشونه  هوراد

 ...تصادفت کارِ تارا بود-

 :سمت هوراد دیخورد و با بهت چرخ یشوکه،تکونِ سخت آراس

 !...؟یچ-
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گذاشــت  یانگـار نفســش حـبس شـده بـود و نمـ     ..دیشـن  یاروم بـود کـه هــوراد بـه سـخت     نقـدر یا صـداش 
 ...هبلندتر حرف بزن

رو زودتـر بـه آراس نگفتـه و کالفـه      یمهمـ  نیـ بـه خـودش فرسـتاد کـه چـرا موضـوع بـه ا        یلعنتـ  هوراد
 :دینگاهش و از صورت ناباور آراس دزد

 ...زنگ زد و گفت که کارِ اون بوده يبود مارستانیب یوقت-

 ...یچرا تا االن نگفت-

غـرق   يخبـر  یاده و اون تـو بـ  اتفـاق افتـ   زهـا یچـه چ ..دیکشـ  یصداش اروم بـود و سـخت نفـس مـ     هنوز
 !...قرار بود بشنوه؟ یچ گهید..بوده

 :انداخت نییسرش و پا یبا شرمندگ هوراد

 یاتفــاق هیــبعــد هــم هردفعــه خواســتم بگــم ..یبشــ تیــخواســتم اذ یاول کــه حالــت خــوب نبــود و نمــ-
 ...افتاد و نشد

 ...دیوبقلب ناارومش ک يرو یمشت..مبل یداد به پشت هیچشم هاش و بست و تک آراس

هـم بـه جـا     کیـ رد کوچ هیـ  یکنـه و حتـ   يتصـادف رو صـحنه سـاز    هیـ راحـت   یلـ یکـه تونسـت خ   یکس
ــذاره،نم ــه؟    ینگ ــرارش کن ــم تک ــاز ه ــه ب ــاز !..تون ــحنه س ــادف ا يِص ــدریاون تص ــه    نق ــود ک ــه ب ماهران

 .....مقصر هم خوده آراس شناخته شد یو حت دیجز آراس صدمه ند چکسیه

 !...کرد؟ یم دیبا یه غلطاومد چ یم اشیسر هون ییبال اگه

 نیــتونسـت بخـاطره نگفـتنِ ا    یبعـد هـم مــ  ..ســمت هـوراد  دیـ هـاش و بـا تــرس بـاز کـرد و چرخ     چشـم 
ــه  ــم ا..موضــوع هــوراد رو ســرزنش کن ــاالن مه ــرا  نی ــود کــه ب ــوگ يب ــ،یاز هــر اتفاق يریجل  يفکــر هی

 .....بکنن

 ...کرد یاظبت ممرگ ازش مو يتا پا..کم بشه اشیتار مو از سر هون هیبود بگذاره  محال

 :شد و در همون حال گفت زیمخین ینگران با

 ...حواسمون باشه دیبا..هوراد میبکن يفکر هی دیبا-

 ....نهیمبل بش يشونه ش گذاشت و با فشار دستش مجبورش کرد دوباره رو يدست رو هوراد
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 :گفت دیشد و با ترد رهینگرانِ آراس خ يچشم ها تو

ــو ح  يروز- ــارا زنــگ زد مــن ت ــ  مارســتانیب اتیــکــه ت ــه  یگوشــ..زدم یداشــتم باهــاش حــرف م رو ک
 .....دهیحرف هام و شن يپشت سرمِ و همه  ایهون دمید دم،تازهیقطع کردم و چرخ

 ...شد يآراس گرد و نگاهش پر از ناباور يها چشم

 :اومد یباال م یانگار نفسش حبس شده بود و صداش به سخت دوباره

 !...ه؟یتارا ک دیفهم-

 :داد حیدست هاش و باال برد و تند تند توض عیسر هوراد

بهـش گفــتم  ..قصـد جونـت و داشـته    یکــیبـوده و   يتصـادفت عمـد   دیـ فقــط فهم..نگـران نبـاش  ..نـه نـه  -
 ....کرده يکار نیکه با ما مشکل داشته،همچ یمیقد ياشنا هی

 !...بهم نگفت؟ يزیپس چرا چ-

ــ امــا فکــر کــنم بهتــ..مــن ازش خواســتم اجــازه بــده خــودم بهــت بگــم - و  یر باشــه باهــاش صــحبت کن
 ...یرو بگ زیهمه چ

 :داد ن،ادامهیانداخت و غمگ نییآراس،سرش و پا ينگاهه پر سرزنش و گرفته  با

 ...شرمنده م..ببخش داداش-

 :رفت،گفت یم زشیکه به سمت م نطوریاز جا بلند شد و هم یبه سخت آراس

از  دیــدرســته با..ادیــســرش ب یــیبالگــذارم  ینمــ..میباشــ ایــمراقــب هون دیــاالن فقــط با..ســتیمهــم ن-
ــ  ــذارم بال ســتمین یمــنم ادمــ د،امایاون دختــر و دار و دســته ش ترس ــســرِ عشــقم ب یــیکــه ب ــه ..ادی محال

 .....محاله..بذارم به خواسته ش برسه

 :مبل بلند شد و گفت يهم از رو هوراد

ــاون و اذ میدیــاجــازه نم چکسیبــه هــ..میکــرد دایــرو پ ایــمــا تــازه هون..نطــورهیمطمــئن بــاش هم-  تی
 یمـ  هیـ مراقبـت ازش،از جـونمم ما   يبـه بعـد بـرا    نیـ از ا..نکـردم  يمن تـا االن نبـودم و بـراش کـار    ..کنه

 ....ذارم

 ...نشست زشیسرش و تکون داد و پشت م آراس



 سایت مھدرمان
 

261 
 

 يکـه ممکـن بـود بـرا     یفکـرِ اتفـاق  ..زدیـ تـه دلـش مـوج م    یبـود و تـرس خاصـ    الیپر از فکر و خ سرش
 ....کرد یم ش وونهید وفته،داشتیب ایهون

 :هوراد نگاهش کرد يصدا با

 ...به دردمون بخوره نیشروع فکر کنم ا يبرا-

 ...داد یرو توش تکون م شیدست هوراد که گوش يرو دیآراس چرخ نگاهه

 :رو محکم تر تکون داد و گفت یقدم اومد جلو و گوش هید،یآراس رو د جِیکه نگاهه گ هوراد

 ...بط کردماون روز که تارا زنگ زد،صداش رو ض-

محافظـت از  ..کـردن  یفکـر مـ   زیـ چ کیـ شـد و هـردو همزمـان بـه      رهیـ هـم خ  يتو چشـم هـا   نگاهشون
 ......ایهون

دلـم و بــه   شیچقـدر نـاراحت  ..شـدم  رهیــخ نـا یال نیغمگـ  يجلـوم گـرفتم و بــه چشـم هـا     زیـ و از م نگـاهم 
 ....نبود نیمهربون و خندونم ا ينایحقِ ال..اورد یدرد م

 :با غصه لب زدمجلو و  دمیو کش خودم

 !...هوم؟..وقت هست م،حاالیذار یقرار م گهیروز د هی!..خونه؟ میبر یخواه یم-

 :کرد و پلک هاش و چند لحظه بست و دوباره باز کرد یتلخ ي خنده

چـوبش و هـم    دیـ خودمـه و با  رِیتقصـ ..نمشیـ مگـه بـار اولمـه کـه قـراره بب     ..یگـ یچـرا چـرت م   اینه هون-
خـوام احساسـمو خفـه     یمـ  گمینمـ ..ایـ هون قِیـ عم یلـ یاحسـاس مـن خ  ..رفـتم  یمـن راه رو اشـتباه  ..بخورم

مــن اهــل ..تــونم کنتــرلش کــنم و تــو دلــم نگهــش دارم  یامــا حــداقل مــ..نــه..بشــم الشیــخ یکــنم و بــ
 .....که تمام شب و روزم شده یاز کس یحت..ستمیمحبت ن ردنِک ییگدا

 :زد یربغضچشمش و پاك کرد و لبخند پ يکرد و با انگشتش اشک گوشه  مکث

 گــهیبــه عنــوان خــواهر و بــرادر همد..یتــو کنــارش باشــ..کــه خــوش باشــه نیهمــ..نمشیــکــه بب نیهمــ-
 .....بسه نیهم..يدونم که تو هواش و دار یم..هیکاف نم،برامیرو بب تونیخوشبخت..نیریرو بپذ

 :کردم لرزش و صدام و کنترل کنم و محکم حرف بزنم یخم شدم به طرفش و سع شتریب
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تونــه  یعاشــق مــ هیــ!..کنــار؟ یبکشــ یخــواه یراحــت مــ نقــدریا..عشــقش بجنگــه يبــرا دیــدم باا نــایال-
 یحتـ  ينطـور یا..بـه دسـت اوردنـش    يبـرا  یتـالش کنـ   دیـ تـو با !..عشـقش بشـه؟   الـه یخ یراحت ب نقدریا

ـ  یو مـ  یسـت یخـودت و وجـدانت شـرمنده ن    شیاگه نشـه هم،بـاز پـ     یاز دسـتت برمـ   يکـه هرکـار   یدون
 .....ياداومد انجام د

 :لب هاش تکرار شد و زمزمه وار و دلشکسته گفت ياون لبخند تلخ رو دوباره

 ...اینفر رو همزمان ندارم هون 8با  دنیجنگ ییمن توانا-

 ...حرف حق جواب نداشت..هام و بهم فشردم و ساکت شدم لب

دختـر دوسـت    نیشـده بـود کـه همزمـان بـا چنـد       يبگـم کـه عاشـق پسـر     يتونسـتم بـه دختـر    یم یچ
 ....کردم ینم دایدادن بهش پ يدلدار يبرا یچیه..کرد یهمه رو با هم اداره مبود و 

ــ از ــایا یطرف ــار  ن ــه کن ــه ب ــ ..هم ــ یاصــال خــودم راض ــایشــدم ال یم ــه حکــم   ن ــرو ک ــرام   هی خــواهر رو ب
 !....؟يمرد نیداشت،بسپارم دست همچ

 ...گفتم نه اما حاال یبود،بدون فکر و قاطعانه م بهیمرد غر هیاگه هوراد  مسلما

 ...رونیغرق در فکر انداختم و نفسم و محکم فوت کردم ب ينایبه ال ینگاه دوباره

 یمـن تنهـا نباشـم،همه جـا باهـام مـ       نکـه یا يکنـه امـا بـرا    یمـ  تشیـ هـوراد اذ  دنِیـ دونسـتم چقـدر د   یم
 ...اومد

 يانجـام بـدم امـا ازم قـول گرفتـه بـود کـه جلـو         يکـار  هیـ خوشـحال کـردنش    يتونسـتم بـرا   یمـ  کـاش 
 ....موضوع نکنم نیهم به ا ياشاره ا ید و آراس،حتهورا

اگـه هـوراد قـرار بـود     ..دنیـ د یرو مـ  گـه یهـرروز داشـتن همد   بـا یدوتـا کـه تقر   نیا..حق داشت هرچند
 ....بگم يزینبود من چ يازیکرد و ن یم دایکنه،پ دایپ نایبه ال یحس

 نـا یال..وفتـه یب یاتفـاق  نیچـ خواسـتم هم  یوجـه نمـ   چیکـه بـه هـ    شـد یرو م نـا یحرف من فقط احسـاسِ ال  با
 .....کنم به هوراد لشیتحم ییجورا هیارزش داشت که بخوام با حرفم، نایاز ا شیب
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ــت ــایال دس ــه رو ن ــردم  يک ــت،نگاهش ک ــتم نشس ــاره رو ..دس ــد دوب ــود و    يلبخن ــته ب ــاش نشس ــب ه ل
ام بـود کـه خـدا بـه جبـرانِ تمـ       ینعمـت الهـ   هیـ دختـر واسـه مـن     نیـ وجـوده ا ..کـرد  یمهربون نگاهم مـ 
 ......هام واسم فرستاده بود یینداشته هام و تنها

 ...ادینشده،به خودش ب ریو قلب پاکش رو داشته باشه و تا د نایال اقتیهوراد ل کاش

رســتوران اشــاره کــرد و  يرو فشــردم و مــنم لبخنــد زدم کــه بــا چشــم و ابــرو بــه در ورود  نــایال دســت
 :گفت

 ..اومدن-

و رو  ریـ و مـن و ز  دیـ بـود کـه ترک   یکلمـه،بمب  نیـ انگـار ا ..شـد  ادیـ و تـپش قلـبم ز   خـت یر يدلم هر هوی
 !....کردم؟ یچکار م نجایاخه من ا..کرد

 ...اسمم و صدا کرد یمتعجب و با نگران نایواضح حالم عوض شد که ال نقدریا

 ...و چند لحظه چشم هام و بستم دمیو گز لبم

ـ ..گنـاه بـودن رو ببخشـم    یخـودم بـ   رو کـه مثـل   ییقـرار بـود کسـا   ..با خودم کنار اومـده بـودم   من  نیاول
 ...نفر هم هوراد بود

ــکــه فهم يکــه آراس بهــم گفتــه بــود،از روز  يهــوراد  دایــرو وقــف پ شیمــن زنــده م،تمــام زنــدگ  دهی
ــه   شیدوران زنــدگ نیســال از بهتــر8..کــردن مــن کــرده رو دنبــالِ خــواهرِ گمشــده ش گشــته بــود و ب

 .....بود یوسط مثل من قربان نیهم ا نا،هورادیقولِ م

هــم نخــوام  چوقــتیه گــهید دیشــا..رو بــدونم لشیخواســتم دلــ یکــه مــن هنــوز هــم نمــ يزیــچ یقربــان
 یبـ  ياونـم بچـه   ..پـدر از بچـه ش بگـذره    هیـ تونـه منـو قـانع کنـه کـه       ینمـ  یلـ یو دل حیتوض چیه..بدونم

 .....پناهش یگناه چند روزه و ب

 ...کردمخودم اومدم و اروم و سرم و بلند  نا،بهیسالمِ ال با

ــا بلنــد شــدنِ ال همزمــان ــ  زیــم يرو يا هی،ســایصندل ياز رو نــایب نگــاهم  اریــاخت یافتــاد و باعــث شــد ب
 ....به طرف صاحبش برگرده

 ...لرزونش متوقف شد يو در اخر رو چشم ها دیسردرگم تو صورتش چرخ نگاهم
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ت دادم و بــا اب دهــنم و قــور..دیــلرز یکــرد و لــب هــام مـ  یمثــل خنجــر داشــت گلــوم و پـاره مــ  بغـض 
 ....ستادمیلرزونم ا يپاها ز،رویکمک م

ــه مــون،اول  بعــد ــو خون ــ  نیاز اون روز ت ــود م ــار ب ــ دمشیــد یب ــازه م ــراش   دمیــفهم یو ت ــم ب چقــدر دل
 ...تنگ شده بود

ــو ..بــودمش دهیــند ينطــوریا چوقــتیمــن ه..قرمــزش بــرام نااشــنا بــود  يالغــر و چشــم هــا صــورت ت
 ....بود شهیو االن کامال برعکسِ هم دیخند یگفت،م یهم م طیشرا نیسخت تر

 یانگــار مــ..شــد عقــب دهیاز کنــارش اومــد بــاال امــا دوبــاره کشــ دیــمشــت شــده ش بــا ترد يهــا دســت
 ....دیترس یخواست بغلم کنه اما از عکس العملم م

ــ ــ  یحســ هی ــرد ن ــورم ک ــ  میمجب ــو و هم ــرم جل ــدم ب ــانگــار خ نیق ــران  الشی ــرد و نگ رو  شیو راحــت ک
 ...برد نیمن از بنسبت به عکس العمل 

لحظــه،محکم و ســخت تــو بغلــش  هیــهــاش بــود کــه اومــد بــاال و تــو  ادمه،دســتیکــه  يزیــتنهــا چ بعــد
 .....شدم یفشرده م

 ..و چشم هام و بستم رونیو فوت کردم ب نفسم

ــا ــهیا ب ــ  نک ــودم و نم ــذب ب ــتم خ یمع ــیتونس ــ    یل ــوش م ــلِ اغ ــش مث ــا اغوش ــم ام ــت باش ــرم  الدیراح گ
 ...بودپرمحبت ..مهربون بود.بود

 ...نداره شهیداشته باشم که محبت اغوشش صادقانه س و خورده ش نانیتونستم اطم یم

 یمـن و مـ   یمحکـم و بـا دلتنگـ    نطـور یا یدسـت هـا شـک کـنم وقتـ      نیـ ا تیـ تونسـتم بـه حما   یم چطور
 ...فشردن

برســه کــه ســال هــا دنبــالش  يراحــت شــده بــود کــه بــاالخره،امروز تونســت بــه خــواهر  الشیــخ انگــار
 ....کرده ینم داشیو پ بوده

 ...بود و بس الشیخ یهمه از سر اسودگ دیکش یکه م یقیعم ينفس ها نیا

بــود رو بلنــد و  زونیــهــام و کــه هنــوز دو طــرفم او د،دســتیدونــم چقــدر گذشــته بــود کــه بــا ترد ینمــ
 ....دور کمرش حلقه کردم ،ارومیبا شک و دو دل
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ــود امــا مــن هنــوز اونقــدر باهــاش را   درســته و  رمشیدفعــه بپــذ هیــحــت نبــودم کــه بخــوام  داداشــم ب
 ...کنم یباهاش احساس راحت نقدریا

ــا ــه  نی ــد لحظــه ا يحلق ــده     يچن ــد و کوبن ــربانِ تن ــاطره ض ــام دور کمــرش هم،بخ ــت ه ــبش  يدس قل
 ....ارومش کنم یخواستم کم یم..دیکوب یگوشم م ریز يقرار یبود که با ب

 ...عقب دمیدم و کشهام و از دور کمرش باز کردم و خو ع،دستیسر یلیخ

 ...سرم نشوند و ولم کرد يرو يخوام ازش جدا بشم،بوسه ا یحس کرد م یوقت

تــو دلــم بــود کــه اگــه دوبــاره   قیــتــرس عم هیــ..پــر از اشــک بــود و دلــم اروم و قــرار نداشــت  صــورتم
 !....کردم چه کنم؟ دایکه بهشون پ یهمه عالقه و وابستگ نیخواستن ترکم کنن،من با ا

 نیتــرك شــدنم رو از بــ يایــنتــونم فوب چوقــتیه دیباهــام کردن،شــا شیســال پــ25کــه  يکــار بخــاطره
و کنــار ..بکــنم دیــرو دارم کــه اگــه ولــم کــنن و برن،چکــار با نیــو همــه جــا تــرس ا شــهیمــن هم..ببــرم

 .....رسه یمحال به نظر م بایترس،تقر نیگذاشتن ا

ــاد،دلم ب   نگــاهم ــوراد افت ــه صــورت ه ــه ب ــرع   شــتریک ــا س ــک ب ــت و اش ــتریت بگرف ــورتم  يرو يش ص
 ...ختیر

ــم ــ  چش ــاش خ ــک رو   سیه ــره اش ــد قط ــود و چن ــود  يب ــه ب ــورتش رد انداخت ــ ..ص ــوراد ب ــخ یه و  الی
 !...خت؟یر یخونسرد داشت اشک م

ــ دمیــو ازش دزد نگــاهم ــه زم ــ..شــدم رهیــخ نیو ب ــم  هیــاز گر دیــلرز یشــونه هــام م  يشــونه  هیــو دل
 ....کنم و دلم سبک بشه یرو روش خال هام تا همه یخواست واسه غصه ها و ناراحت یامن م

ــا هنــوز ــ  نی  يرو یکرد،کامــل از ذهــنم نگذشــته بــود کــه دســت  یبــود ارومــم مــ یفکــر کــه کــاش کس
 :دیچیآراس تو گوشم پ نِیدلنش يبازوم نشست و بعد صدا

کنـه تـا    یمـ  میبگـم اشـک هـات ناراحـت و عصـب      دیـ چقـدر با ..نکـن  تیـ هـات مـن و اذ   هیـ با گر نقدریا-
 !...نباشه؟ سیخوشگلت خ يچشم ها قهیهردق گهید

 :زد و ابروهاش و انداخت باال یچشمک..زدم و برگشتم طرفش يلبخند هیگر ونیم
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 یشـدم از بـ   یکـم کـم داشـتم ناراحـت مـ      گـه ید..يگوشه چشـم هـم مهمـون مـا کـرد      هیبه به باالخره -
 ...تیتوجه

 :کردم گفتم یکه اشک هام و پاك م نطوریتر شد و هم قیعم لبخندم

 ... بهم يبد ریکار کنم،گ هیمن  يفقط منتظر..دست تواز -

نشســت،خم  یکــه خـودش هــم کنـار مــ   یو درحـال  یصــندل يرو نمیو مجبـورم کــرد بشـ   دیو کشــ بـازوم 
 :گوشم گفت ریشد سمتم و ز

تمـام هـوش و    دیمـن هسـتم،با   یوقتـ ..خـوام  یتمـام توجهـت و واسـه خـودم مـ     ..مـن حسـودم  ..یپس چ-
 !....گم؟یم یکه چ یمتوجه..من باشه شیحواست پ

ــده رو ینگــاه اول ــه لبخن ــه چشــم هــا   يب ــداختم و بعــد ب ــبش ان ــ..شیجــد يل دونســتم کــدوم رو  ینم
ــنم  ــاور ک ــار مــ ..ب ــوخ   یانگ ــا ش ــت ب ــه از ا   یخواس ــم بگ ــده به ــدیو خن ــته،بهش بــ  نکه،هرچن  یناخواس

 .....کردم ناراحت شده یتوجه

 ...و تکون دادم و نگاهم و ازش گرفتم سرم

ــایال ــه روو هــوراد ک ن ــارِ هم،روب ــود    ين ــا ب ــه مــا دوت ــد ب ــا لبخن ــا نشســته بــودن و نگاهشــون ب ــد ..م لبخن
 ...انداختم نییزدم و سرم و پا یخجول

 قــهیو انگــار اون چنــد دق دیــچرخ یصــورتم مــ يرو يقــرار یو بــ یهــوراد هنــوز بــا دلتنگــ يهــا چشــم
جبــران  قــهیســال رو تــو چنــد دق25 شــدیچطــور م..حــق هــم داشــت..نبــود یکــاف شیرفــع دلتنگــ يبــرا

 !.....کرد؟

دور کــردن مــن ..اتفاقــات رو ببخشــم نیــتونســتم بخاطرش،مســببِ ا یبــود کــه نمــ يزیــچ نیاولــ نیــا
 ....از برادرم

 یهــم عــوض نمــ ایــاونــا رو بــا دن يتــار مــو هیــمــن ..بــودن ایــخــواهر و بــرادرِ دن نیبهتــر الدیو مــ نــایم
 ....اشته بودنبرام کم نگذ یچیکرده بودم و ه یسال باهاشون زندگ25..کردم

ــا ــ ام ــه فهم یاز وقت ــک ــه  دمی ــ يبچ ــانواده ن یواقع ــتم،هرچقدریاون خ ــاد   س ــون ع ــا رفتارش ــم اون  يه
 ....کرد یم تمیبودن بدجور اذ یکردم سربارم و حسِ اضاف یبود،بازم حس م
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ــ یبــرادر خــون هــوراد ــه ســربارش  یهمــه ســال کنــارش زنــدگ  نیــاگــه ا..مــن بــود یو تن کــرده بودم،ن
 ...بودن داشتم یبودم،نه حس اضاف

 ریو بـه مـن هـم شـ     دادیـ م ریرو شـ  الدیهنـوز مـ  ..کـرده بـود   دایـ مامـان مـن و پ   یساله بود وقتـ  کی الدیم
 ....ییخواهر و برادر رضا میشد الدیمن و م..خودش رو داد

ــا ــانواده  نی ــتیمهربون،ه يخ ــ   چوق ــون نم ــربارِ خودش ــن و س ــت ه  یم ــتن و از محب ــیدونس ــرام  یچ ب
 یمــن و تحمــل کــنن وقتــ دیــچــرا با نکــهیا..کــرد یمــ تمیــحــس اذ نیــودم اکــم نگذاشــته بــودن امــا خــ

 .....ستنیمجبور ن

 ...نبود يمسخره خبر يحس ها نیاز ا گهیهوراد د کنارِ

طعــم مــادر و پــدر و خــانواده  چوقــتیو اعتــراف کــردم در اون صــورت ه دمیبــا غــم کشــ یقــیعم نفــس
بـزرگ شـدم کــه    يم مـن تـو خــانواده ا  بود،بـاز  ریــهـم احساسـاتم متغ   یهرچــ..دمیچشـ  یداشـتن رو نمـ  

 .....کم نذاشتن یچیه شمیو اسا یراحت يبرا

رو بهـم   خـتن یر یکـه مامـان و بابـا بـه پـام مـ       یتونسـتن،اون عشـق   ینمـ  چوقـت یهـا ه  يمطمئنم صبور و
 .....بود یبرام کاف نیبودم و هم یخانواده از محبت غن نیمن تو ا..بدن

 :لبخند مهربون زد و گفت..هش کردمهوراد از فکر خارج شدم و نگا يصدا با

ــ - ــاش م ــام ا   یک ــرانِ تم ــه جب ــتم ب ــتونس ــدر      نی ــم چق ــت بگ ــنم و به ــه نداشــتمت،بغلت ک ــا ک ــال ه س
 یمامــان..یمامــان هســت ادگــارِیتــو ..قــرار بــودم یلحظــه،ب نیــبــه ا دنیرســ يدوســتت دارم و چقــدر بــرا

حــرف  يز خــواهرمــن ا يشــکمش بــود و بــا ذوق بــرا يدســتش همــش رو ادمــهیم،یکــه بــا تمــام بچگ
 .....ارهیدرب ییمن و از تنها و ادیکه قراره ب زدیم

 :و اب دهنش و قورت داد و ادامه داد رونیو فوت کرد ب نفسش

ازت خـواهش   ایـ امـا هون  یمـن و بـه عنـوانِ بـرادر قبـول کنـ       یدفعـه بخـواه   هیـ دونم واست سـخته   یم-
کـنم کـه نقشـم تـو      يروم اروم کـار ا دمیـ قـول م ..مـن و از خـودت دور نکـن   ..کنم بـذار جبـران کـنم    یم

 المیــخــوام خ یمــ..خــوام داشــته باشــمت یمــ..خــوام کنــارت باشــم یمــن فقــط مــ..وفتــهیجــا ب تیزنــدگ
 ......حداقل خواهرم و دارم میبه بعد زندگ نیکه از ا هراحت باش
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رابطــه رو دوبــاره  نیــبــودم کــه ا نجــایمــن ا..دمیکشــ یقــیلحظــه چشــم هــام و بســتم  و نفــس عم  چنــد
 ....بهره ببرم تشیکنارم باشه و از حما م،برادرمیزندگ هیمنم دوست داشتم بق..بزنم وندیپ

 ...هیکنارم باشن برام کاف زانمیکه عز نیهم..ایدن نیخواستم تو ا یم یمن چ مگه

 :شدم رهیمنتظره هوراد خ يزدم و تو چشم ها یباز کردم و همزمان لبخنده پررنگ چشم

 ينـه بـرا  ..میتـو زنـدگ   یخـوام باشـ   یمـنم مـ  ..بشـم  الـت یخ یتـونم بـ   یمـ ن یعنینشسـتم،  نجایاگه االن ا-
بخـوام تـو دلـم جـاش      نکـه یکـه بـدون ا   يتـونم دسـت بکشـم از بـرادر     یبلکـه نمـ  ..چند سال نیجبرانِ ا

 ....محکم شده میو باز کرده و جا پاش تو زندگ

ــایهــاش از اشــک و ذوق بــرق زد و لبخنــد ز  چشــم  يوخــم شــد ر کــمی..لــب هــاش نشســت  يرو ییب
بتــونم مــانعش بشــم،محکم پشــت دســتم و چنــد بــار  نکــهیقبــل از ا..و دســتم و تــو دســتش گرفــت زیــم

 :و با ذوق لب زد دیبوس

خوشــحالم ..بــود یخــال میجــات بــدجور تــو زنــدگ..دوســتت دارم یلــیخ..ایــدوســتت دارم هون..عاشــقتم-
ــه پ ــک ــردم داتی ــرد  ..ک ــولم ک ــه قب ــون ک ــول م..يممن ــق ــا   دمی ــال ه ــام س ــرانِ تم ــه  ییجب ــودم رو ک نب
 .....دمیقول م..بکنم

 :دیمهربون دوباره دستم و بوس..سرم و تکون دادم نانیو فشردم و با اطم دستش

 ...یبش دیذارم ناام ینم..ممنونم-

ــ ..نگفــتم يزیــزدم و چ يلبخنــد تونســتم بغــض کــنم  یدر مقابــل کارهــاش و ذوق کودکانــه ش فقــط م
 ...و لبخند بزنم

 ...شده رهیبا اخم و غضب به هوراد خ دمیتم سمتش که دگرفتنِ دستم توسط آراس،برگش با

مشــکوك ..نییبــاال پــا نــدازهیابروهــاش و م طنتیداره بــا شــ دمیــبــه هــوراد انــداختم کــه د ینگــاه مینــ
 :و خشن گفت يجد یلیکه آراس رو به هوراد،خ دیچرخ یم نشونینگاهم ب

 ...شیدیاخرت بود بوس يدفعه -

 ...و آراس و صدا کردم دمیخنده،لبم و گز ریزد ز یکه پق انیهام گرد شد و همزمان با ال چشم

 :رو به من گفت دیهمون اخم برگشت سمتم و با تاک با
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 ...بوست کنه يدیاجازه نم گهید..گفتم يجد-

 :هم بلند تر شد نایخنده ال يهام دوباره گرد و صدا چشم

 !...؟يمگه بچه شد!..؟یگیم یآراس چ-

 :گفت یوراد با بدجنسبگه،ه يزیآراس چ نکهیاز ا قبل

 ...بهش توجه نکن ادیز..داره یمشکل روان..يولش کن اون و خواهر-

ــ ــره ا  یب ــم غ ــده ا     ياراده چش ــر کنن ــد خ ــه لبخن ــتم ک ــوراد رف ــه ه ــتوران   يب ــو رس ــاهش و ت زد و نگ
 ...چرخوند

ــازو   ســرم ــون دادم و ب ــف تک ــا تاس ــت ن  يو ب ــه داش ــمخیآراس رو ک ــدیم زی ــوراد،گرفتم و   ش ــمت ه س
 :خودم سمت دمیکش

 ...کنن یهمه دارن نگاهمون م..زشته..زمیعز نیآراس بش-

خــودمم کــم کــم ..بــه هــوراد نشســت و دســتم و محکــم تــو دســتش گرفــت  یظــیغل يچشــم غــره  بــا
 .....شهیسالشون م یداره س گهیانگار نه انگار د..گرفت یهاشون خنده م م يداشت از بچه باز

 :گارسون تکون داد و گفت يبرا یدست هوراد

 !...سفارش بدم؟ نیخور یم یچ-

 ...سفارش دادم دهیانداختم و در اخر طبق معمول کوب ینگاه..زدم و منو رو برداشتم پلک

 :دوخت نایبرام تکون داد و نگاهش و به ال يسر هوراد

 !...خانوم؟ یشما چ-

ــه ال    هیــ ــابروهــام پر..نــایلحظــه حواســم جمــع شــد بــه محبــت نگــاهش نســبت ب ــاال و خ دی ــب شــدم  رهی
 !....کرد؟ ینگاه م نایبا محبت داشت به ال نطوریهوراد ا!..دم؟یدرست د یعنی..شونبه

بــه  یاگــه احساســ..شــد یخــدا کــاش مــ يوا!..جلــب شــده باشــه؟ نــایامکــانش بــود تــوجهش بــه ال یعنــی
 ...شدیم یکرد عال یم دایپ نایال

 یاد رو مــهــور یو آراس هــم ســفارش دادن و مــن هنــوز چهارچشــم     نــا،هورادیاز ســفارشِ ال بعــد
 ....نه ایهست  نایحواسش به ال نمیکه بب دمییپا
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 :گفت متیدوخت و با مال نایرفتنِ گارسون،هوراد نگاهش و دوباره به ال با

 !...؟ییما شِیپ یناراحت..ستیفکر نکن حواسم ن..خانوم نایها ال یساکت یلیشما امشب خ-

 :ش و گرفت و لب زدشد و بعد تند نگاه رهیهوراد خ يچند لحظه تو چشم ها نایال

 ...داشتم فیامروز ش..خسته م یفقط کم..هیچه حرف نینه ا-

 رهیــخ زیــگرفــت و بــه م نــاینگــاهش و از ال "نطــورهیانشــااهللا کــه هم"تکــون داد بــا گفــتنِ  يســر هــوراد
 ...شد

 :گوشم،حواسم جمع شد ریآراس ز يصدا با

 !...نه؟ انیبهم م یلیخ-

 :برگشتم سمتش يناباور با

 !..؟یک-

و بـاز کـردم    شـم یاشـاره کـرد و مـن چشـم هـام گردتـر شـد و بـا ذوق ن         نـا یچشم و ابرو به هـوراد و ال  اب
 :و مثل خودش اروم گفتم

 !...اد؟یممکنه از هم خوششون ب یگیم یعنی-

 ...بگه فقط شونه باال انداخت يزیچ نکهیلبخند زد و بدون ا مرموز

ــنم ــدم ســمت ال   م ــاره نگــاهم و چرخون ــا ذوق دوب ــایب ــ ين ــربه زس ــوراد ری ــه و ه ــد  يانداخت ــه هرچن ک
 هیــبــه  شــدیم رهیــو خ دیــدزد ینگــاه مــ عیامــا ســر نــایســمت ال دیــچرخ یچشــم هــاش مــ کبــاریلحظــه 

 ....گهیسمت د

ــودن از ا   و ــل ب ــا غاف ــر دوت ــهیه ــا ذوق و نــ   نک ــن ب ــون مــ   شیم ــده دارم رصدش ــاز ش ــر   یب ــنم و ه ک
 .......سازم یخودم داستان م يکنم و برا یم ریجور تعب هیحرکتشون رو 

ــ  فمیاز تــو کــ دویــکل از پشــت در صــدام  یدراوردم و انــداختم تــو قفــل و همزمــان بــا بــاز شــدن در کس
 ...کرد

 ...همانا و گرد شدن چشم هام همان دنمیچرخ

 ...صدام و گم کرده و انگار الل شده بودم..به در دمیقدم رفتم عقب و چسب هیاراده  یب
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 ...کردم یو شوکه نگاهش م دیچرخ یگرد شده م تو صورتش م يها چشم

زود باشــه و  نقــدریکــرد اون روز ا یباهــاش روبــه رو بشــم امــا فکــر هــم نمــ  دیــروز با هیــدونســتم  یمــ
 ...من تنها باشم

 ...نایهوراد و ال ای..آراس بود کاش

بــار هــم خــودت بــا  هیــ..یوابســته باشــ هیــبــه بق یخــواه یچقــدر مــ"از اعمــاق وجــودم تشــر زد  ییصــدا
 ...."رو شو مشکالتت روبه

 ...گرفتم و چشم از صورتش برداشتم ینفس وسانهیما

 :اومد یانگار از ته چاه م صدام

 !..؟يچرا اومد-

ــ  يرو نگــاهم ــک شــد و ب ــدش خش ــاخت یلبخن ــد اری ــد  يرو يپوزخن ــبم نشســت بخــاطره لبخن ــه  يل ک
 ...کرد مهربون به نظر برسه یو م شیتمام سع

 !...؟یچ یعنیهر و محبت دونست م یم!..ادم مهربون بود؟ نیا واقعا

ــن ــ م ــناخت چیه ــتم یش ــیه..ازش نداش ــ یچ ــتم یازش نم ــرد ..دونس ــن از م ــه از رگ و ر يم ــهیک ش  ش
 ....دونستم ینم یچیبودم،ه

ــع ــنم      یس ــورد ک ــاش برخ ــم باه ــونم محک ــنم و بت ــور ک ــع و ج ــودم و جم ــردم خ ــ ..ک ــن ه ــ چیم  یحرف
 یمــ دكیــکــه  یمــت اســمفقــط بــه حر..نمشیــخواســت بب یدلــم نمــ یحتــ..مــرد بــزنم نیــنداشــتم بــا ا

 .....کنم یاحترام یخواستم ب ینم دیکش

 :قدم اومد جلوتر و اروم گفت هی

 یخــواه یدونـم نمــ  یمــ..یتـو خواســت  یحــداقل حرفــام و بشـنو بعــد هرچــ ..بـاهم  میاومـدم حــرف بــزن -
 ....من و اما ینیبب یحت

 :تو حرفش و صدام همچنان گرفته و اروم بود دمیپر

 ...با شما ندارم یمن حرف..دیبر نجایاز ا نمتونیوام ببخ ینم نیدون یحاال که م-
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لــرزون و گرفتــه ش  يداخــل شــدن کــه صــدا يقــدم برداشــتم بــرا..و در خونــه رو هــول دادم دمیــچرخ
 :نیبشه به زم خکوبیو پاهام م زهیبر يباعث شد دلم هر

 ...میکنم بزار حرف بزن یخواهش م-

 :تملب تند تند به خودم گف ریهام و بستم و ز چشم

نـره باهـات    ادتیـ ..مـرده  نیـ هـات ا  یینـره باعـث تمـام تنهـا     ادتیـ ..برنگـرد  یبـرو داخـل و حتـ   ..برو-
 .....نگاهش هم نکن یپس برو و حت..مرد نیا میسرت اومد بخاطره تصم یهرچ..چکار کرده

انگــار  يزیــچ هیـ ..شــد یو رو مــ ریـ تـو دلــم ز  يزیــچ هیــکــه بــه خـودم زدم بــاز هـم    ییتمــام تشـرها  بـا 
 ....به حرف عقلم گوش بدم شدیممانع 

 :دمیلب نال ریز يدیشده م رو بستم و با ناام سیخ يها چشم

 ...زنه یهمش ساز مخالف م..دل زبون نفهمه نیکشم از دست ا یم یهرچ-

 شـه یهم يبـرا  کبـار یبهتـر بـود    دیشـا ..و رفـتم داخـل و درو بـاز گذاشـتم     دمیو به چشـم هـام کشـ    دستم
 ....میحرف بزن

ــد ــادگ هرچن ــا نمــ   شیام ــازم ا  یرو نداشــتم ام ــتم ب ــوریخواس ــافلگ نط ــه و راه ب رمیغ ــهیبکن ــب وفت  ادی
 ...نجایا

 ...گرفت یدل خودمم اروم م ينطوریا دیشا..گفتن داره يبرا یچه حرف دمیفهم یم دیبا

رو  شیدونســتم هنــوز امــادگ یحرفــا مــ نیــو بــا تمــام ا دمیبســته شــدنِ در رو پشــت ســرم شــن يصــدا
 يقــدم هــا يبــودم درو بســته و رفتــه باشــه امــا صــدا  دواریــاش حــرف بــزنم و امنــدارم کــه بخــوام باهــ

ــنگ ــ   نشیس ــرم م ــت س ــهیگفت،ا یپش ــور ندفع ــا يمجب ــدون تک ییتنه ــو ب ــ  هی ــه کس ــر ،بایب  نیبزرگت
 .....یبش رورو به  تیمشکل زندگ

 ...ساختمان رو هم باز کردم و بعد از دراوردن کفش هام رفتم داخل در

ــت ــ  یدس ــورتم کش ــه ص ــردم ب  و  دمیب ــوت ک ــل ف ــم و مستاص ــنفس ــ ..رونی ــن نم ــتم االن با یم ــدونس  دی
 ....و منگ بودم جیگ..نشون بدم دیبا یچه عکس العمل..چطور رفتار کنم

 ...مبل و باالخره برگشتم طرفش يو انداختم رو فمیک
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 ...شده بود رهیبه من خ نیشلوارش فرو کرده بود و غمگ بیهاش و تو ج دست

 ...دمیدزد از چشم هاش عیو سر نگاهم

 نمیادم بشـ  نیـ تونسـتم مقابـل ا   یمـن چطـور مـ   ..اورد یچشـم هـاش نفـس ادم و بنـد مـ      ینیو سـنگ  نفوذ
 ....و حرف بزنم

 ...اومد یکاش آراس م..گذاشت یرفت و من و به حال خودم م یم کاش

ــدون ــهیا ب ــچ نک ــوچکتر   يزی ــدون ک ــم و ب ــارف نیبگ ــرا یتع ــتنش،چرخ يب ــرم   دمینشس ــتم ب و خواس
 :که صداش بلند شد سمت اشپزخونه

 ...نیبش ایب-

مبــل بهــش نشســتم کــه باعــث  نیدور تــر يو از خــدا خواســته رو رونیــنفســم و فــوت کــردم ب دوبــاره
 ....نهیلب هاش بش يرو یشد لبخند تلخ

 ...دیچیخم شد جلو و دست هاش و تو هم پ کمینشست و  اونم

 ...کرد یم شتیخواست بزنه اذ یکه م ییو انگار حرفا دیرس یبه نظر م مضطرب

 يشــده و تــو فکــر بــود و مــن هــم بــا انگشــت هــا رهیــدونــم چقــدر تــو ســکوت اون بــه جلــوش خ ینمــ
 ....شد بهم رهیاما باالخره سرش و بلند کرد و خ..کردم یم يدستم باز

 :خوردن یتکون م اریاخت یو لب هاش انگار ب دیلرز یم نگاهش

 ...یانگار خودش..یمادرت هیشب یلیخ-

 :و صداش گرفته تر شد دیتو صورتم چرختر  قیعم نگاهش

بــا ..خواســت مــن و امتحــان کنــه یخــدا مــ..ســال خــودم و از داشــتنت محــروم کــنم25چطــور تونســتم -
 ....دونست من طاقت نبودن و نداشتنش رو ندارم یامتحانم کرد که خودشم م یکس

 ...اونجا دید یانگار من و نم..و بلند کرده بودم و چشم هام تو چشم هاش قفل شده بود سرم

 ...تو فکر بود قایهاش مات مونده بود تو صورتم و عم چشم

مطمـئن بـودم کـه اون     نـو یشـده امـا ا   رهیـ بـه مـن خ   ينطـور یکنـه و چـرا ا   یفکـر مـ   یدونستم به چـ  ینم
 ....نهیب یلحظه اصال من و نم
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 ...نبود نجایبه من بود اما فکر و حواسش ا نگاهش

 یمنـ  ياونـم بـرا  ..گرفتـه بـود درموردشـون بـاالخره حـرف بزنـه       میبـود کـه تصـم    ییتو گذشته هـا  انگار
 يرو یتــر امــا بــه همـون انــدازه هــم ازش دور بــودم و شــناخت  کیـ بهــش نزد شــهیاز رگ و ر دیکـه شــا 

 .....اخالق و رفتارم نداشت

 دهیـ هـم تـو وجـودم بـود کـه ناد      یاقیاشـت  هیکـه داشـتم،   ییلحظه در کنـارِ اسـترس هـا و دلهـره هـا      اون
 ....شد یاشت سخت مگرفتنش د

عمــر دنبالشــون  هیــبــرام حــرف بزنــه کــه  ییزهــایخواســت از چ یمــن نشســته بــود،م يکــه جلــو یکســ
 ...نکرده بودم داشونیگشته و پ

ــا چ  اون ــه تنه ــلحظــه ب ــ يزی ــکــردم دل یفکــر م ــود  لی ــرك کــردنم ب ــن ب..ت ــاز هرچ شــتریم ــ يزی  یم
 ....کنم دایقانع کننده واسه سرراه گذاشتنم پ لیدل هیخواستم 

ــانع بشــم،اون موقــع،ا  يطــور ــونم ق ــوده و راهــه د  نیکــار بهتــر نیکــه بت فقــط ..نداشــتن يا گــهیکــار ب
 ...برام مهم بود نیهم

ــ ــه   يصــبور یوقت ــه حــرف زدن کرد،هم ــا يشــروع ب ــا رو ر نی ــتمیفکره ــام وجــودم شــد   خ دور و تم
 ....دنیشن يگوش برا

 ...مرد بود و بس نیکه باعث رقم خوردنش ا یسرنوشت دنیشن يبودم برا کنجکاو

کنم،مـــادرت تـــو  دایــ تونســتم خـــودم و پ  یاز وقتـــ..میمــن و مـــادرت دخترخالــه و پســـرخاله بــود   -
ــدگ ــود میزن ــدون اون رو   ..ب ــل و ب ــال قب ــاص ــنم ادمی ــه  ..ادی ــار از لحظ ــدن يانگ ــتش   ایب ــدنش دوس اوم
رروزه هـ  يهـا  داریـ د نیـ و ا..مینـ یرو نب گـه ینبـود کـه همد   يخونـه هـامون کنـار هـم بـود و روز     ..داشتم

رفتـار   يجـور  شـه یهم..کـردم اونـم مـن  و دوسـت داشـته باشـه       یفکـر نمـ  ..کـرد  یمـ  شـتر یعالقه م رو ب
ــ  ییکارهــا..ادیــکــردم کــه اون خوشــش ب یمــ ــ..کــردم یکــه اون دوســت داشــت رو م ــه  یم خواســتم ب

کـه   ياون روز..خـواد  یوقتـه مـن و مـ    یلـ یاونـم خ  نکـه یغافـل از ا ..و دوسـتم داشـته باشـه    امیـ چشمش ب
ــفهم ــار دن  دمی ــتم داره انگ ــم دوس ــاون ــت ای ــد یرو دو دس ــردن ممیتق ــ ..ک ــر م ــل    یفک ــن و مث ــردم م ک

ــه امــا ا یبــرادرش مــ ــ ..نبــود،اونم دوســتم داشــت  نطــوریدون ــا هم ــا ب ــزرگ شــد  نیم انگــار ..میعشــق ب
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ــ  هیــ گــهیدوســت داشــتن همد  ادمــهی..میتــرکش کنــ میتونســت یجــور عــادت شــده بــود برامــون کــه نم
بــا صــد تــا دکتــر عــوض کــردن هــم  یو حتــ ودشــده بــ ضیو مــاه مــرد ينــاز يمــن رفــتم ســرباز یوقتــ

بــا  کــمیاون موقــع بــود کــه ..و باهــاش حــرف زدم یخــودم اومــدم مرخصــ نکــهیتــا ا..خــوب نشــده بــود
 ......نبودنم کنار اومد

 ...دیصورتش کش يو دستش و رو رونیو فوت کرد ب نفسش

شـد،معلوم بـود داره بغضـش     یمـ  نییبـاال پـا   یگلـوش کـه هـ    بکیهـاش سـرخ شـده بـود و از سـ      چشم
 ...دهیو قورت م

 ...دیکش یکه نبود داشت پر م يبغل کردن مادر يفشرد و دلم برا یبغض گلوم رو م منم

 ...فیاما ح..بار کیفقط ..کرد یبار بغلم م هیبود تا  کاش

ــاهم ــبور نگ ــاره     يو از ص ــدنِ دوب ــد ش ــا بلن ــرفتم و ب ــه     يگ ــپردم ب ــوش س ــتم و گ ــم بس صداش،چش
 :درم و مثال پدرمخاطرات ما

از ..بـودم  یهـم راضـ   یلـ یدادن خ یکـه نشـون مـ    نطـور یو ا..مـا شـده بـودن    يهمه متوجـه عالقـه    گهید-
همــه ..بــودن یو عروســ هیــزیرو پــا بنــد نبــودن و از همــون موقــع بــه فکــر جه ..مــادرامون شــتریهمــه ب

ــ  ــحال و راض ــود یخوش ــتریب..میب ــاز  ش ــن و ن ــه م ــ..ياز هم ــانع چیه ــرا یم ــ  يب ــم رس ــود  دنمونیبه وج
چـه  ..میداشـت  نـدمون یا يبـرا  ییچـه نقشـه هـا   ..میکـرد  یمـ  يبهـم لحظـه شـمار    دنیرسـ  ينداشت و برا
 .....میبکن میخواست یکارها که نم

 ...نگاه گرفت عیتو چشم هام انداخت و سر یو نگاهه کوتاه دیلبش کش يو رو زبونش

ــ  سیخــ ییتــو گلــوم و چشــم هــا یبغــض بزرگــ بــا اون ..ا ادامــه بــدهنگــاهم و بــه لــبش دوختــه بــودم ت
 .....هیسرنوشتشون چ يلحظه واقعا مشتاق بودم بدونم ادامه 

ــدم  میســرباز- ــد و اوم ــدون ا..تمــوم ش ــهیب ــ نک ــ  یحرف ــه م ــزنم هم ــاز  یب ــتاقِ ن ــدر مش ــتن چق  يدونس
تمـوم   میبگـم مـادرم از پـدرم خواسـت حـاال کـه سـرباز        يزیـ مـن چ  نکـه یبـدون ا ..خـوامش  یهستم و م

مـن و  ..پـدرم زنـگ زد  ..راحـت باشـه عـروس خودمونـه     المونیـ کـه خ  میببـر  ينشـون واسـه نـاز    هیشده،
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سـنگ جلـو پـامون     یمـا خبـر دارن و کسـ    يدو طرفـه   يبـود کـه همـه از عالقـه      تراحـ  المونیـ خ يناز
 .....ندازهینم

 ...و اب دهنش و قورت داد دیلبش کش يزبونش و رو دوباره

 ...حرکتم چشم هام گرد شد و خودمم از دمیاراده از جا پر یکه کرد ب يتک سرفه ا با

 ...راه افتادم سمت اشپزخونه یو با حواس پرت دمیو گز لبم

 :لب زمزمه کردم ریدور خودم زدم و ز یاشپزخونه چرخ تو

 ...خواستم یم یچ..خواستم یم یچ-

اومــد چــرا اونطــور از جــا  ینمــ ادمیــو نگــاهم و تــو اشــپزخونه چرخونــدم امــا  دمیــو محکــم تــر گز لــبم
 ....مدم تو اشپزخونهو او دمیپر

 هیـ و  خچـال یسـمت   دمیـ و پر دمیـ از جـا پر  ،دوبارهيتنـد و پشـت سـر هـم صـبور      يسـرفه هـا   يصدا با
 ....رونیبرداشتم و بردم از اشپزخونه ب وانیتنگ اب و ل

 ...و گرفتم طرفش ختمیاب ر وانیل هی

 دیــونش چرخشــد و بعــد نگــاه گــرم و مهربــ رهیــخ وانیــحرکــت بــه دســتم و ل یو بــ رهیــلحظــه خ چنــد
 ...سمت صورتم

 :و ازش گرفتم و سر جام جابه جا شدم و تو دلم غر زدم نگاهم

داغ تـر   يچـرا کاسـه   ..گـه یگفـت د  یخواسـت مـ   یخـودش اب مـ  ..کنـه  یاخه به تـو چـه کـه سـرفه مـ     -
 ....یشیاز اش م

 ...کرد یچطور سرفه م يدیند..گناه داشت اخه

ازم گرفت،تنــگ رو  یرو بــردم جلــوتر و وقتــ وانیــو ل رونیــفکــر هــا بــره ب نیــو تکــون دادم تــا ا ســرم
 .....کنارش و دوباره برگشتم سرجام نشستم زیم يگذاشتم رو

 ....شهیمرد صاف نم نیدلم با ا چوقتیاون ور دلسوزم بود وگرنه من ه يهم برا نقدریهم

ــ نکــهیهم ــ    یدارم جــون م ــدر بــودنش نگــه دارم،خــودش کل ــرامش و بخــاطره پ ــ تمیــاذ یکــنم احت  یم
 ....ادیازم برنم نیاز ا شتریب..کنه
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 ...گذاشت زیم يرو يو با تشکر دینفس سرکش هیاب رو  وانیل

 :دوباره شروع کرد یو با مکث کوتاه رونیو نفسش و فوت کرد ب دیچیهاش و تو هم پ دست

 یحرفـ ..میخـواه  یچقـدر خـاطر همـو مـ     يدونسـت مـن و نـاز    یاونـم مـ  ..يپدرم زنگ زد بـه پـدر نـاز   -
 يبــذاره امــا پــدر نــاز يراحــت زنــگ زد قــرار خاسـتگار  الیـ پــدر مــنم بــا خ..اونموقـع  هـم نــزده بــود تــا 

 .....دمینم لیگفت دختر به فام..کالم گفت نه کی

 :لب زد یاروم يشد تو صورتم و با صدا رهیدهنش و قورت داد و نگاهش دوباره خ اب

واســـطه  بابـــام و..مـــادرم و فرســـتادم..ســـال پـــدرش گفـــت نـــه و مـــن دوبـــاره رفـــتم جلـــو   کیـــ-
 ....گفت نه یم..زدم یباهاش حرف م..دنشیرفتم د یده بار م يخودم روز..کردم

 ...حرکت از جا بلند شد هیزانوهاش و با  يهاش و زد رو دست

ــا ــدما ب ــن ا    وســتهیاروم و پ يق ــه م ــت ب ــت و پش ــرف پنجــره رف ــه ط ــتادیب ــت   س ــاش و پش و دســت ه
 ....کمرش تو هم قفل کرد

 :شدم به قامت بلندش رهیو خ دمیصداش چرخ دنیو با شن دمیصورتم کش يهام و رو دست

ســال  کیــمخالفــت هــاش  نیــا..ســال ســاز مخــالف زد کیــچــرا ..چــرا گفــت نــه میدیــنفهم چوقــتیه-
 دهیــوزنــش نصــف شــده بــود و صــورت رنــگ پر ..از خــواب و خــوراك افتــاده بــود ينــاز..دیطــول کشــ

کــدوم از کــارام بــه  چیشــتم،نه هــدا یمــنم نــه خــواب درســت و حســاب..قبــل نبــود یبــه شــاداب گــهیش د
 ياخـر  گـه یبـود کـه د   انیـ ع شیلجبـاز  نقـدر یا..بشـه و نشـد   یزدم کـه راضـ   يبه هـر در ..خورد یدرد م

 نیــا..گـذارم  یقـدم جلـو نمـ    گـه یمــنم د دهیـ گفـت حـاال کـه دختـر نم     یمــ..هـا بابـام هـم لـج کـرده بـود      
 ......گهیواسه همد ارنیدرب ياتو که باجناق باز هیموضوع شده بود واسشون 

 ...م رو شکار کرد رهیو نگاهه خ دیدفعه چرخ هی

 یمــرد ســوت نیــا يجلــو نقــدریچــرا مــن ا..انــداختم نیینگــاه ازش گــرفتم و ســرم و پــا یدســتپاچگ بــا
 ....بگذرونه ریش رو بخ هیخدا بق..امروز دمیم

 ...نچرخه طرفش گهیبا انگشت هام شدم و نگاهم و کنترل کردم که د يباز مشغول

 :دوباره شروع کرد یداد به پنجره و با مکث کوتاه هیهم تک اون
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 یچقـدر همـو مـ    نـه یخواسـت امتحـانمون کنـه بب    یمـ  دیشـا ..کـرد  تیـ سـال مـارو اذ   کیدونم چرا  ینم-
خالصــه بعــد از ..دونــم چـرا مخــالف ازدواج مــا بـود   یهنــوزم کــه هنـوزه نمــ ..دونـم  یواقعــا نمــ..میخـواه 

رو مــخ  نقــدریا..بــه کــار شــدن ره،دســتیاز دســت مبچــه هاشــون داره  دنیــســال کــه مــادرامون د کیــ
کــه  نیــا..ينــاز يخاســتگار میرســما بــر میســال مــا تونســت کیــشوهراشــون رفــتن تــا بــاالخره بعــد از 

اون  يلحظـه بـه لحظـه    ..مـا هـم راحـت گذشـته     يکـنم فـک نکـن بـرا     یمـ  فیـ راحت واست تعر نقدریا
ــ ــت و پــا زد      کی ــو جهــنم دس ــال مــا ت ــس ــ..می ــون لرز  یه ــه مبــادا   دیــدســت و دلم ــک  یاتفــاق هی

 گــهید یو هزارتــا تــرس و نگرانــ..ادامــه بــده شیپــدرش بــه لجبــاز..ادیــب يخاســتگار واســه نــاز..وفتــهیب
 ......سخت یلیخ..واسه ما سخت گذشت..کشه یکه بخوام اسم ببرم تا فردا طول م

 ...حرکت کرد و راه افتاد به طرفم دمیچشم د يگوشه  از

تــو  يبــه فکــر هــا دنشیــخواســتم بــا د ینمــ..نگــاهم و بلنــد نکــردمصــاف نشســتم امــا بــازم  اریــاخت یبــ
بابـا بــودن  ..باشــه یتونســت پـدر خـوب   یکرد،مـ  یمـ  ياگــه بـرام پــدر  نکـه یا..بـدم  يشــرویسـرم اجـازه پ  

 .....اومد یبهش م

ــر ــون دادم و وقتــ   عیس ــرم و تک ــار  يرو یس ــل کن ــت،بدون ا میمب ــهینشس ــاهم چرخ  نک ــوام نگ ــبخ  دی
 ...سمت صورتش

 ...مادر دارم..نتونستم از ته دل حس کنم که پدر دارم چوقتیه..مامان..اباب..مادر..پدر

هنــوز هــم ..کــردم یکمبــود رو تــو خــودم حــس مــ نیــمامــان و بابا،بــاز هــم مــن ا يتمــام محبــت هــا بــا
 ....کنم یحس م

 :گفت یمهربون يطرفم و با صدا دیکش کمیو  خودش

تــازه خالصــه ش رو بــرات ..دســت اوردمرو ب يســخت نــاز یلــیمــن خ یبــرات گفــتم کــه بــدون نــارویا-
 یو چقـــدر دلهـــره و نگرانـــ میاز ســـر گذرونـــد زهـــایســـال چـــه چ کیـــفکـــر کـــن مـــا تـــو ..گفـــتم
ــا ا  ..میشــد تیــچقــدر اذ..میداشــت ــه م هرکــار تونســتن کــردن ت ــمــادرم و خال ــازدواج ســر بگ نی و  رهی

خــوب  زیـ همــه چ..مونیســر خونـه و زنـدگ   میو رفتـ  میکــرد یعروسـ  تفاق،مـا بعـد از اون همــه ا ..گرفـت 
ــ..بــود ــه دن  کی همــه حســرت ..میخوشــبخت تــر شــد..میخوشــبخت بــود..اومــد ایــســال بعــد هــوراد ب
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ــدگ ــ مونیزن ــا چشــممون زدن  دیشــا..خــوردن یرو م ــدریا..هــم همون ــود  نق ــه  میشــاد و خوشــبخت ب ک
 ......گفتن یخوشبخت رو اسم ببرن،مارو م دهخانوا هیخواستن  یم..هیمثال واسه بق میشده بود

 ...زانوهاش و سرش و خم کرد و تو دست هاش گرفت يت هاش و گذاشت رودس ارنج

 :گرفته تر و اروم تر شده بود صداش

 ينـاز  نکـه یتـا ا ..مینداشـت  مونیتـو زنـدگ   يکمبـود  چیهـ ..بـود  یعـال ..هیـ خـوب چ ..خـوب بـود   یهمه چـ -
 یرزو مـ ا..مـن کـه رو پـا بنـد نبـودم     ..شـده بـود   لیـ هممـون تکم  يشـاد  گـه ید..بار دوم بـاردار شـد   يبرا

ــ  هیـ ..کـردم دختـر باشــه   و خبــر  میخـانواده رو دعــوت کـرد   يهمـه  ..میجشـن گــرفت ...مینـاز  یدختـر کپ
قــرار بــود خــانوادمون ..همــه برامــون خوشــحال بــودن..میــدوبـاره پــدر و مــادر شــدنمون رو بهشــون داد 

 شیازمـــا..دکتـــر واســـه چکـــاپ میرو بـــرد ينـــاز..میفقـــط دخترمـــون رو کـــم داشـــت..بشـــه لیـــتکم
ــاره دســتورِ ازمــا  ..کــرد یگرافســونو..داد ــازم نــاز..و ســونو داد شیدکتــر همــه رو چــک کــرد و دوب  يب

ــا میرو بــرد ــود ..و ســونو شیواســه ازم ــاره با  مینگــران شــده ب ــکــه چــرا دوب ــر   دی ــا دکت ــده ام انجــام ب
 ......دیگفت نگران نباش یفقط م..گفت بهمون ینم یچیه

 ...زدم دهنم گرفتم و هق يو دستم و جلو ختیصورتم ر يرو اشک

و ســرش و محکــم  دیــلرز یمــ هیــکــه از شــدت گر يصــبور يشــونه هــا يخشــک شــده بــود رو نگــاهم
 ....فشرد یتو دست هاش م

 شیزنــدگ یختگــیمســبب بهــم ر یکــ..حــق داشــته مــن و نخــواد..از همــون اول قــدمم نحــس بــوده مــن
ــ ــ  یرو م ــر باشــه؟ نیخــواد کــه اون دوم ــ !..نف ــه از خــودش دورش م ــ  یمعلوم ــا هــرروز نگ ــه ت اهش کن

 ....وفتهیبهش ن

چقــدر داشــت ..لــرزونش گــوش ســپردم يبــه صــدا هیــدهــنم فشــردم و بــا گر يمحکــم تــر رو دســتمو
 :دیکش یعذاب م

ــه بــردار شیمــاه ازمــا کیــدکتــر بعــد از - گفــت بــا نگــه داشــتنِ بچــه   ،باالخرهیو ســونوگراف يو نمون
چـه نقشـه هـا واسـه     ..واسـه مـنم سـخت بـود    ..سـقط بشـه   دیـ گفـت بچـه با  ..افتـه  یجون مادر به خطـر مـ  

گفـت   یمـ ..بهـش دلبسـته بـود   ..مـادر بـود   يامـا نـاز  ..بودم و چـه ارزوهـا بـراش داشـتم     دهیاون بچه کش
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ــز ــ ری ــبض م مدل ــهین ــ زن ــه ..قهــر کــردم باهــاش ..بچمــو بکشــم نیخــواه یچطــور ازم م ــد روز خون چن
 ینــدگامــا بچــه م ز رمیــگفــت حاضــرم بم..زدم کــه بچــه رو ســقط کنــه امــا نکــرد يبــه هــر در..ومــدمین

بچــه رو نگـه داشــت و بــا  ..و گرفتـه بــود و مـن هرکــار کــردم نتونسـتم منصــرفش کـنم     مشیتصــم..کنـه 
 .....کرد يجون خودش باز

 :شد و لب زد رهیتو صورتم خ سیسرخ و خ يو بلند کرد و با چشم ها سرش

 مــن و یمــادر شــد و حتــ یهــوراد بــ..اشــفته شــد میزنــدگ..رفــت مینــاز..ياز همــون اول بــرام بــد اورد-
ــت داد    ــال از دس ــد س ــم چن ــدن ..ه ــو ب ــد ایت ــاز ياوم ــاز دن يو ن ــت ای ــودم    ..رف ــال خ ــو ح ــد روز ت چن

بعــد ..اون دو ســه روز چطــور گذشــته ادیــنم ادمیــ..نــدارم ادیــرو بــه  ينــاز ياز خاکســپار یچــیه..نبــودم
نگاهــت کــردم  شــهیاز پشــت ش یوقتــ..اومــدم..میریــبگ لیــبچــه رو تحو دیــخبــر دادن کــه با وزاز ســه ر
ــگر يو صــدا ــز پافشــار یچیدم،هیهــات رو شــن هی ــا يج ــاز يه ــمم    ين ــو چش ــتنت جل ــه نگــه داش واس

ــو مــن و هــوراد رو تنهــا گذاشــته بــود  ..اومــد ینمــ ــد بــود کــه اون لحظــه   نقــدریحــالم ا..اون بخــاطر ت ب
بــه پــاش  يکــه عمــر یکســ..تــنم و از دســت داده بــودم يمــن زنــم و،پــاره ..اومــد یازم برمــ يهرکــار

کـردن عقـده م    یراحـت از دسـتش دادم کـه فقـط بـا خـال       نقـدر یا..ارمیـ ش بنشستم تـا تونسـتم بـه دسـت    
 نـه یمـن اون موقـع پـر از ک   ..گنـاه تـر بـود    یزبـون تـر و بـ    یاون لحظـه از همـه بـ    یک..شدم یاروم م کمی

ــودم  ــرت ب ــ..و نف ــودم یحت ــودم  ماز خ ــده ب ــر ش ــ  ..متنف ــا کس ــر تنه ــمم و س ــه خش ــ  یاون لحظ ــه م  یک
 ......ایهون يه بکنه تو بودنتون يکار چیکنم و ه یتونستم خال

 ...ختیصورتش ر يرو يشتریاشک با سرعت ب يهاش و محکم فشرد و قطره ها چشم

 :چشم باز کنه،سرش و خم کرد و با بغض ادامه داد نکهیا بدون

فـوت   یکـه اونجـا داشـتم صـحبت کـردم و گـواه       ییگـرفتم امـا بـا چنـد تـا اشـنا       لتیتحو مارستانیاز ب-
ــدن  ينکــردن اب دهنت،خفــه شــد  یاطره خــالبخــ نکــهیا..گــرفتم بــرات  نقــدریا..و نتونســتن نجاتــت ب

امــا اول ..نبــود ینــوزاد کــار ســخت هیــکــردن جســد  دایــمــرد اون موقــع هــا کــه پ یاونجــا در روز بچــه مــ
 یکـه مـ   ییتـا جـا  ..خودمـون دور شـدم   يتونسـتم از محلـه    یتـا مـ  ..کـردم  یبه حال تـو مـ   يه فکری دیبا

ســاعت فقـط نشســتم   کیـ بــود کـه   دهیـ اروم و مطلــوم خواب نقـدر یا تریـ تــو کر..شـهر  نییشـد رفـتم پــا  
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فقـط  ..کـنم  یرفـع دلتنگـ   کـم یخواسـتم   یو مـ  شـه یدونسـتم دلـم بـرات تنـگ م     یمـ  دیشا..نگاهت کردم
کــه مــادرت بــرات ســفارش داده  یشــدم،پالک یمــ ادهیــپ نیاخــر کــه از ماشــ ي ظــهدونــم چــرا لح ینمــ

 ......از خودم به جا بذارم ینشون هیخواستم  یم دیشا..بود رو انداختم گردنت

برگشـت طـرفم و    يکـه صـبور   دیـ پـر صـدا ترک   نقـدر یدور پالك تـو گـردنم حلقـه شـد و بغضـم ا      دستم
 ....ش شدت گرفت هیگر

 ....کارِ مادرم بوده دمیفهم یکه حاال م یدستم دور پالک یکیدهنم بود و اون  يدستم جلو هی

 :و چپ و راست تکون دادم و زار زدم سرم

ــاریچ- ــرد ک ــن  يک ــا م ــاریچ..ب ــرد ک ــ!..؟يک ــه  یک ــه روزه ش رو م يبچ ــدو س ــو   ذارهی ــه ت ــر راه ک س
 ....با من يکرد کاریچ..کنه یتنش م يکارو با پاره  نیا یک..یگذاشت

 :گفت شتریب ي هیبا گر اونم

ــ- ــ    یوقت ــه پش ــون لحظ ــتم،از هم ــتمت و رف ــو اون کوچــه گذاش ــدم مونیت ــخت ..ش ــه س  ینصــف راه رو ب
رو ســرم خــراب  ایــدن یســتین دمیــو د دمیرســ یوقتــ..بعــد دور زدم و برگشــتم قــهیدق ســتیرفــتم امــا ب

دنبالــت  شیچنــد روز پــ نیاز همــون موقــع تــا همــ..يبعــد برگشــتم امــا نبــود قــهیدق ســتیمــن ب..شــد
ــراتمــام شــهرو ..گشــتم ــاوان اون ب..يو رو کــردم امــا نبــود  ریــکردنــت ز دایــپ يب تنهــا  قــهیدق ســتیت

ــتنت خ ــنگ یلـــیگذاشـ ــود ه نیسـ ــال گمـــت کـــردم 25..ایـــونبـ ــه م دور   25..سـ ــال از جگـــر گوشـ سـ
 ......کنم یخواهش م..نکن شترشیب..بودم

 ...لرزونش نباشم يشاهد شونه ها شتریهام و بستم و سرم و چرخوندم تا ب چشم

ــگر ــ هی ــمرد، هی ــه،بازم دل ادم و مــ    هی ــار باش ــم گناهک ــدر ه ــوزونه یپدر،هرچق ــورت خ..س ــشیص  س
 ...اورد یقلبم و به درد م

ادم  نیگناهکــار تــر ي هیــواســه گر یحتــ..قلــب ســاده و رئــوف نیبــا همــ..بــودم نیــمــن ا..کــنم چکــار
 ....شد یهم،دلم فشرده م میزندگ
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اگـه فقـط واسـه     یحتـ ..بچـه ش رو بـزار تـو کوچـه و بـره      يتونسـتم قبـول کـنم کـه پـدر      یچطـور مـ   اما
تونســتم قبــول  یو نمــ نیــا..بچــه ش بشــه الِیــخ یتونــه بــ یچطــور اون پــدر مــ!..باشــه؟ قــهیدق ســتیب

 .....تونستم ینم..کنم

رفـت و دوبـاره    جیحرکـت از جـا بلنـد شـدم امـا سـرم بـه شـدت گـ          هیـ کـردم بـا    یمـ  هیکه گر نطوریهم
 ...هم فشردم يمبل و چشم هام و محکم رو يافتادم رو

 ...شدم رهیاب تو دستش خ وانیپر اشکم و باز کردم و به ل يچشم ها يصبور يصدا با

 :گفت یلرزون يکرد و با صدا کیلب هام نزد رو به وانیل

 ..بخور دخترم-

 یلــرزونم ازش گــرفتم و قلــوپ يرو بــا دســت هــا وانیــلــب هــام نشســت و ل يرو ياراده زهرخنــد یبــ
 ...اب خوردم

از  یاراده نفــس راحتــ یشــدن در بلنــد شــد و بــ دهیــکوب ينه،صــدایاومــد کنــارم بش يکــه صــبور نیهمــ
 ...م خارج شد نهیس

ــا ــ واقع ــدونســتم چطــور با ینم ــا دی ــنم  نی ــوم ک ــحبت رو تم ــ..ص ــتریخواســتم ب ینم ــاز ا ش ــدر ا نی  نی
 ...طاقتش و نداشتم..موردش حرف بزنم

 :راه افتاد سمت در و گفت ياز جا بلند بشم که صبور خواستم

 ...کنم یمن باز م نیتو بش-

 ...باز کردن در رفت يبرا يانداختم و صبور نییو پا سرم

 تیکـه بـا عصــبان   ییبلنــد و اشـنا  يونـه رو گرفـت امـا چنــد لحظـه بعـد صـدا      سـکوت کــل خ  قـه یدق چنـد 
 .....سرم و بلند کنم و از جام بلند بشم یزد،باعث شد با خوشحال یحرف م

بــودم کــه در بــه ضــرب بــاز شــد و آراس تــو چــارچوب در قــرار گرفــت و   دهیبــه در ســالن نرســ هنــوز
 ....ستادیپشت سرش هم هوراد ا

محکــم مــن و تــو بغلــش گرفــت  نقــدریآراس قــدم تنــد کــرد بــه طــرفم و ام کــه شــدت گرفــت، هیــگر
 ....و محکم تر خودم و بهش چسبوندم دمیاستخون هام و شن يکه صدا
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 ...نداشتم یچیاز ه یترس چیه گهیدادم و د هیکوه بود که من بهش تک هی انگار

ــم ــگر ونی ــدا هی ــن يدر ورود يم،ص ــو فهم دمیرو ش ــبور دمی ــه زده ب يص ــاز خون ــرم و از   رونی ــا س ام
 ...اراس بلند نکردم ي نهیس

کــردن  یمــ یســع ییو دوتــا شــدیم دهیموهــام کشــ يلحظــه بعد،دســت هــوراد هــم بــا محبــت رو  چنــد
 .....ارومم کنن

 :ستادمیآراس ا يرو بستم و دور زدم و روبه رو نیماش در

ــ- ــد  یمرس ــه اوم ــالم يک ــداز   ..دنب ــات نن ــودت و از کاره ــا آراس خ ــا الــ  ..ام ــن ب ــم مــ  یم ــو یه نم ت
کــنم  یاحســاس مــ ينطــوریبــه خــدا ا..دنبــال مـن  ییایــو م یکنــ یچنــد روزه کارهــات و ول مــ..برگـردم 
 ....مزاحمتم

 :دستش گرفت و با شصتش اروم پشت دستم و نوازش کرد يکرد و دستمو تو یکمرنگ اخم

تـا دلـم و اروم    امیـ بهانـه م  نیـ بـه ا ..نمـت یمـن خـودم دوسـت دارم هـرروز بب    ..هیـ مـزاحم چ ..یگـ یم یچ-
 ....ارهیدرم يدلم باز نمتیروز نب هیکه  یدون یم..کنم

ــا حــرف هــاش بهــم منتقــل کرد،شــد    یخــوب حــس ــکــه ب ــاز و عم  هی ــر ن ــلبخنــد پ ــب هــام و  يرو قی ل
 ...که به دستش وارد کردم يفشار

 :کنم یکردم ذوقم و مخف یانداختم و سع ریخجالت سر به ز با

 ...بچه پررو-

تــو  یچنــد ســانت ينگــاهش از فاصــله ..تــا هــم قــد مــن بشــهقــدم اومــد جلــو و ســرش و خــم کــرد  مینــ
 :شد و لب زد رهیصورتم خ

 !...؟يبود یبا ک-

 :و ابروهام و انداختم باال و پچ زدم دمیلبمو گز طنتیش با

 ....شهیبد م نهیب یم یکیوقت  هیو  میتو کوچه ا ستیپسرِ پررو که حواسش ن هیبا -

 :اونم پچ زد رهیازم فاصله بگ نکهیا بدون

 ...کنه یطاقت م یهاش،پسرِ رو ب یها و حاضرجواب طنتیش نیدختره اس که با ا رهیتقص-
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 دیـ خنـده م بلنـد نشـه کـه نگـاهش چرخ      يچپ نگاهش کـردم و لـب هـام و بهـم فشـردم تـا صـدا        چپ
 ....و سرش و به راست چرخوند دینگاهش و دزد عیسمت لب هام اما سر

نگــاهم  نکــهیو بــدون ا رونیـ و فــوت کــرد ب شد،نفسـ یکش یکــه دســتش و پشـت گــردنش مــ  نطـور یهم
 :کنه،اروم زمزمه کرد

 ...یفسقل یکش یچشات م نیاخرش من و با ا-

ــاره ــد عم  دوب ــه لبخن ــب هــام ب ــیل ــرفم و    یق ــد ط ــع آراس ســرش و چرخون کــش اومــدن و همــون موق
 .....کردم یاروم و مهربونم افتاد که با عشق نگاهش م  يو چشم ها قینگاهش به لبخند عم

ــل از ا  يدلبخنــ ــاز کــرد و قب ــرا نکــهیزد و دســت هــاش و ب بکنــه،خودم  يکــار دنمیدر اغــوش کشــ يب
 ....ش نهیبه س دمیرفتم جلو و چسب

 ...دمیکش یقیچسبوندم و نفس عم راهنشیو به پ مینیب

از پشـت   یکـ یکـه   رونیـ آراس دورم محکـم تـر شـد و هنـوز نفسـم و فـوت نکـرده بـودم ب         يهـا  دست
 ....رونیب دمیز بغل آراس کشبازوم رو گرفت و محکم ا

ــا ــتعجــب چرخ ب ــو  دمی ــا د هی ــلحظــه ب ــ دنی ــت و د   یکس ــردم نفســم رف ــود،حس ک ــوم ب ــه جل ــهیک  گ
 ...برنگشت

ــ  تیکــردم کــه از عصــبان ینگــاهش مــ دهیــبر نفــس رگ ..دیکشــ یســرخ شــده بــود و تنــد تنــد نفــس م
ــود ب یشــونیپ ــو گــردنش زده ب ــ   رونی ــاد  یو چشــم هــاش انگــار داشــت درم ــس گش ــد از ب ــده  اوم ش

 .....بود

ــا ــ  ب ــرس و وحشــت ن ــ    میت ــه س ــه از پشــت خــوردم ب ــب ک ــتم عق ــدم رف ــدم  ي نهیق ــور ش آراس و مجب
 ...ستمیبا

ــان ــ    همزم ــازوم کش ــاره ب ــت کمرم،دوب ــت آراس پش ــرفتنِ دس ــرار گ ــا ق ــ  دهیب ــا فک ــد و ب ــبض  یش منق
 :دیبهم فشرده،غر يشده و دندون ها

 ....يکرد یم یچه غلط!..؟يکرد یم یچه غلط یداشت-

 :اجازه نداد و چشم هام از ترس بسته شد ادشیفر يتته پته اومدم حرف بزنم که صدا با
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 !...کنم؟ داتیپ یعوض هیکه تو بغل ..میکه بهت داشت يبود جواب اعتماد نیا..خفه شو-

ــت ــر حما دس ــپ ــاره رو تی ــ   يآراس رو دوب ــردم و گرم ــاس ک ــرم احس ــرم   یکم ــتم و گ ــودش پش وج
 ...کرد

 :به حرف اومد ینانیپر اطم يبگم،آراس با صدا يزیبتونم چ نکهیاز ا قبل

 ...میبد حیاجازه بده برات توض الدیاقا م-

خــودش  کیــجســت کوچ هیــبــازوم رو ول کــرد و بــا  الدیآراس تمــوم نشــده بــود کــه مــ يجملــه  هنـوز 
 ...و به آراس رسوند

 .....نییمن،مشتش تو صورت آراس اومد پا غیرفت تو هوا و همزمان با ج دستش

 :دمیدهنم فشردم و نال يور دستمو

 ...نه الدیم-

 ...رهیبگ دهیداد نشن حیهم ترج دیاگه شن اید،ینشن ایاون  اما

ــرف  دو ــهیط ــا    ي ق ــت و ب ــتش گرف ــو مش ــآراس رو ت ــ   هی ــه ماش ــم ب ــول آراس رو محک ــکوب نیه و  دی
 :دیغر

 ...دمیرو د دمید یم دیکه با يزیچ..نیبد حیتوض نیخواه یرو م یچ-

حـرف بزنـه و همــه    الدیبـا مـ   نــایخـودم لعنــت فرسـتادم کـه چـرا اجـازه نـدادم م       زدم و تـو دلـم بـه    هـق 
 ...بده حیرو براش توض زیچ

ــتم ــران م گفـ ــه دوره و نگـ ــهیراهـ ــت م..شـ ــزش رو از دسـ ــتمرکـ ــد م دهیـ ــهیو بلنـ ــط درس و  شـ وسـ
 ....شدن دایمثال خواستم رو در رو باهاش حرف بزنم و بگم خانواده م پ..نجایا ادیامتحاناتش م

ــ ــ دهرچن ــدونســتم با یخــودمم م ــر از ا دی ــایزودت ــ ن ــا اون لحظــه،امتحاناتش واســم   یبهــش م ــتم ام گف
 ...مهمتر بود

 زیـ گفـتم همـه چ   یبهـش مـ   دیـ با..کـردم  تیـ فهمـم چقـدر خر   یقـرار گرفتم،مـ   تیموقع نیکه تو ا االن
 ....ادین شیسوتفاهم پ نطوریرو که ا

 :گفت یاروم اورد باال و با لحن میتسل يدست هاش و به نشونه  آراس
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 ...اشتباه يدار-

 ...نگذاشت جمله ش تموم بشه و دوباره مشتش تو صورت آراس فرو اومد الدیم بازم

ــه چــپ چرخ صــورت ــآراس ب ــار  يو گوشــه  دی ــاره شــد و رد ب ــه ش شــرِ   یکیلــبش پ ــا چون از خــون ت
 ...کرد

 ...م شدت گرفت هیو گر دیلرز دلم

ــا ــد  ب ــدم بلن ــازو    يق ــوندم و ب ــون رس ــودم و بهش ــ يخ ــا از آراس     الدیم ــردم ت ــالش ک ــرفتم و ت رو گ
 :جداش کنم و زار زدم

 ...ولش کن..برات دمیم حیولش کن بذار توض..الدیم یکن یم کاریچ-

 :م شد رهیطرفم و غضبناك خ دیچرخ تیبا عصبان الدیم

 !...ها؟!..؟يبد حیتوض یخواه یرو م یچ-

 :هریو سمت خودم تا از آراس فاصله بگ دمیکش شتریرو ب بازوش

 حیتـو بـرات توضـ    میبـر  ایـ ب..ابرومـون رو نبـر  ..شـده  یکـنن چـ   یفکـر مـ   رونیـ ب انیـ هـا م  هیاالن همسا-
 .....یشناس یمگه منو نم..اخه یکن یچرا قضاوت م..دمیم

 :بدجور دلمو سوزوند پوزخندش

 ....بره تو بغـ ابونینبود که تو خ یخواهر من کس..نه گهیاما د..شناختم یم-

رو هــم فشــرده شــده و صــورت ســرخ از خشــم،دوباره حملــه   يدنــدون هــا و قطــع کــرد و بــا حــرفش
 .....رو شکمش دیزانو کوب م،بایبکن يکار میما بتون نکهیکرد سمت آراس و قبل از ا

 :منم بلند شد غیبا جمع شدنِ صورت آراس از درد،ج همراه

 ...تورو ارواح خاك مامان نکن..نکن..نکن الدیم-

 ...رونیش و محکم و پر خشم فوت کرد بو نفس ستادیاز حرکت ا الدیم

ــبخــاطره غ داشــت ــهیو تعصــبش د رتی ــدیم وون ــودم ..حــق داشــت..ش ــن مقصــر ب ــبا..م ــ دی ــش م  یبه
 ...گفتم
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ــم ــرا  دل ــت ب ــدجور داش ــرگ ب يب ــ  يزده  رونی ــعف م ــ ..رفــت یگردنش،ض ــم م ــش   یدل خواســت بغل
 .....شد یاروم نم ينطوریکه بودم هستم اما اون ا یکنم و بگم من همون

 ...دادم یم حیمفصل براش توض دیبا

 :و تکون دادم و با پشت دست اشک هام و پاك کردم سرم

ــا حــرف هــام قــانع نشــد  ..يحــق دار- ــا  میفقــط بــر..همونــه یتــو بگــ یهرچــ ،اونوقتياگــه ب داخــل ت
 ....نشده يزیابرور

ــا خشــم چرخ  عیلحظــه حــس کــردم رنــگ نگــاهش عــوض شــد امــا ســر   هیــ  دیــچشــم ازم گرفــت و ب
 ...سمت آراس

 :زار زدم هیبه آراس برسونه،هول و با گر یبیدوباره اس نکهیترس ا زا

 ...نداشته باش شیکار..الدیمنه م يآراس پسر عمو-

 :طرفم و لب زد دیهم با بهت چرخ الدیو م ستادیشکمش از حرکت ا يآراس رو دست

 !...؟یک-

ـ  شـه یمـن هم  يآراس بـرا ..کـه گفـتم دهـنم بـاز مونـد      يزیـ خودمم از چ یحت بـه   چوقـت یه..ودهآراس ب
خودشـون   يوقتـه جـا   یلـ یادمهـا تـو ذهـن مـن خ     نیـ امـا انگـار نقـش ا   ..چشم پسرعمو بهش نگاه کـردم 

 .....کردن دایرو پ

عمــو و ..دخترعمــو و پسـرعمو ..خـواهر و بـرادر  ..رفتــهیمـارو پذ  يوقتـه نسـبت هــا   یلــیو مـنطقم خ  عقـل 
 یحتـ ..م تـو عقـل و مـنطقم جـا افتـاده     هـا دار  يکـه بـا صـبور    ییونـدها یو تمـام پ ..پدر و دختـر ..برادرزاده

 .....اگه خودم به ظاهر قبول نکنم

 :شدم رهیخ الدیمبهوت م يو تو چشم ها دمیکش مینیبه ب یدست

 ...دمیم حیرو برات توض یداخل همه چ میبر-

ــم ــ  چش ــاش کم ــود   یه ــده ب ــر ش ــار هم..اروم ت ــهیانگ ــفهم نک ــن چ  دهی ــود م ــب ــانعش   يزی ــا ق دارم ت
 ....کنم،ارومش کرده بود
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 يانگشــت اشــاره ش رو جلــو..ســمت آراس دیــو دوبــاره چرخ ســتادیطــرفم امــا بعــد از دو قــدم ا اومــد
 :دیآراس تکون داد و غر

 ...هنوز کارم باهات تموم نشده..ییایتو هم م-

 یچشـم هـام و بـاز و بسـته کـردم و همگـ      ..بـه مـن انـداخت    ینگـاه  میبا مکث سـر تکـون داد و نـ    آراس
 ...سمت خونه میراه افتاد

ــلک ــ دی ــ  فمیرو از تــو ک ــاز کــردم و رفت ــه رو ب رو  کمــونیکوچ اتیــطــول ح..داخــل میدراوردم و در خون
 ....داخل میو بعد از دراوردن کفش هامون رفت میکرد یط

 ...ییرفتم سمت دستشو میمبل و مستق يپرت کردم رو فمویک

سـرخ   يهـا  و چشـم  سیشـدم بـه صـورت خـ     رهیـ خ ییروشـو  نـه ییبه دست و صـورتم زدم و از تـو ا   یاب
 ...شده م

 کــمیتـا   سـتادم یهمونطـور ا  قـه یاب رو بسـتم و چنـد دق   ریپـف کـرده م گـرفتم و شــ    ياز پلـک هـا   نگـاه 
 ....یهمه چ..گفتم یرو بهش م یهمه چ دیبا..امیبه خودم ب

رو بهـش   یخـودش همـه چـ   ..نبـودم  تیـ موقع نیـ باهـاش حـرف بزنـه االن تـو ا     نـا یگذاشـته بـودم م   اگه
 ...دادیم حیتوض

 ...رونیب ییو بعد از خشک کردن صورتم رفتم از دستشو دمیشک یاه

 ...دوتا مرد گنده ارنیدرب يبچه باز نطوریا شدیباورم نم..سالن که شدم،ماتم برد وارد

غضـبناك و بــا  ..کـردن  یهـم نشســته بـودن و انگـار بــا چشـم هاشـون داشــتن بـاهم دوئـل مــ        يرو روبـه 
بـه   ییچنـان چشـم غـره هـا    ..الدیومتـر بـود امـا مـ    هرچنـد آراس ار ..کـردن  ینگـاه مـ   گـه یخشم بـه همد 

 ....بود یدنیرفت که د یم چارهیآراس ب

 ...اروم به طرفشون رفتم يتکون دادم و با قدم ها سرمو

 ...طرفم دنیاز نگاه کردن بهم برداشتن و چرخ دم،دستیپام رو که شن يصدا

 ...اومد یاز پسش برنم ییتنها دیشا..نجاستیآراس ا خوبه



 سایت مھدرمان
 

289 
 

شــده فقــط  یمواقــع حتــ نطــوریکــه تــو ا یکــی..کنــه تیــکــه ازت حما یخــواه یرو مــ یکــی شــهیهم تــو
 ....یحرف چیحضور داشته باشه،بدون ه

 یکسـ  میمـراحم زنـدگ   يتـو همـه   ..بـدم  رییـ شـبه خـودم و تغ   کیـ تـونم   ینمـ ..بـزرگ شـدم   نطوریا من
 .....شونو وابسته بودن به میتو زندگ هیمنم عادت کردم به بودن بق..کنه تمیبوده که حما

 ...به آراس انداختم ینگاه مینشستم و ن الدیکنار م اروم

 ...کنه یبهم نم یبگم و اون کمک الدیرو به م یهمه چ دیکه خودم با دادینشون م سکوتش

 ...انداختم نییدهنم و قورت دادم و سرم و پا اب

 ....کردن فیرو تعر یتو هم و شروع کردم از روز اول همه چ دمیچیهام و پ دست

 ...راهمون سبز شدن يکه هوراد و آراس جلو يروز اون

 ...که اوردن يا بهانه

 ...نایو ال ایرفتمون با آر رونیدرخواستشون و ب قبول

 ...پشونیشدن به اک وارد

 ...میرفت یکه با هم م ییها گردش

 ...گرفت هم گفتم یکه کم کم داشت تو وجودم نسبت به آراس شکل م ياز عالقه ا یحت

 ...که آراس هم اعتراف کرد دوستم داره يروز اون

بعدش اتفاقات... 

 ...که داشتم یآراس و حال تصادف

 ....يهوراد و صبور يدعوا دنِیو د نایهوراد ا يبه خونه  رفتن

 ...کردنم به راست و دروغه حرفاشون شک

 ....بفهمه ییزهایچ هی یمیدوست قد هیکرد و تونست با کمک  نایکه ال یقاتیتحق

 ....میدیرو فهم زیکه همه چ ياخر روزدر  و

تــو بغلــش و دســت  دیمحکــم منــو کشــ الدیهــق هقــم رفــت هــوا و مــ يهــام کــه تمــوم شد،صــدا حــرف
 ....رو دورم حلقه کرد تشیپر حما يها
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ــ  ســرم ــه س ــ  نهیو ب ــس راحت ــبوندم و نف ــهیهم..دمیکشــ یش چس ــودم،  نک ــش ب ــو بغل ــ  یعنیت ــال نم  یفع
 ....کنه همیخواست تنب

 :گفت یمهربون يو با صدا دیرم کشکم يو رو دستش

 ...زمیاروم باش عز..ستین يزیچ شیه-

 ...م بلند کرد نهیس يدوتا دستش گرفت و از رو نیو ب سرم

 :شد رهیهام و پاك کرد و تو چشم هام خ اشک

رو  گــهیاصــال همد دیشــا!..؟يراحــت اعتمــاد کــرد نقــدریچطــور ا..مــن يخــواهر ســاده ..نکــن هیــگر-
 ....نیاشتباه گرفته باش

 ...الدیم يشدم به صورت جد رهیو با بهت خ دیلحظه دلم لرز هی

ــی ــ یعن ــهیمنظــورش ا!..؟یچ ــ  ن ــه اشــتباه کــرده باش ــر اون خــانواده نباشــم  میممکن ــن دخت خــواهر ..و م
 ....آراس نباشم يدخترعمو..هوراد نباشم

 ...کرد یکه با اخم و خشم به هوراد نگاه م یسمت آراس دیدو دو زده م چرخ يها چشم

 :بگم،آراس با حرص از جاش بلند شد و باالخره به حرف اومد يزیبتونم چ نکهیاز ا قبل

ــدار - ــق ن ــا ا يح ــب ــک و ترد نی ــش ــ  دهاتی ــاراحتش کن ــئن نبود  ..ین ــه مطم ــا اگ ــتیم،هیم ــ چوق  ینم
 ..اومدیم جلو

 :ستادیآراس ا ي نهیبه س نهیهم من و ول کرد و بلند شد س الدیم

حـرف هـا قـانع     نیـ مـن بـا ا  ..شـم یحـرف هـاتون نم   نیـ امـا مـن خـام ا    نیاون و گـول بـزن   نیبتـون  دیشا-
 ...شمینم

 :دیکرد و پوست لبش و جو یعصب يخنده  آراس

 !...هوم؟!..م؟یگولتون بزن دیچرا با-

 :زد و شونه هاش و انداخت باال يپوزخند حرص درار الدیم

 ...یبگ دیتو با گهید نویا..دونم ینم-
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 يمن،لــب هــاش و رو يبگــه کــه بــا اشــاره   يزیــخواســت چ رفــت تــو هــم و شــتریآراس ب يهــا اخــم
 ...هم فشرد و ساکت شد

بهــم داده بــود و از همــون روز  يکــه اون روز صــبور یکیفــرو کــردم و عکــس کــوچ بمیــو تــو ج دســتم
 ....الدیبردمش رو دراوردم و گرفتم سمت م یهمه جا با خودم م

 :گرفت گفت یکه عکس رو م نطورینگاهم کرد و هم جیگ

 !...ه؟یچ نیا-

 :دمیلبم کش يو رو زبونم

 ...عکس مادرم-

 ...و واضح پر از غم شدن که به شدت جا خوردم عیسر نقدریا الدیکنجکاو م يها چشم

 :لب زمزمه وار گفت ریتو چشم هام بود،ز نشیکه نگاهه غمگ نطوریزد و هم یتلخ پوزخنده

ــادرت- ــرعموت..م ــد دو روز د..داداشــت..پس ــهیالب ــو  گ ــدرت و هــم قب ــیل مپ ــو م یکن ــه  ..يری انگــار ن
 .....چکار یخواه یمارو م..شدن دایخانوادت پ گهید!..هم وجود داره اره؟ یینایانگار من و م

 ...به گلوم فشار اورد و اشک دوباره تو چشم هام جمع شد بغض

 ...حرفش دلم و سوزوند چقدر

بـازم غـم و ترسـش     کـردم امـا   یبهـش فکـر هـم نمـ     یکـردم و حتـ   ینمـ  يکـار  نیچنـ  چوقتیه نکهیا با
 ....فشرد یبخاطره از دست دادنم،قلبم و م

کـه   يبـه همراهـه خـانواده ا   ..گفـت  یبهمـون مـ   شـه یهم نـو یا..میبـود  نـا یو م الد،منیمـ  يداشـته هـا   تمام
 ....دنیپرس یازمون نم یهم حال کباری یسال

 يهـا  تونسـتم تـرس از دسـت دادنـم رو تـو چشـم       یراحـت مـ   یلـ یو اون لحظـه خ  میخودمون بـود  فقط
 ....خورم یگفت گول نم یمنطق شده بود و به آراس م یب نیواسه هم..نمیبب الدیم

 ...پر اشک من گرفت و نگاهش و به عکس دوخت ينگاه از چشم ها الدیم

 :رو تکرار کرد و لب زد دشیاون لبخند تلخ و ناام دوباره

 ...یانگار خودت..نیهم هست هیچقدر شب-
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ســمت آراس و بــا  دیــبهــم نگــاه کنه،چرخ نکــهیذاشــت و بــدون امکــث عکــس رو تــو دســتم گ یکمــ بــا
 :حرص گفت

 نیـ مـن بـه ا  ..راحـت بشـه   المونیـ تـا خ  میدیـ م شیازمـا  میریـ فـردا م  نیهمـ ..تـونم بـاور کـنم    یبازم نم-
 ....دمیها خواهرمو دست شما نم یراحت

 :لرزونم به زور از دهنم خارج شد يجاخوردم که اشکم بند اومد و صدا دیشد نقدریا

 !...؟یچ-

 :گفت رهینگاه از آراس بگ نکهیبدون ا الدیم

 ...شهیراحت م المونیو خ يدیم شیفردا آزما..يان ا يد شیآزما-

 :بگم که شوك دوم رو آراس وارد کرد يزیچ خواستم

 ....میگرفت شیما قبال آزما-

 :شد رهیخ الدیطرفش که نگاه ازم گرفت و به م دمیبهت چرخ با

 ینمـ ..میمـا هـم مثـل تـو شـک داشـت      ..میکـه مطمـئن بشـ    میگـرفت  شیازمـا  میکـرد  دایـ رو پ ایهون یوقت-
ــبخــاطره  میتونســت ــکــه هون يشــباهت ظــاهر هی ــ   ای ــادرش داشــت قضــاوت کن ــا م ــور شــد..میب  میمجب

 .....میریبگ شیازما

 !..ن؟یگرفت شیاز من ازما يچطور-

 :و بازم بهم نگاه نکرد دیبه صورتش کش یدست

 ...و جوابش هم مثبت بود میگرفت شیآزما نهیمهم ا..کنه یم یچه فرق-

 ...وفتهیکرد نگاهش به من ن یو م شیکه تمام سع یشدم به آراس رهیحرف خ بدون

ــوم ــایچــه چ گــهید ســتین معل ــ  ییزه ــود کــه از مــن مخف ــ یب ــم با  یم ــکــردن و کــم ک ــ دی  یمتوجــه م
 !...شدم؟

 ...دمیچطور نفهم ستیهم گرفتن و من معلوم ن شیازم آزما یحت ایخدا

کــردن و منتظــر  یکــه داشــتن بــا هــم بحــث مــ الدیمبــل و نگــاهم و دوخــتم بــه آراس و مــ يرو ســتمنش
 ...بحث رو تموم کنن نیو ا ادیکوتاه ب یکیشدم بلکه 
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 :گفت یمنطق یدستش و تو هوا تکون داد و با ب الدیم

 ...نمیاصال صبر کن بب..نیبد شیازما دیدوباره با..از کجا معلوم کلک تو کارتون نباشه-

 :تو هم دیقدم رفت سمت آراس و اخم هاش و کش هی

 ...نمیمن بب اریب!..کجاست؟ یزن یکه ازش حرف م یشیاون ازما-

ــ دیکشــ یپــوف آراس ــرد تــو ج    یو ب ــ بشیــحــرف دســت ب رو دراورد و بعــد از شــماره   شیو گوش
 ...گرفتن برد کنار گوشش

 :دمیکش مینیب ریز یدست

 !...؟یزنیزنگ م یبه ک-

 :نگاه کرد و دوباره برگشت سمت من دالیحرص به م با

 ...ارهیرو ب شیبگم ازما..به هوراد-

سـه تـا    نیـ خـدا اخـر و عاقبـت مـن و بـا ا     ..و چشـم هـام و بسـتم    رونیـ حوصله نفسم و فـوت کـردم ب   یب
 ....ارنیکشونن م یرو هم دارن م یکیاون ..کنه ریپسر تخس بخ

خواســت   الد،ازشیبــودنِ مــ درمــورده مشــکوك   حیبــا هــوراد صــحبت کــرد و ضــمن توضــ      آراس
 ....ارهیگرفتن رو ب شیکه چند سال پ یشیازما

 :گفت الدیرو که قطع کرد،با حرص رو به م یگوش

 !...ست؟ین يا گهیامر د-

 :ییرفت و راه افتاد سمت دستشو يهم چشم غره ا الدیم

 ...ریفعال خ-

ــ  يچشــم هــاش و بســت و لــب هــاش و رو  تیبــا عصــبان آراس ــ یهــم فشــرد تــا حرف ه کــه باعــث نزن
 ....ادیب شیپ يبشه دلخور

 ...خودش و به من رسوند و کنارم نشست عیسر ،آراسییبسته شدنِ در دستشو با

 ..کردم و نگاه ازش گرفتم یاخم

 ...گرفتن شیچطور به من نگفت ازم ازما..بودم ازش ریدلگ
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ــا  اصــال ــا !..گــرفتن؟ شیچطــور از مــن ازم ــنبا يان ا يد شیمگــه واســه ازم ــ کــهیت هیــ دی ــو م ــاخن ای  ین
 ....پس چطور!..از من داشته باشن؟ يزیچ

ــا ــدا ب ــود نزد  يص ــرش و اورده ب ــه س ــآراس ک ــ  کی ــدام م ــم و ص ــرد، یگوش ــا   کمیک ــب و ب ــتم عق رف
 ....نگاهش کردم يدلخور

 :گفت یاروم يزد و با صدا یمهربون لبخنده

ــعز- ــ  زمی ــو حت ــ  یت ــوز نم ــ یهن ــورو پ  یدون ــور ت ــا چط ــم ــور بعــد از ا ..میکــرد دای ــچط ــ نی ــال هم ه س
ــت ــورو بب میتونس ــیت ــیخ..مین ــایچ یل ــ  زه ــو نم ــه ت ــت ک ــ یهس ــبا..یدون ــه چ دی ــورده هم ــدرم ــرف  زی ح

 !.....باشه؟..دمیقول م..بدم حیرو برات توض زیها همه چ يزود نیبه هم دمیقول م..میبزن

ــا  نگــاهم ــه چشــم ه ــ   يو ب ــر از صــداقتش دوخــتم و ب ــراق و پ ــاخت یب ــونه   اری ــه نش ــت  يســرم و ب مثب
 ....تکون دادم

 ...صورتم يتر شد و دستش و بلند کرد و کف دستش و گذاشت رو قیعم لبخندش

 ...چشم بستم و صورتم و به دستش چسبوندم اریاخت یب

 :گفت یاروم يانگشت شصتش گونه م رو نوازش کرد و با صدا با

 هیــکــه بــا  ییو مثــل بچــه گربــه هــا ینیکنــارم بشــ ينطــوریدارم بــدم امــا هــرروز تــو ا یحاضــرم هرچــ-
 ....برام یلوس کن شن،خودتویازش خمار منو

 ...زدم و گونه م و محکم تر به دستش چسبوندم يلبخند

 رهیصـورتم بـود،خ   کیـ هاش کـه پخـش شـد تـو صورتم،چشـم بـاز کـردم و بـه صـورتش کـه نزد           نفس
 ...شدم

چشم هاش کـه انگـار تـب کـرده بود،کـل صـورتم و از نظـر گذرونـد و بعـد لـب هـاش و چسـبوند بـه               با
 ....دیدو ابروم و اروم بوس نیخط ب

ـ ..هــاش کـه از صــورتم فاصـله گرفت،چشــم بـاز کــردم و نگـاهش کــردم     لـب  کــه  یبـه ســمت  ینگــاه مین
ــو ــ  ییدستش ــداخت و وقت ــا بود،ان ــد یاونج ــر  دی ــوز خب ــ يهن ــت،دوبارهین الدیاز م ــمتم و   س ــت س برگش

 .....خم شد تو صورتم
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 ...عقب دمیخودم و کش عیهام و انداختم باال و سر ابرو

 یبــامزه نگــاه مــ نقــدریبـود و ا  جینگــاهش گــ..و از لــب هــام گرفــت و چرخونــد تـو چشــم هــام  نگـاهش 
 ....گرفت یکرد که داشت خنده م م

 :گفتم يم و خوردم و جد خنده

 !...ن؟یگرفت شیچطور از من ازما یهنوز نگفت-

 ...صبر داشته باش کمی..کنم یم فیرو برات تعر یمن که گفتم همه چ ایهون-

 :م و سرم و به چپ و راست تکون دادمگفت ینچ

 ...شهیم ریدرگ یلیوگرنه ذهنم خ..یاالن بهم بگ نیهم دیو با نیا-

و  رونیــب ادیــب ییاز دستشــو الدیو هرلحظــه هــم ممکنــه مــ امیــکوتــاه نم دیــد ینگــاهم کــرد و وقتــ کــمی
 .....خم کرد تو صورتم شتریناکام بمونه،سر تکون داد و صورتش و ب

 :ش فقط چند سانت با لب هام فاصله داشت،اروم لب زدکه لب ها یدرحال

 ...میدیدزد فتیمسواکت و از تو ک-

آراس ممـاس بــا لبهـام متوقــف    يلـب هــا ..اومـد  ییدر دستشــو يهـام گــرد شـد و همزمــان صـدا    چشـم 
 ....ولم کرد و رفت عقب عیشد و سر

رو هضـم   دمیشـن  کـه  يزیـ تونسـتم چ  یبـودم و نمـ   رهیـ آراس خ يخمـار و کالفـه    يتـو چشـم هـا    هنوز
 ....کنم

 !...دن؟یدزد فمیو از تو ک مسواکم

 فیـ چطـور بـه ک   نکـه یا ایـ ..دونسـتن  یامـا اونـا از کجـا مـ    ..فمه،درسـته یمسـواکم تـو ک   شـه یمـن هم  نکهیا
 !...کردن؟ دایپ یمن دسترس

 :گفت يباز کردم سوال بارونش کنم که انگشتش و گرفت طرفم و با دلخور دهن

 ...دمیچون جواب نم ایرس هوننپ شیدرمورده ازما یچیه-

 ...هام و بهم فشردم و سر تکون دادم لب
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ــ تمیــداشــت اذ یواقعــا فضــول نکــهیا بــا کــرد امــا گذاشــتم هرموقــع خــودش دوســت داشــت بــرام    یم
 ....بده حیتوض

 ...مبل بلند شدم ياتاق ها انداختم و اروم از رو يبه راهرو ینگاه

عــادت ..ادیــکشــه تــا ب یطــول مــ يا قــهینــه و چنــد دقک یاالن داره لبــاس عــوض مــ الدیدونســتم مــ یمــ
 ...شناختم یهاش و م

ــ  دیرو شــن ییدر دستشــو يآراس تــا صـدا  چـاره یب کـه اونطــور مــن   نجــایا ادیــم میمسـتق  الدیفکـر کــرد م
ــب  ــت عق ــرد و رف ــاز ..و ول ک ــم      ياداوری ــت و دل ــده م گرف ــاش خن ــم ه ــدن چش ــرد ش ــگ ــه  هی لحظ

 .....واسش ضعف رفت

ــدون ــهیا ب ــودم  نک ــت خ ــم      دس ــه ش و محک ــه گون ــبوندم ب ــام و چس ــب ه ــرفش و ل ــدم ط ــه،خم ش باش
 ....ازش فاصله گرفتم عیو سر دمشیبوس

 ...نگاهم کرد جیگونه ش و گ يو گذاشت رو دستش

 ...دم کنم ییچا هیو راه افتادم سمت اشپزخونه تا  دمیزدم و چرخ یچشمک طنتیش با

 :و خنده م شدت گرفت دمیوارِ آراس و از پشت سرم شن دیپر عشق و تهد يصدا

 ...فقط حواست به خودت باشه..طلبت یکیخانوم  ایهون-

لـب اروم تکرارشــون   ریــبرگــه گـرفتم و بــه جملـه هــاش دوخـتم و ز    يرو یرنگـ  يو از خـط هــا  نگـاهم 
 :کردم

 ...اُبوت صیتشخ..تیهو صیتشخ..بزاق و مو ينمونه ..یکیژنت يمارکرها..يان ا يد شیازما-

ــس ــیعم نف ــ یق ــ دمیکش ــه  و نگ ــدم رو کلم ــزرگ رو )Positive(  ياهم و چرخون ــه ب ــر   يک ــه مه برگ
 ....مارو ثابت کرده بود يخورده بود و پدر و فرزند

 ...بد شد نقدریکه مطمئن بودم چرا بازم حالم ا من

ــرام  دیشــا ــاره ب ــدوب ــدر  ياداوری ــرا   يشــد کــه پدرم،پ ــودم و ب  صیتشــخ يکــه از گوشــت و خــونش ب
 ....تنها گذاشته و رفته ابونیچطور بچه ش رو تو خداشتم، ازیبهش ن یهم حت تمیهو
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اشـک هـامو پـاك کـردم و لبخنـده      ..زیـ م يبـاال انـداختم و برگـه رو جمـع کـردم و انـداختم رو       يا شونه
 :گفتم الدیزدم و رو به م یلرزون

 !...دوباره؟ میبد شیازما یخواه یهنوزم م ایراحت شد  التیخ-

کـس و کـار و    یبچـه بـ   هیـ  ادیـ ب ادمیـ باعـث شـده بـود مـن دوبـاره       دالیمـ ..بود هیاراده لحنم پر از گال یب
 ....رنیبگ شیازش ازما یمجبورا ه تشیهو نییتع يهستم که برا یسرراه

 :لب زد یموند تو چشم هام و با مکث کوتاه رهیخ الدیم

 ...خوام از دستت بدم یمن فقط نم-

 :لب هام ينشست رو لبخند

 ...نامیتو و م یزندگ ونزیمن تا اخر عمرم او..نگران نباش-

 :هاشو جمع کرد و چشم هاش از حرفم برق زد لب

 ...ادیکه بدش ب هیک-

هــوراد  يو ســرخ شــده  نیغمگــ يســرم و چرخونــدم کــه نگــاهم تــو چشــم هــا قمیهمــون لخنــد عمــ بــا
 ...افتاد

 ...رونیلب هام محو شد و نفسم و مستاصل فوت کردم ب يکم کم از رو لبخند

 !..چکار کنم؟ دیباسه نفر  نیا نیب من

ــ  یحرفـ  هـر  خــودت  ایخـدا ..شــهیخــورده و ناراحـت م  یبرمـ  شــونیکیکـه بکــنم بـه    یبــزنم و هـر حرکت
 ...کمکم کن

 :کردم شاد به نظر برسه،گفتم یم یکه سع یبهم و با لحن دمیهام و کوب دست

ظـر  و منت نییایـ پـس بهتـره باهـاش کنـار ب    ..شـما سـه نفـر هسـتم     یزنـده باشـم تـو زنـدگ     یمـن تـا وقتـ   -
ــ ــاالخره   نینباش ــه ب ــک ــ  هی ــت بش ــتم راح ــ    ..نیروز از دس ــما برنم ــر ش ــت از س ــا دس ــاال حااله ــن ح  یم
 .....دارم

 ...نفس راحت بکشم هیاما تونستم  نیهرچند غمگ..لبخند زدن ییتا سه
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مثـل  ..و دعواشـون بشـه   گـه یبـاهم روبـه رو شـدن همـش منتظـرم بپـرن بـه همد        الدیهـوراد و مـ   یوقت از
 ...کردن یاه منگ گهیقاتال به همد

واســه ..شــدیناراحــت م یکــیگــرفتم اون  یطــرف هرکــدوم رو مــ..بکــنم يتونســتم کــار یکــه نمــ مــنم
 ....اصال دخالت نکردم نیهم

ــ ــ دیشــا..میمــن بــود و هــوراد داداش خــون  ییداداش رضــا الدیم ــا م راحــت تــر بــودم چــون تمــام   الدیب
ــالها ــدگ   يس ــارش زن ــرم رو کن ــو قلبم،جا   یعم ــا ت ــردم ام ــونیک ــی گاهش ــه   یک ــود و ب ــب ــدازه  کی ان

 .....برام نداشتن یفرق چیه..دوستشون داشتم

 ...بهشون نگاه کردم یبلند شدنِ هوراد و آراس از فکر خارج شدم و سوال با

 :و هوراد اشاره کرد و گفت الدیزد و نامحسوس به م يلبخند آراس

 ...زنگ بزن یداشت يکار..زمیعز گهید میریما م-

 :زدم و سرم و تکون دادم يلبخند..رو از هم دور کنه الدیم خواد هوراد و یم دمیفهم

 ...همتون نیشد تیامروز بخاطره من اذ دیببخش..باشه-

 نکـه یچشـمش کـه بـا ا    ریـ کـرده بـودم و ز   زشیـ شـد بـه زخـم گوشـه لـب آراس کـه تم       رهیـ نگاهم خ و
 .....شدیروش گذاشته بودم بازم داشت کم کم کبود م خیکمپرس 

 :آراس و گفت يرو شونه  دستش و گذاشت الدیم

 ...کنم یچکار م دمیشدم و نفهم وونهیلحظه د هی..شرمنده-

 :جوابش و داد یهم با خوش اخالق آراس

 ...فراموشش کن..کرد یکارو م نیتو بود هم يجا یهرک..داداش ستیمهم ن-

م و دســت الدیتــو خونــه کــه مــ میبرگشــت یکوتـاه  یو بــا خــداحافظ میدر بدرقــه کــرد يرو تــا جلــو پسـرا 
 :سمت سالن دیگرفت و کش

 ...يبد حیبرام توض دیرو با ییزهایچ هی..ایکارت دارم هون نیبش ایب-

 :تعجب نگاهش کردم و کنارش نشستم با

 ...نمونده يزیچ..رو بهت گفتم زیمن که همه چ!..؟یچ-
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 :چپ نگاهم کرد و گفت چپ

 !..؟یمطمئن-

 :لب زد و رونیو فوت کرد ب د،نفسشیمن و د جینگاهه گ یوقت و

 ....رابطه ت با آراس-

 :با انگشتام شدم يو مشغول باز نییانداختم پا سرمو

 ...رو یمن که همه چ-

 :دست هام و تو دستش گرفت و گفت..تو حرفم و نگذاشت ادامه بدم دیپر

ــ- ــ يکــه دار یفقــط از احساســ..دونــم یم ــ..یگفت ــا نگفت ــاهم دار ياالن چــه رابطــه ا یام ــب  یکــه هــ نی
ــدارم  يکــار..س گــهیهــم و نگــاهتون همــش دنبــال همد  يبــرا نییایــچشــم و ابــرو م بــه احساســتون ن

 .....نیکار هست يکجا دمینصف روز هم فهم نیچون تو هم

منظــورش مــن بــودم کــه نگــاهم همــش دنبالــه        یعنــی..و از خجالــت ســرخ شــدم   دمیــ و گز لــبم
 !...آراسِ؟

 ..."کنه یآراس اصال نگاهت نم نکهینه ا"گفت  شخندیانگار با ن ییصدا هی

 ..چونه م و سرم و بلند کرد ریدستش و گذاشت ز الدیم

تو چشم هام انداخت و گفت يمردد نگاه: 

 !...دونه؟ یرو م یهمه چ-

گذشـته   هیـ بنـدازن کـه مـن     ادمیـ خواسـتن   یچـرا همـه مـ   ..دمیکشـ  یقـ یو تکـون دادم و نفـس عم   سرم
 ....انیگفتم تا باهاش کنار ب یاون رو م دیتوجه به احساساتم اول با یب شهیهم دارم که هم يا

ــ يزهــایچ هیــراز زن بــودن مــن رو فقــط خــودم و محمــد و   تــازه و حــاال هــم  میدونســت ینــا،میال یجزئ
 ینمـــ..دادن؟ ینشـــون مـــ یچـــه عکـــس العملـــ دنیـــفهم یموضـــوع رو مـــ نیـــا هیـــاگـــه بق..آراس
ــرا دیشــا..دونــم ــ  نــایو م الدیمــ يب ــکــه منتظــر  یمهــم نباشــه امــا مردم اســه حــرف ســوژه هســتن و هی

 .....شدن یمدرست کردن،حتما خوشحال 

 :و قورت و سرم و تکون دادم بغضم
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 ...دونه یم-

 !..نداره؟ یمشکل-

 ...و بلند شدم دمیدزد الدیو از م نگاهم

خبـــر بـــودم و بعـــد هـــم رو تخـــت  یموضـــوع ازش بـــ نیـــروز بخـــاطره ا نیبـــود بدونـــه چنـــد الزم
 !...کردم؟ داشیپ مارستانیب

 ...مهم بود که آراس کنارمِ و بس نیاالن فقط هم..نه

 ...مشکل داشته باشه دینه چرا با-

تکون،مجبــورم  هیــو شــونه هــام و تــو دســتش گرفــت و بــا   ســتادیروبــه روم ا..شــد و اومــد طــرفم بلنــد
 :کرد تو چشم هاش نگاه کنم

اسـم محمـد تـا اخـر عمـر تـو       ..نیشـما عقـد بـود   ..هسـت بهـم بگـو    يزیـ اگـه چ !..؟یکن یچرا نگاهم نم-
بـه نظـر    تیـ اهم یکـه االن بـ   گـه ید يزهـا یچ یلـ یهسـت و خ  شـه یهم ادشیـ ..ناسنامه تو خواهـد مونـد  ش
 !.....نداره؟ یمشکل نایآراس با ا..فاجعه درست کنه تونهیرسه اما بعدها م یم

 !..منو ول کنه؟ زایچ نیامکانش بود آراس بخاطره ا یعنی..و تو صورتش چرخوندم نگاهم

 :و با ارامش گفت دیموهام رو بوس يتو بغلش و رو دیم و کشو برد پشت گردنم و سر دستش

 !...باهاش حرف بزنم؟ نایا يخودم درمورده همه  یخواه یم-

 :ش گفتم نهیاز تو س يخفه ا يصدا با

 ...میزن یهرموقع خودش خواست حرف م..فعال نه-

 !..چرا؟-

 :و بغضم شکست دیم لرز چونه

 ...رمیم یبه خدا م..الدیم رمیم یم ندفعهیا!..ار کنم؟اگه بره چک..خوام از دستش بدم یمن نم-

 :کردم ارومم کنه یو سع دیموهام کش يو البه ال دستش

 دم،تایـ کـه مـن امـروز د    يپسـر  نیـ ا..تـورو بـذاره و بـره    ادیـ دلـش م  یکـ !..؟يشـد  وونـه یمگه د شیه-
 .....رو از دست بده یخوب نیبه ا تیعمرا موقع..توا یزندگ زونیاو استیدن ایدن
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 ...زدم الدیم ي نهیبه س یو مشت کم جون دمیخند هیگر ونیم

و مــن و تــو بغلــش گرفتــه بود،رفــت ســمت کاناپــه و روش نشســت و مــن و   دیــخند یکــه مــ همونطــور
 :شروع به حرف زدن کرد متیهم کنار خودش نشوند و با ارامش و مال

ت نبـود امــا تمــام نگــاه  حواســ دمتون،تویــدر د يامــروز کــه جلـو ..و مطمئـنم  نیــا..پسـره دوســتت داره -
کـه   يزیـ و بـا چ  ياونطـور هـم کـه تـو ازش دفـاع کـرد      ..ینـ ینب بیوقـت اسـ   هیـ و توجهش به تو بود کـه  

 یزنــدگ هیــســاختن  ي زم،الزمــهیامــا عز..خــونم،از عشــق تــو هــم مطمئــنم یدارم از تــو چشــم هــات مــ
تـو کنـار    يه آراس بـا گذشـت   یکـه بـدون   نـه یاالن مهـم ا ..یرو بسـنج  یهمـه چـ   دیـ با..سـت یفقط عشـق ن 

بـه عنـوان شـوهر تـو      گـه ینفـر د  هیـ قبـل از اون اسـم    نکـه یا..رهیـ ش بگ دهیـ کنـه ناد  یمـ  یسـع  ایاومده 
 .....بوده تیشناسنامه و زندگ

 :شد و ادامه داد رهینمناکم خ يش بلند کرد و تو چشم ها نهیو از س سرم

 نیر کنـه کـه انگـار همچـ    رفتـا  يجـور  هیـ خـواد   یامـا اگـه مـ   ..سـت ین یاگه کنار اومده باشه کـه مشـکل  -
کـه مشـکالت بهـش فشــار     ییجـا  هیـ ،يروز هیـ ..شـه یتـو نبوده،اونوقـت مشـکل سـاز م     یتـو زنـدگ   یادمـ 

ــب ــکــردن خــودش دســت او  یرو کــه واســه خــال  يزیــچ نیارن،اولی ــ زی ــه،هم یم پــس ..موضــوعه نیکن
 .....به مشکل نشه لینکرده تبد ییروز خدا هیکه  نیخودتون حلش کن نیبهتره ب

کرد،بـا   یکـه اشـک هـام و پـاك مـ      نطـور یزد و هم میشـون یبـه پ  يبوسـه ا  دیـ گـرانم و کـه د  ن يهـا  چشم
 :مهربون گفت يلبخند

 ...شهیدرست م یهمه چ..نگران نباش-

ــرم ــتم    س ــام و بس ــم ه ــون دادم و چش ــی..و تک ــود آراس   یعن ــانش ب ــامک ــروز از ا هی ــه   نی ــوع ب موض
 !.....نقطه ضعف استفاده کنه؟ هیعنوان 

 ...ونیزیتلو اهیس يدادم و چشم دوختم به صفحه  هینوهام تکم رو به زا چونه

ــر ــر   فک ــا دخت ــن تنه ــنم م ــ  يک ــه وقت ــودم ک ــنزد یب ــ  کی ــدش م ــال،جا یتول ــحال يشد،هرس و  یخوش
 ....گرفت یغم بغل م يو زانو شدیم نی،غمگيشاد
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ــره ــک قط ــه   یاش ــه گوش ــورت       يک ــم و ق ــردم و بغض ــاك ک ــتم پ ــا انگش ــود رو ب ــده ب ــع ش ــمم جم چش
 ...دادم

 ...خورد یروزها بهم م نیاز ا حالم

کـه تـو شناسـنامه م     يروزهـا رو رد کـنم و بـه روز    نیـ تونسـتم هرسـال ا   یکنتـرل داشـتم و مـ    هیـ  کاش
 ....به عنوان روز تولد ثبت شده نرسم

 ...زهیر یتولدم من و بهم نم خیتار يبه اندازه  یچیه

رفــتم و  یمــراه مامــانم مــنم مــه ایــ..بــودم ومــدهین ایکــاش اصــال بــدن..نبــود اصــال يروز نیهمچــ کــاش
 ...شدم یراحت م

 ...هام و دور زانوهام محکم تر کردم و چشم هام و بستم دست

ــ ــود و مــن طبــق عــادت ا  18گــه،یهفتــه د کی ــدم ب ــاســفند تول ــازمیاخ يســال هــا نی ــاز  ر،ب ــه  کی هفت
 ...بودم ختهیجلوتر بهم ر

بــه اون  یکالسـ  گـه یبـود،هم د  دیـ ع کـه یهـم نزد ..خـودش و مثـل هرسـال بـه موقـع رسـونده بــود       الدیمـ 
 ....خودش بودن يبهونه ها نایالبته ا..صورت نداشت که بخواد بمونه

 ...سخت تنهام نگذاره يروزها نیخواد کنارم باشه و تو ا یدونستم م یم

 ...و دست هام و از دور زانوم باز کردم و بلند شدم دمیکش یقیعم نفس

شـــده  دایـــنبودن،حـــاال پ چوقـــتیکـــه ه ياخـــانواده ..فـــرق داشـــت گـــهید يبـــا ســـال هـــا امســـال
 ....خاندانشون هیو بق..يحامدصبور..آراس..هوراد..بودن

تونسـتم تمـام عقـده هـام و      یشـده و مـن مـ    دایـ هـا بود،پ  یغـم و نـاراحت   نیـ که باعـث تمـام ا   یکس حاال
ــال  ــرش خ ــنم یس ــام گر..ک ــتم ــام هی ــاراحت..ه ــام ین ــا ..ه ــس ه ــ يح ــتم  یمزخرف ــه داش ــه در..ک  يدرب

 .....رمیجور بود که انتقام همه رو ازش بگ تشیموقع..هام

 ...نه..واضح بود یلیجوابش خ!..تونستم؟ یم اما

 یغــم بغــل نمــ يزانــو نجــایا نطــوریاروم بشــه،االن ا کــمیکــنم کــه دلــم  يتونســتم کــار یاگــه مــ مــن
 ....دمیکش یگرفتم و اه نم
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 ...اومد یبودنم،بدم م فیو ضع ییدست و پا یب نیاز ا چقدر

 ...در بلند شد يسمت اشپزخونه اما تا قدم برداشتم،صدا دمیو چرخ دمیورتم کشبه ص یدست

 ...پنج بعد از ظهر..سمت ساعت دیچرخ نگاهم

 میهـم کـه مهمــون داشـت امشـب و گفـت اگـه تونســت       نـا یم..ادیـ ب یوقتــ زنـه یداره،در نم دیـ کـه کل  الدیمـ 
 ....قعمو نیا هیپس ک..ادیهم که قرار نبود ب نایال..خونه ش میما هم بر

دکمــه هــاش  نکــهیبــدون ا..در برداشــتم و تــنم کــردم يجلــو زیــبــاال انــداختم و مــانتوم و از او يا شــونه
 ....رونیشال هم سرم انداختم و رفتم ب هیرو ببندم،

 :بلند کردم یگرفته م رو کم يدوباره در زده شد،صدا یوقت

 ...اومدم..هیک-

 ..جلوتر و درو باز کردم دمیکش کمی شالمو

سـبد گـل    نیـ ا نقـدر یا..یقرمـز اتشـ   يبـزرگ از رز هـا   تیـ نها یسـبد گـل بـ    هیـ دم،یکـه د  يزیـ چ نیاول
 ....بزرگ و خوشگل بود که چند لحظه مات موندم

 ...خوشگل درستش کرده بودن چقدر

ــه مــرد  شــتریب یدرو کمــ..و نگــاه از گــل هــا گــرفتم  دمیــو گز لــبم ــاز کــردم و رو ب کــه ســبد گــل   يب
 :دستش بود،گفتم

 ...!د؟ییبفرما-

 :و گفت دیصورت خودش کنار کش يگل ها رو از جلو یکم

 !...؟یمشرق ایخانوم هون-

 :زدم یجیباال و لبخنده گ دیبا تعجب پر ابروهام

 ...دییبفرما..خودم هستم-

 :احترام گفت یگل رو گرفت طرفم و با کل سبد

 ...شماست يبرا-

 :زدم و گفتم يهام گرد شد و تک خنده ناباور چشم
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 !...ه؟یاز طرف ک..!واسه من؟-

 ...لب هام نشست يرو یشد سمت آراس و لبخنده بزرگ دهیلحظه فکرم کش هی

 ...کنه زمیکارِ خودشه و خواسته سوپرا حتما

تـو دسـتم    یبـزرگ بـود کـه بـه سـخت      نقـدر یا..شوق دسـتامو بلنـد کـردم و سـبد رو از دسـتش گـرفتم       با
 ....جا شد

 :گاه کردم و گفتمو کج کردم و از کنار گل ها به مرد ن سرم

 ..ممنونم یلیخ-

 ...نشیو رفت سمت ماش دیلبخند سر تکون داد و همراه با گفتن با اجازه،چرخ با

 ...پام درو بستم و لبخندم بزرگ تر شد با

امـروز کـه تولـد    ..دونـم چـرا زودتـر فرسـتاده واسـم      یفقـط نمـ  ..کارش برام لذت بخـش بـود   نیا چقدر
 ...ستیمن ن

ــا ــم از ال دیش ــایه ــ ن ــ ای ــن الدیم ــن ا  دهیش ــه م ــک ــوب ن  نی ــالم خ ــا ح ــتیروزه ــته ا س ــوریو خواس  ينط
 ....نِیاره حتما هم..خوشحالم کنه

 ...دمیکش یقیافتادم سمت خونه و صورتم و تو گل ها فرو کردم و نفس عم راه

 ...با پام در ساختمان رو باز کردم و رفتم داخل دوباره

مبــل  يو رو زیــم يســالن و ســبد گلــم و گذاشــتم رو رفــتم تــو  ارمیــمــانتو و شــالم و در ب نکــهیا بــدون
 ....نشستم

هــم توقــع نداشــتم و واقعــا ..خوشــحالم کــرده بــود بــایســبد گــل بــزرگ و ز نیــدونــه چقــدر ا یمــ خــدا
 .....تونه دلت و شاد کنه یهم م کیتوجه کوچ کی ی،حتیهم تو اوج ناراحت..شده بودم ریغافلگ

 ...دمیکش یقیبخند،نفس عمصورتم و تو گل ها فرو کردم و با ل دوباره

 ...کردم یزدم و ازش تشکر م یزنگ م دیبا

 ...کارش خوشحالم کرده نیگفتم که چقدر ا یبهش م دیبا

 ...گل ها افتاد نیب یبزرگ بایکه چشمم به کارت تقر رونیب دمیو از گل ها کش سرم
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 ...و انداختم باال و لبخندم عمق گرفت ابروهام

 ....لب هام ينشست رو یدن برام سخت بود و االن چه راحت ملبخند ز شیچند لحظه پ چقدر

 ...و بازش کردم رونیب دمیگل ها کش نیرو از ب کارت

شـد و   یرفتم،لبخنـدم کـم و کـم تـر مـ      یکـه جلـو مـ    يلبخند مشـغول خونـدن شـدم امـا بـا هرکلمـه ا       با
 .....چشم هام گردتر

 ..ازش خارج بشه باز و بسته شد ییصدا نکهیبدون ا دهنم

 :دوباره از اول مشغول خوندن شدم يبا ناباور..هام و محکم بستم و دوباره باز کردم شمچ

ــ یمــ..يتعجــب کــرد یلــیاالن حتمــا خ..زیــســالم عز" کــه کــار مــن  يزد یحــدس هــم نمــ یدونــم حت
ــه ــتق ..باش ــتم مس ــا نتونس ــم   میام ــه رو بش ــات رو ب ــاره باه ــرِ ..دوب ــت ت ــتن راح ــوراد ..نوش از آراس و ه

از تولــدت  یتــون ینمــ هیــمثــل بق نکــهیا..مقصــر حــال بــدت هــم مــنم..ســتین کــه حالــت خــوب دمیشــن
ـ  یهـارو خـودت مـ    نیـ ا..مـن  رِیتقص يلذت ببر فقـط خواسـتم تولـدت رو    ..گـم  یو مـن دوبـاره نمـ    یدون

ــتبر ــم کی ــو ب..بگ ــتیت ــال پ  س ــنج س ــش،یو پ ــ هی ــه دن يروز نیهمچ ــب ــد ای ــادرت از دن ياوم ــو م  ای
ــ..رفــت ــم خــانواده  ینم ــه چــه  یمشــرق يدون ــیدالب ــو شناســنامه ت، یل ــت ــار هی ــه ت ــدت رو  خیهفت تول

 .....امروز یعنی..ياومد ایبه دن نداسف ازدهیتو  قتیعقب تر زدن،اما در حق

امــروز از تــه دل ..پــدرم هیــامــا ..کــرده باشــم هیــهــا در حــق تــو و بق يبــد یلــیخ دیشــا..بــد باشــم دیشــا
 ....نمتیهمه سال بب نیاو تونستم بعد از  یخوشحالم که هست..ياومد ایخوشحالم که بدن

ــا اخــر عمــرم هــم باشــه،بازم منتظــر روز   یحتــ ــوان پــدرت   یمــن و ببخشــ یکــه بتــون ياگــه ت ــه عن و ب
 ..مونم یم یقبول کن

ــا ارزوم  االن ــاریتنه ــوا     کب ــرف ت ــدنم از ط ــاب ش ــدر خط ــام..پ ــون دوارمی ــن و ببخشــ  يروز یبت و  دیم
 ...ئن باشمطم..دمیهرکار بتونم انجام م..تا برات جبران کنم يبذار

 ...."دارم دخترم دوستت

 يرو خـت یکـه تـو چشـم هـام جمـع شـده بود،ر       ییو اشـک هـا   نیزمـ  يو نامـه از دسـتم افتـاد رو    پاکت
 ...صورتم
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 !...تولدم بود؟ امروز

 ...کرد یم ییکه جلوم خودنما ییبایشد سمت سبد گل ز دهیکش نگاهم

 !...دم؟یفهم یم دیبود که کم کم با ییزهایچه چ گهید

 ...دهنم فشردم و هق زدم يو رو دستم

 ...امروز

ــامطمئن ــا ترد ن ــو ب ــاقم    دی ــمت ات ــادم س ــدم و راه افت ــد ش ــ..بلن ــ  یچرخ ــودم زدم و گوش و از  میدور خ
 ...دراوردم بمیج

 ...شدیم قطع نم هیگر

 د،ولیــفهم یتــا موضــوع رو نمــ گــهیشــد و د یزدم بــه آراس مشــکوك مــ یحــالم زنــگ مــ نیــبــا ا اگــه
 ...کرد ینم

 ...براش نوشتم و ارسال کردم یامیتارم،پ ياچشم ه با

 ...واسم بفرستن نیماش هیو زنگ زدم اژانس و گفتم  دمیو شالم و پوش مانتو

ــ   اشــک ــاك م ــد پ ــد تن ــا  یهــام و تن ــا قطــره ه ــجد يکــردم ام ــ  دی ــام م ــاره  خــتیر یاز چشــم ه و دوب
 ....کرد یم سیصورتم و خ

 ...زدم یآدرس،لبخند تلخ دنیآراس رو باز کردم و با د امیم،پیگوش نگید يصدا با

ــ  یبــ ــه ســوالش کــه پرس ــرا دهیتوجــه ب رو خــاموش کــردم و انــداختم تــو   یخوام،گوشــیم یچــ يبــود ب
 ...فمیک

 ...رونیخونه رو قفل کردم و زدم ب يدرها

ــد ــهیدق چن ــا ماشــ    يا ق ــدم ت ــر ش ــدم   نیمنتظ ــوار ش ــد و س ــه ش ..اوم ــرم و ب  شــهیادرس رو دادم و س
 ...چسبوندم

 ...اومدم من ایبه دن یچه روز نحس..م هام و بستمزدم و چش يپوزخند

 ...رفتم یو تو خودم م شدیتو شناسنامه م،حالم گرفته م خِیهفته جلوتر از تار کیاز  شهیهم

 ..عمق گرفت پوزخندم
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 ...شدیاز روز تولدم حالم بد م قایدق..هفته جلوتر نبوده کی نگو

متولـد شـدن فرزنـدش،جونش و از     يبـرا هـم هسـت کـه     يعـالوه بـر تولـد مـن،روز فـوت مـادر       امـروز 
 ...دست داده

تـونن از جونشــون بخــاطره بچــه هاشــون   یچطــور مــ..تونــه مادرهـا رو درك کنــه  یتـا مــادر نشــه،نم  ادم
 ....کنه يچطور مادر من تونست با جون خودش باز..بگذرن

االن ..تــاداف یاتفــاق هــا نمــ نیــکــدوم از ا چیاگــه مــن و نگــه نداشــته بــود،ه..کــرد یکــارو نمــ نیــا کــاش
شـوهرش حـالش خـوب بـود و بـا هـم خوشـبخت        ..بـود  یخودش بود و شـاهد بـزرگ شـدنِ پسـرش مـ     

 .....کردن یم یزندگ

 !...و خراب کنم؟ شیخواست فقط زندگ یو م من

 ...که قاتلش بودم یمن

باعـــث خـــراب شـــدن ..مـــن باعـــث مـــرگ زنـــش بـــودم..حـــق داشـــت مـــن و نخـــواد يحامدصـــبور
 ...تونست من و تحمل کنه یم چطور..شدن پسرش میتی..یزندگ

اون کــارو  دیــنبا..يپــاره تــنش بــود..يامــا تــو بچــه ش بــود" دیکشــ یانگــار تــو ســرم داد مــ ییصــدا هیــ
 ...."کرد یباهات م

 ...ستادیا نیو دوباره اشک هام و پاك کردم که همون لحظه ماش دمیکش یلرزون نفس

 :دمیراننده رو شن يهام و باز کردم و همزمان صدا چشم

 ...خانوم میدیرس-

ــش،پ هیــکــردم و بعــد از دادن کرا  تشــکر ــدم و راه افتــادم ســمت ادرســ    ادهی ــه آراس بــرام   یش ک
 ....فرستاده بود

 ...بازش انداختم مهیبه درِ ن یو نگاه ستادمیها ا يمقبره صبور يروبرو

 ...خداروشکر در باز بود..ندارم دیحواسم نبود که کل اصال

ــو و درو هــل دادم   اروم ــتم جل ــردم رف ــازش ک ــره و رو..و کامــل ب ــا دور مقب ــر  یکــی يدور ت ــا پ از قبره
 ...روشن بود ياز شمع ها
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 ...کردم سرپا بمونم یگرفتم به چارچوب در و سع دستمو

 ...بود نجایهم ا يصبور

 ...دیلرز یبود کنار قبر زنش و شونه هاش م نشسته

 ...دا برم داخلسر و ص یدلم مجبورم کرد اروم و ب..برگردم اما نتونستم خواستم

ســنگ قبــر از حرکــت  يدســتش رو..رونیـ خــودش اومــد ب يانگــار از حـال و هــوا  ســتادمیکــه ا کنـارش 
 ......شد بهم رهینم دارش خ يو با مکث سرش و بلند کرد و با چشم ها ستادیا

 ...از صورتش گرفتم و اروم کنارش نشستم نگاه

م باشه،اشـک تـو چشـمام جمـع شــد     دسـت خــود  نکـه یرنــگ دوخـتم و بـدون ا   اهیو بـه سـنگ سـ    نگـاهم 
 ...ختیگونه هام ر يرو یمعطل یو ب

 ..داشتم یبیحس غر هی

ــ  یســنگ قبــر کســ کنــار اسمشــو هــم تــا االن درســت و   ینشســته بــودم کــه از وجــودش بــودم امــا حت
 ....دونستم ینم یحساب

 ..يمحمد نینازن

 ..دمیسنگ سرد کش يزدم و دستمو رو هق

 ...کرد یموهام و ناز م..کرد یلم مدوست داشتم االن بود و بغ چقدر

 یاز همـه بـرام پررنـگ بود،کسـ     شـتر یکـه ب  یگشـتم،تنها کسـ   یموقع ها هـم کـه دنبـال خـانوادم مـ      اون
 ....نمشیدوست داشتم بب..به اسم مادر بود

 ...چرا من و نخواسته..من بشه الیخ یبپرسم چطور تونسته ب ازش

مـن   نکـه یا يبـرا ..اطره مـن جـونش و از دسـت داده   کـه همـون مـادر بخـ     نمیـ ب یشـنوم و مـ   یحاال مـ  اما
 .....و جون خودش و فدا کرده یکنم،زندگ یبتونم زندگ

 ...داشتنش رو نکنم يارزو..نشم يمادر نیتونستم دلتنگ همچ یم چطور

 ...کرد یبار بغلم م هیبود و  کاش

 ...یچیه..خواستم یاز خدا نم یچیه گهیکردم و بعد د یتنش و حس م يبار بو هی
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 :دمیارومش و لرزونش رو شن يسنگ نشست و صدا يکنار دستم رو يصبور دست

ــاز- ــ ين ــ نیبب ــده یک ــهون..اوم ــده پ اتی ــتیاوم ــتم پ   ..ش ــاالخره تونس ــودم ب ــه ب ــه گفت ــت ک ــبه  داشی
ــنم ــتم رو ..ک ــاالخره تونس ــاهش رو بب يب ــم ــتم ..نمی ــادگاریتونس ــاره بب تی ــرو دوب ــ..نمی ــن ازش  نیبب م

کــنم  ینگــاهش مــ یوقتــ..خــودت شــده هیچقــدر شــب ینــیب یمــ..اومــده دنت،خودشیــد ادیــنخواســتم ب
 ....يناز یدون یم..يستادیانگار تو جلوم ا

ــ  يهــا شــاخه ــا وســواس رو یگــل رز قرمــز و اب ــ   يرو ب  یســنگ قبــر مرتــب کــرد و در همــون حــال ب
 :کردم،ادامه داد یکه هق هق م یتوجه به من

 شیتـا چنـد مـاه پــ    دیشـا ..اس گــهید زیـ چ هیـ دختـر داشـتن    یگفتــ یمـ ..رسـم یتـازه دارم بـه حرفـت م   -
 ....که دخترم بود اما یکردن کس دایتالش کنم واسه پ شدیتو،باعث م یعذاب وجدان و ناراحت

 ...شد بهم رهیدفعه سرش و چرخوند طرفم و خ هی

 :و اب دهنش و قورت داد دیتو صورتم چرخ یو با دلتنگ نگاهش

و  یخــواد هـرروز تــو خونـه م باشــ   یدلــم مـ ..تواسـه بغــل کردنـ   زنــهیامـا االن خــدا شـاهده دلــم پـر م   -
بشـنوم تـو    کبـار یخـوام عمـرم و کـم کنـه امـا بتـونم        یصدبار سـر نمـازم از خـدا مـ     يروز..نمتیبتونم بب
 گــهینداشــتمت امــا د میتمــام زنــدگ..ایــهون يمــن شــد يتمــام ارزو..بغلــت کــنم کبــاری..بابــا یگــیبهــم م

 .....تونم ینم

 :اختاند نییهاش و بست و سرش و پا چشم

 ...تونم جبران کنم یچطور م..یکنم که من و ببخش کاریچ-

 :و با بغض و هق هق گفتم دمیکش سمیصورت خ يو رو دستم

 يبـوده و تـو خـانواده     اریـ شـانس باهـام    دیشـا ..یمـن و جبـران کنـ    یسـال زنـدگ   25 یتـون  یچطور مـ -
ــزرگ شــدم یخــوب ــه ه يخــانواده ا..ب ــدادن   یچــیک ــت بهــم ن ــز عشــق و محب ــا کمب..ج ــاام ــن  يوده م

مــن و نگــه  دیــچــرا با..ســربار هســتم نکــهیا..کــرد یم مــ وونــهیتــو دلــم د يمــوز يحســا..جبــران نشــد
 ....رو سخت تر کنن شونیزندگ یبچه سرراه هیچرا با وجوده ..ستنیمجبور ن یدارن وقت

 :و چرخوندم طرفش و گفتم نگاهم
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 کیــسـال رو   25..عقــده دارمسـال  25 يمـن بـه انــدازه   ..کمبـود هــا دارم  یلــیمـن خ ..ســتین نـا یفقـط ا -
در ..نگــم یچــیه دیشــا..یرو جبــران کنــ يکــه باهــام کــرد يکــار یتــون ینمــ..جبــران کــرد شــهیشــبه نم

ــ  ادیـ بهـم  ..کـه مـن و بــزرگ کـردن    هیـ بخـاطره همــون خـانواده ا   نمیـ ا..مقابلـت سـکوت کـنم     ینـدادن ب
رده باشــه نکـ  يهرچقـدر هـم پـدر   ..کشـه یم دكیـ کـه اسـم پــدر رو    یمخصوصـا بـه کسـ   ..نمکـ  یاحترامـ 
ــازم ا ــب ــا ا..اســم مقدســه نی ــایام ــدل ن ــدگ   یکســ شــهینم لی  میرو ببخشــم کــه باعــث تمــام مشــکالته زن

 .....ازم نخواه..تونم ینم..بوده
 

 :ادامه دادم دتریشد یازش گرفتم و با بغض نگاه

ــه  یتــونم محکــم بــه کســ ینمــ..باشــم ينذاشــته قــو میمشــکالت زنــدگ..هســتم یفیمــن دختــر ضــع- ن
ــ..بگــم ــونم  ینم ــم با ت ــت محک ــتمیمقابل ــار  س ــاطره ک ــم بخ ــرد  يو بگ ــه ک ــا  يک ــه باله ــن   ییچ ــر م س

ــه چ..اومـــده پـــس تـــو ازم  ..تـــونم ینمـــ..گـــذرونم یرو گذرونـــدم و هنـــوزم دارم مـــ   یـــیزایچـ
 میحــاال حاالهــا تـــرم  ..خـــورد شــده ..قلــب شکســته   نیــ ا..مجبــورم نکــن بــا قلـــبم بجــنگم    ..نخــواه 

 ....تونم ینم..ها و مشکالتش بشه یال سختس25 الِیخ یکنم که ب یتونم دلم و راض ینم..شهینم

 ریدل ســ هیــو  امیــب دیــکــردم کــه دوبــاره با دیــبــه ســنگ قبــر انــداختم و تــو دلــم تاک  يا گــهید نگاهــه
 ...حرف بزنم

ــا ــ ب ــعج یحس ــه ا  ب،خمی ــدم و بوس ــر زدم  يش ــنگ قب ــه س ــا..ب ــرا نی ــ  يزن ب ــن ب ــاز  شیم ــادر  هی م
 یکــه بـه مــن داده،حتــ  یش بــازم بخـاطره زنــدگ باشـم  دهیــاگــه ند یحتـ ..بـرام بــاارزش بــود  یلــیخ..بـود 

 .....بودم ونیبهش مد م،بازمینباشم از زندگ یاگه راض

بلنـد و لرزون،بـا هـق هـق راه افتــادم      يو برداشـتم و بـا قـدما    فمینگـاه کـنم کـ    يبـه صـبور   نکـه یا بـدون 
 ...رونیسمت ب

 ...دلم و اروم کنم اما بدتر شدم نجایا امیخواستم ب یم

 ...نگفته بود یچیکاش ه..دمیشن یرو نم يصبور يکاش کر بودم و حرفا..بودم ومدهین کاش



 سایت مھدرمان
 

311 
 

ــ چطــور ــع داشــت تمــام ا ..تونســت ازم بخــواد بــبخمش  یم کــه باهــام  يســال و کــار25 نیــچطــور توق
 ....بهش بگم بابا يا نهیک چیکرده رو فراموش کنم و بدون ه

 ...در توانم نبود یکی نیا..تونستم ینم

 ...و نگرانِ آراس روبرو شدم دهیرنگ پر يچهره  ن،بارویدر مقبره که زدم ب از

سـردرگم نگـاهم کـرد    ..بلنـد بـه طـرفش رفـتم     يشـد و بـا قـدما    دتریو هـق هقـم شـد    هیـ گر دنشید با
 ....و محکم من و بغل کرد و به خودش فشرد

ــدر ــه هم  چق ــود ک ــ   شــهیخــوب ب ــات ســخت خــودش و م ــو لحظ ــ  یســرموقع و ت ــام نم  یرســوند و تنه
 ...گذاشت

 ....بود میو مشکالت زندگ یسال سخت25پاداشِ ..کردم آراس پاداشِ من بود یک مف یگاه

 :  دمینال هیگر با

 ...تونم ینم..تونم ینم گهید..خسته شدم آراس-

 :گفت ادیز یشد و با نگران شتریدست هاش دور شونه و کمرم ب فشار

 یچـــ نجـــایم اتـــا برســـ یدونـــ یمـــ..ارمـــتیتـــا خـــودم ب یچـــرا نگفتـــ..نجـــایا ياومـــد یچـــ يبـــرا-
 ...لعنت به من..لعنت به من که ادرس دادم بهت..دم؟یکش

 ...لحظه از خودم بدم اومد هیکه  دیلرز ینگران بود و صداش م نقدریا

 ...بودم شیباعث نگران شهیهم

کـه مـن    ينقـدر یا..کـارام از دسـتم خسـته بشـه و ولـم کنـه       نیـ لحظه از ذهـنم گذشـت کـه نکنـه بـا ا      هی
 ....من و نخواد گهیداشت د براش دردسر داشتم حق

و  دیــکــه تـو ســرم افتـاد،دلم لرز   يفکـر  نیــرو فرامـوش کــردم و بـا ا   شیان اتفاقـات چنــد لحظـه پــ   هیـ 
 ....دست هام و دورش محکم تر کنم يباعث شد حلقه 

 :م شدت گرفت هیش فشردم و گر نهیبغض سرم و تو س با

ــه خــدا د..دیببخشــ..دیببخشــ- ــود  امــروز روز..شــهیتکــرار نم گــهیب ــ..فــوت مــادرم ب ــخواســتم ب یم  امی
 ....دیببخش..نجایا امیب یذاشت یگفتم نم یاگه بهت م..ششیپ
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 :موهام نشوند و با آرامش گفت يرو يا بوسه

ــ یحــرف مــ نیتــو ماشــ میبــر ایــب..نــداره بیــع..زمیــخــوب عز یلــیخ-  یاز ســرما مــ ينگــاه دار..میزن
 ...میبر ایب..يلرز

ــتش ــرد و هــدا  دس ــه ک ــونه م حلق ــ  تمیو دور ش ــمت ماش ــر  نشیکــرد س ــد مت ــه چن ــله   يک ــون فاص ازم
 ...داشت

 ...خودم و بهش چسبوندم شتریم جمع کردم و ب نهیهام و تو س دست

راحــت  الیــتونســتم بــا خ یشــدن و مــ یتــو ذهــنم تمــوم مــ االتیــفکرهــا و خ نیــروز تمــام ا هیــ کــاش
 گـه ید شـد یتـر م ذهـنم اروم  کـم یاگـه  ..محـض بـود   یکنـار آراس بـودن خـودش خوشـبخت    ..کـنم  یزندگ

 ....خواستم یاز خدا نم یچیه

 ...داشت ازیآرامش ن یمن فقط کم ياشفته  یزندگ

ــ دایــآرامــش پ میخــودم و زنــدگ کــمی ــ دیشــا م،اونوقــتیکرد یم تونســتم از پــس تمــام مشــکالت   یم
 .....امیبرب

 :کردم ریج ریج بایشدم و تقر رهیگرد شده به آراس خ يچشم ها با

 !..؟يشد وونهید-

 :تو هم و مشکوك نگاهم کرد دیکش یو کم هاش اخم

نگـو کـه   ..بهـش فکـر کـردم    شیوقـت پـ   یلـ یبـود کـه مـن خ    يزیـ چ نیـ ا!..؟يتعجب کـرد  نقدریچرا ا-
 یمـ  يواسـه بودنـت کنـارم لحظـه شـمار     ..ایـ عاشـقتم هون ..مـن دوسـتت دارم  ..يکـرد  یتو بهش فکـر نمـ  

 ....رو حل کردم،چرا یحاال که همه چ..کنم

 :رمیلرزش صدام رو بگ يردم جلوک یتو حرفش و سع دمیپر

از  شــتریرو ب یچــیوگرنــه مــنم مثــل خــودت ه..مــن فقــط تعجــب کــردم..ســتین نطــوریاصــال ا..نــه نــه-
 یامـا مشـکالت  ..باشـه  یشـگ یکـه کنـارت دارم هم   یآرامشـ  نیـ خـواد ا  یدلـم مـ  ..خـوام  یکنارِ تو بـودن،نم 
 .....میبهشون فکر کن دیهم هست که با

 :گفت یمحکم و پر محبت نگاهم کرد و با لحن تیجد با
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 !...؟یمثال چه مشکالت-

 :انداختم و لب هامو که از استرس خشک شده بود،با زبونم تر کردم نییو پا سرم

 یرو نمـ  چکسیمـن هـ  ..اشـنا رفتـار کـنم    هیـ تـونم مثـل    یمـن نمـ  ..شـما  يمـثال نسـبت مـن بـا خـانواده      -
 یوقتـ ..امیـ کنـار ب  ين حامـد صـبور  تـونم بـا بـود    ینمـ  یاز طرفـ ..هنـوز  دمیـ هـا رو ند  یلـ یخ یحت..شناسم

 .....جلو چشم هام ادیم ریچند سال اخ نیا يها یسخت نمش،تمامِیب یم

ــودش ــ خ ــت     دیو کش ــتش گرف ــو دس ــام و ت ــت ه ــو و دس ــود و   ..جل ــده ب ــش دار و اروم ش ــداش خ ص
 :نشست یبدجور به دلم م

ــه ه - ــ یچــیمــن تــورو ب ــور نم ــ..کــنم یمجب ــ  یفقــط م ازت رو  يطاقــت دور گــهید..یخــوام کنــارم باش
ــ یخــودت مــ..بــه مــن نــداره یارتبــاط چیتــو و عمــو هــ يرابطــه ..نــدارم  یبخــواه یحتــ..و پــدرت یدون

رو بــه  یخــواه یکــه مــ يزیــچ هیــفقــط کاف..یبشــ تیــکــه اذ ینــیرو بب لیــکــدوم از فام چیذارم هــ ینمــ
 .....کنم یچطور برات فراهم م نیبب وقتاون..ياریزبون ب

بـا تمـام خـانواده ش روبـرو      دیـ زود با ایـ  ریـ و مـن د  سـت ین ریامکـان پـذ   گـه یکـه م  يزیـ دونسـتم چ  یم
 ....ننیاز موضوع مطلع شدن و انگار بدجور مشتاقن من و بب دم،همهیخصوصا که شن..بشم

 :خشکم و تر کردم و لرزون گفتم يلب ها دوباره

 ....من یخانواده ت با ازدواج قبل یعنی..من يگذشته -

ــپر ــ  دی ــ یســع کــه چطــور داره دمیــد یتــو حــرفم و م ــه اروم باشــه یم ــا  ..کن چشــم هــاش و بســت و ب
 :رو هم فشرده شده،گفت يدندون ها

از  شــتریب يزیــدونــن و چ یمــ نــویا..نبــود و فــوت کــرده ایــکــه متاســفانه عمــرش بــه دن ینــامزد داشــت-
 ....میبد حیتوض میکه بخواه ستیمربوط ن یهم به کس نیا

 ...اما آراس-

 :نمیبچشم هاش و ب یکرد و تونستم سرخ نگاهم

 یو مـن بـه کسـ   ..موضـوعه کـه فقـط مربـوط بـه مـن و تـوا        هیـ  نیـ ا..نـداره  یربطـ  یبه کس زمیعز..ایهون-
قــرار ..تمــوم بشــه نجـا یموضــوع هم نیــپــس بهتـره ا ..دمیــرو نم میخصوصــ یدخالــت تــو زنـدگ  ياجـازه  
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ــتین ــ س ــبگ پوریش ــه چ  میری ــتمون و هم ــدس ــزن  زی ــار ب ــا..میرو ج ــر    نی ــا اخ ــت و ت ــال ماس ــوع م موض
 !.....باشه نفس؟...مونه یما دوتا م نیهم بعمرمون 

 ...شدم شیهمه خوب نیا يو تکون دادم و شرمنده  سرم

 ...کنه یآراس به من محبت م نهمهیا

 ...کنه ینم غیدر يکار چیلب هام،از ه يرو کیلبخند کوچ هیاوردن  يبرا

 ....تم قبول نکنمتونس یخودم هم بود،چطور م يخواست که تمامِ ارزو یرو ازم م يزیکه چ حاال

 ...خوشرنگش غرق شدم يها یزدم و تو اب يلبخند

سـرش و بـه سـمت دسـتم کـج کـرد و لبـاش و بـه کـف          ..گونـه ش گذاشـتم   يو بلنـد کـردم و رو   دستم
 ....دیدستم چسبوند و اروم بوس

 :ختمیعمق گرفت و تمام عشقم و تو صدا و چشم هام ر لبخندم

 ...یتو بخواه یهرچ..زمیباشه عز-

بـاال و   دیـ تنـد بـه طـرفم چرخونـد کـه ابروهـام پر       نقـدر یبـاز شـد و سـرش و ا    عیسـر  نقدریهاش ا چشم
 ...لبخندم پررنگ تر شد

 :لرزش داشت گفت یکه کم ییصدا با

 !...؟يخاستگار يبرا مییایب يدیاجازه م یعنی-

 :شد طنتیشدم تو چشم هاش و لحنم پر از ش رهیبخوام،خ نکهیا بدون

 ...اقامونهما هم دست  ياجازه -

خــواد چکــار کنه،دســت هــاش و گذاشــت دو طــرف   یبفهمــم مــ نکــهیو قبــل از ا دیکشــ یقــیعم نفــس
 ....صورتم و لب هاش و محکم چسبوند رو لب هام

کـه   دینکشـ  یکـردم امـا طـول    یبسـته ش نگـاه مـ    يگـرد شـده بـه چشـم هـا      يزد و با چشـم هـا   خشکم
 ....ستم تو موهاش فرو رفتهم افتاد و د يلبام،پلک هام رو يلب هاش رو يبا باز

هــام و کــه حرکــت دادم،دســت هــاش و از دو طــرف صــورتم برداشــت و محکــم دورم حلقــه کــرد   لــب
 ...و تو بغلش فشردم
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ــود  ینمــ ــو اون حــال ب ــ  میدونــم چقــدر ت ــاالخره کم ــ  یکــه ب ــه  شیشــونیو پ دیخــودش و عقــب کش و ب
 :فتزد و اروم و خشدار گ يبسته لبخند يچسبوند و با چشم ها میشونیپ

ــال درب  - ــده ب ــم مون ــک ــنم  ارمی ــرواز ک ــدر ارزو ..و پ ــاهده چق ــ يخداش ــتم يروز نیهمچ تــو ..رو داش
 ....يکه تو بهم جواب مثبت بد نمیتونستم بب یخواب هم نم

ــو ــه ال          صورتش ــتام و الب ــردم و انگش ــرف ســرش ب ــه ط ــردم و اروم ب ــوازش ک ــتام ن ــا نــوك انگش  يب
 ....روشنش فرو کردم يموها

خــودم  ییتــو تنهــا نقــدریکــردم ا یفکــر مــ..م نداشــتم نــدهیدرمــورد ا يصــورت نیهمچــ چوقــتیه مــنم
 ....رمیبشم و بعد هم بم ریمونم تا پ یم

ــد ــه بــ  چن ــد      یلحظ ــا لبخن ــم ب ــردم و آراس ه ــوازش ک ــاش و ن ــرف موه ــونه   يح ــه نش ــذت و  يک ل
 ....گفت ینم یچیبود،چشم هاش و بسته بود و ه شیخوشحال

 :که اروم پچ زد دینکش یطول اما

 !..خوبه؟ مییایدا شب بفر-

 ...خنده ریاراده از عجله ش خنده م گرفت و پرصدا زدم ز یب

 :خندونم لب زد يبه لبا رهیهاش و باز کرد و خ چشم

 ...خنده یچه ناز م..جون دلم-

ــا  گــهیتبــدار و نگاهــه داغش،خنــده م اروم اروم کــم شــد و بعــد از چنــد لحظــه د   يچشــم هــا دنیــد ب
 ....کردم یقرار نگاهش م یو ب از خنده نبود و مات يخبر

هــام و دور گــردنش حلقــه کــردم و آراس هــم دســتش و گذاشــت پشــت کمــرم و کشــوندم تــو   دســت
 ...اغوش پر مهرش

 :اراده تو گوشش لب زدم یشونه ش گذاشتم و ب يو رو سرم

 ....فرداشب منتظرتونم-

غضـبناك نگــاهم   ياکـه بــا اخـم و چشـم هــ    یبـه ســه صـورت   یو جمـع کــردم تـو بغلـم و بــا تخسـ     پاهـام 
 ...شدم رهیکردن،خ یم
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 :و چشم هاش و چرخوند دیکش یپوف نایال

 ...کنه یتخس نگاهمون م نطوریهم میبگ یهرچ..رهیدختره از رو نم نیبابا ا-

ــا چشــم غــره هاشــون اجــازه    خنــده ــ  قتــایو حق دادیــبهــم نم دنیــخند يم گرفــت ام  یداشــتم لــذت م
 ....کردنشون تیبردم از اذ

 :شروع به قدم زدن کرد و در همون حال گفت یمبل بلند شد و با کالفگ ياز رو الدیم

 !...؟يریگیم میکه سر خود برا خودت تصم يتو مگه بزرگ تر ندار-

 ...شدن ینم الیخ یاووف انگار ب..مبل نشستم يتو هم و صاف رو دمیکش یهام و کم اخم

ــ ــایو م الدیم ــایو ال ن ــه ا  ن ــت از لحظ ــه فهم يدرس ــک ــه آرا  دنی ــن ب ــرا م ــازه دادم ب ــتگار يس اج  يخاس
ــب ــوندن رو اد،منی ــا قاضــ     يو نش ــه ت ــلِ س ــون مث ــل و خودش ــ یِمب ــه م مــ    یب ــتن محاکم ــم داش  یرح

 .....کردن

کـردم و بـا اخـم نگـاهم و      یپـوف ..شـدن  ینمـ  الیـ خ یبـازم بـ   یزدم بـه خنـده و شـوخ    یهم من م یهرچ
 :چرخوندم نشونیب

ــ يچــرا طــور- مــن فقــط واســه  يتــازه اجــازه !..ع کــردم؟کــه انگــار کــارِ خــالف شــر  نیکنــ یرفتــار م
احتــرام بــه مــا خــودش تمــاس گرفــت و   يکــه مــادرش بــرا نیدیــوگرنــه د..آراس بــود الیــخ یراحتــ

خـودم و اعـالم    تیمـن فقـط رضـا   ..واسـه صـحبت کـردن    انیـ فـردا شـب ب   میخواهش کرد که اجـازه بـد  
 .....کردم

ــ  یممــا بــودن،ک يعشــق و عالقــه  انِیــدر جر شــتریکــه ب نــایو ال نــایم  الدینگاهشــون نــرم تــر شــد امــا م
 ....کرد ینگاهم م تیهنوز با عصبان

ــا ــدردش ا تنه ــدون ا     نی ــردم و ب ــاب نک ــا رو ادم حس ــرا اون ــه چ ــود ک ــهیب ــازه بگ نک ــهیاج آراس  رم،ب
 ....ادیگفتم ب

ــ هرچنــد  ينطــوریو ا دیترســ یاون از رفــتن و نداشــتنِ مــن مــ..نبــود زایــچ نیــا الدیدرد مــ یبــه قــول ال
 ....دادیمواکنش نشون 

 :گفتم تیرفتم سمت اتاق،دلخور و با عصبان یکه م نطوریمبل بلند شدم و هم يرو از
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 ...کنم یزنم و قرار رو کنسل م یاالن زنگ م..باشه-

توجــه بــه راهــم  یشــد و مــن بــ یتــو هــم قــاط نــایال "يشــد وونــهید"و  نــایگفــتنِ بلنــده م "یچــ" يصــدا
 :دمیرو شن دالیم يصدا دمیادامه دادم اما به اتاق که رس

 ...ستین يخاله باز یزندگ..خوب فکرهات و بکن نیبرو بش..الزم نکرده-

 :زدم و با ذوق برگشتم طرفش و گفتم یپررنگ لبخند

 ...اخ قربونت برم من..یعاشقتم داداش-

بــراش  یبوســ..بهــم رفــت يهــم بــا لبخنــد چشــم غــره ا الدیبلنــد شــد و مــ نــایو م نــایال يخنــده  يصــدا
 ...تو اتاق فرستادم و رفتم

ــد ــ هرچن ــ  یم ــتم م ــاز ا الدیدونس ــ  نی ــلت راض ــط ا هیوص ــو فق ــود  نی ــرده ب ــه ک ــرا..رو بهون ــ يب  نیهم
 ....کنه یو اعالم م تشیمطمئن بودم باالخره رضا

ــا ذوق خند دمیــکــف دســت هــام و کوب..ســتادمیبســتم و وســط اتــاق ا درو ــبهــم و ب داشــتم از  يوا..دمی
 ...کردم یغش م یخوشحال

مـــن و خوشـــحال  نیـــاز ا شـــتریتونســـت ب یمـــ یچـــ..مـــن ياومـــد خاســـتگار یفرداشـــب مـــ آراس
 ...یچیواقعا ه..یچیه..کنه

 ...و گونه هام گل انداخته بود زدیچشم هام برق م..به خودم انداختم یو نگاه نهییا يجلو رفتم

 ...و خوشحال بودن دنیخند یصورتم با هم م يتمام اجزا انگار

ــ  يو رو دســتم ــب هــام کش ــاز هــم  دمیل ــخندو ب ــ یاز خوشــحال..دمی ــفهم ینم ــیخ...چکــار کــنم دمی  یل
 ...خوشحال بودم

خنـده مـو خـوردم و     عیسـر ..در اتـاق اومـد   يکـردم کـه همـون موقـع صـدا      نـه ییو پشتم و بـه ا  دمیچرخ
 ....ذوق زده معلوم نشم ادیتمام تالشم و کردم که ز

 ...اومد داخل نایباز شد و ال در

تونســتم  یمـ ..خنــده ریـ ز میــلــب هـامون کــش اومـد و زد  و همزمـان   میشــد رهیـ هــم خ يچشــم هـا  تـو 
 ....نمیکه تو چشم هاش جمع شده بود رو بب یاشک يحلقه 
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 ...دو قدم بلند خودش و بهم رسوند و محکم بغلم کرد با

 :هام و دورش حلقه کردم و با ذوق گفتم دست

 ...شهیباورم نم يوا..چقدر خوشحالم یدون ینم یال يوا-

 ...دیو خند دیتو کمرم کوب یمشت

 :دستم و تو دستش گرفت و با ذوق گفت..میهم نشست يروبرو نیزم يو رو میهم جدا شد از

 !...فرداشب؟ یبپوش یخواه یم یچ-

 :باال انداختم يا شونه

 ...دیخر میبر دیفکر کنم فرداصبح با..هم ندارم یلباسِ مناسب..دونم ینم-

دســت لبــاس خوشــگل واســه  هیــو  میریــم ممــونم و فــردا بــا هــ یمــ نجــایمــن امشــب ا..میریــباشــه م-
 ...میریگ یعروس خانوم م

خـاك تـو سـرت تـو هـوا تکـون        يخنـده و دسـتش و بـه نشـونه      ریـ بلنـدتر زد ز  نایکـه بـاز شـد،ال    شمین
 ...داد

 ...میخودمون غرق شد يکردم و چند لحظه تو سکوت هرکدوم تو فکرها يا خنده

 واریـ فـرو رفتـه بـود و نگـاهش مـات مونـده بـود بـه د         تـو فکـر   قـا ینگـاه کـردم کـه عم    نـا یلحظه بـه ال  هی
 ...روبروش دیسف

دفعــه بلنــدتر  نیــدوبــاره و ا..نشــون نــداد یعکــس العملــ..بــاال انــداختم و اروم صــداش کــردم  یــیابرو
ــازم ه خــورد و گنــگ نگــاهم   یبلنــدم تــو جــاش تکــون  يدفعــه ســوم از صــدا ..یچــیصــداش زدم کــه ب

 ....کرد

 :گذاشتمدستش  يکردم و دستم و رو ینچ

 ...يغرق شد نطوریکه ا يکرد یفکر م یبه چ..حواست کجاست دختر-

 ...و نگاهش و چرخوند دیو گز لبش

 :اروم و متفکر به حرف اومد قهیاز چند دق بعد

 ...روزها مشغول کرده نیفکرم و ا..هوراد-
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 :دادن حیکرد به توض د،شروعینگاه پر سوالِ من و د یوقت

همــش  یمثــل گذشــته گوشــ گــهید..تــا اســمون فــرق کــرده  نی زمــاصــال..ایــشــده هون بیــعج یلــیخ-
 یحـداقل سـه بـار بـه مـن زنـگ مـ        يروز..زنـه  یزنـگ نمـ   شیبـه گوشـ   یکـ ی قـه یهـر دق ..ستیدستش ن

ــ  ــه و الک ــش م  یزن ــرف رو ک ــح ــ..دهی ــور  ینم ــم چط ــم يدون ــ..بگ ــور هی ــده يج ــاشییتغ..ش ــا ره  دیش
 یداشــت مــن و عــذاب مــ کشیکــوچ يرفتارهــا نیکــه همــ کــنمتــونم اعتــراف  یباشــه امــا مــ کیــکوچ

 يبــرا  يا گــهید لیــاون دل دیشــا ..نــدارم ینگرانــ چیهــ  گــهیداد و حــاال کــه گذاشــته کنار،انگــار د   
 یلـرزه و از حسـادت نمـ    یدلـم نمـ   شیبـا هـر زنـگ گوشـ     گـه یمـن د  نکـه یکارهاش داشته باشـه امـا هم  

ـ  یمـ ..ایـ تا چه حد ارومم کرده هون یدون یترکم،نم هـم نکنـه امـا بـه      اصـال بـه مـن فکـر     دیاون شـا  مدون
لحـن حـرف زدنـش    ..زنـه  یچنـد بـار زنـگ مـ     يروز نکـه یهم..میهـم راضـ   کشیکـوچ  يتوجه هـا  نیهم

 .....ایها هم خوشم هون نیمن با هم..حواسش بهم هست..باهام پر محبت شده

 :دهنش و قورت داد و نگاهم کرد و ادامه داد اب

بــه مــن نداشــت،من عاشــقش   یکــه تــوجه یوقتــ..یم امــا تــو خــودت هــم عاشــق  وونــهید یبگــ دیشــا-
دارم  هیـ مـن هـر ثان   ایـ هون..رمیـ دلـم و بگ  يتـونم جلـو   یحـاال کـه حواسـش بهـم هسـت چطـور مـ       ..شدم

کــه هــوراد رو از دســت بــدم و مجبــور باشــم  يترســم از روز یعشــق و مــ نیــتــو ا شــمیغــرق م شــتریب
 .....کنم رونیب دلمعشق رو از  نیتمام ا

ــ  هیــمونــد و  رهیــخ دیــکــه از چشــمش چک یقطــره اشــک يرو نگــاهم بــه چنــد  دیلحظــه ذهــنم پــر کش
 ...هفته قبل

مــنم بهــش گفــتم .."انیــم گــهیبــه همد نــایهــوراد و ال"کــه تــو رســتوران آراس بهــم گفتــه بــود   يروز
ــه از هــم خوششــون ب  یگــیم یعنــی" ــممکن ــ  ...."!اد؟ی ــا ش ــا طنتیکــه در جــوابم ابروهــاش و ب ــاال پ  نییب

 ....انداخته بود و جواب نداده بود

زبــونم و  يبگــم امــا بــه موقــع تونســتم جلــو  نــایموضــوع رو بــه ال نیــحظــه دهــنم و بــاز کــردم تــا ال هیــ
 ....و دهنم و ببندم رمیبگ
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اونوقــت بــا ..بهــش نگفتــه باشــه يزیــحــدس زده باشــه و هــوراد چ هیــآراس هــم مثــل مــا فقــط   دیشــا
 ....شد یتر م دواریام نایموضوع فقط ال نیگفتنِ ا

 :اروم لب زدمدستش و نوازش کردم و  پشت

کــه  ییبــه خصــوص ماهــا..خــدا حواســش بــه هممــون هســت..نگــران نبــاش..شــهیدرســت م یهمــه چــ-
 ....میعاشق

ــه دلِ ال    و ــردم ک ــواهش ک ــدا خ ــم از خ ــو دل ــایت ــکونه  ين ــوزم و نش ــون و دلس ــام  ..مهرب ــت تم اون داش
 ......شدیسخت تر م هیکرد و نجاتش هر ثان یعشق م نیرو غرق ا شیزندگ

ــاه ــمون  ینگ ــه اس ــ ب ــا  اهیس ــتاره ه ــداختم و رو  يو س ــش ان ــمک زن ــه  يچش ــو در ورود يپل ــويجل  ،ت
 ...نشستم اطیح

ــدا ــایرجیج يص ــام و رو       رک ــت ه ــف دس ــردم و ک ــع ک ــام و جم ــبم اورد و پاه ــه ل ــد ب ــام  يلبخن زانوه
 ....برق انگشترِ تو انگشتم لبخندم و پررنگ تر کرد..گذاشتم

چـه  ..هیـ دونسـتم چ  یخواسـت کـه نمـ    یرو مـ  يزیـ چ هیـ  ایـ نفـرو   هیـ دلـم  ..داشتم یبیحس و حالِ غر هی
 ...بود يحس بد

دســتم کــرده بــود رو تــو انگشــتم چرخونــدم  شینشــونم و کــه مامــان آراس درســت دو مــاه پــ انگشــتر
 ....زدم يو طبق معمول بازم لبخند

لــب  يرو نهیشــیاراده لبخنــد م یافتــه،ب یمــ انیــبرل نیانگشــتر تــک نگــ نیــلحظــه کــه چشــمم بــه ا هــر
 ...هام

ــه ــودن و ز  ن ــایبخــاطره گــرون ب ــودنش ب ــبلکــه انگــار ا..ب ــانگشــتر مهــر تا نی ــود رو يدیی عشــق و  يب
 .....کرد یوصل م گهیانگشتر مارو به همد نیانگار ا..من و آراس نیب يعالقه 

 نیشـد لبخنـدم غمگــ   م،باعثیکـه تمــام حـرف هـا زده شــد و مـن و آراس رسـما نـامزد شــد       یشـب  ادهیـ 
 ....پررنگ تربشه و اون حس سرکش تو وجودم 
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از اول هــم بــا مــن  یخانــدانِ مشــرق..رو نداشــتم ازش بخــوام تــو مراســمم شــرکت کنــه  یکــه کســ مــن
کـه   ادیـ نم ادمیـ وقـت   چیکـردن و هـ   یبخـاطر احتـرام نسـبت بـه پـدرم مـن و تحمـل مـ        ..مشکل داشـتن 

 .....کردن یبه من نگاه م یو تمسخر داشته باشه وقت ریجز تحق يزینگاهشون چ

 گـه یهسـتم،علنا د  یسـرراه  يبچـه   هیـ دونـم کـه    یو مـ  دمیـ مـن موضـوع رو فهم   دنیـ مهم کـه فه  یوقت
 ....کردن یکردن و من و ادم هم حساب نم یم یاحترام یب

ــ از ــه  یکســ نیاول ــزاده رو شــن يکــه کلم ــایم يعمــو دم،زنیحروم ــ ن ــود الدیو م ــواهر  ..ب ــه خ داشــت ب
ــه  ــ يشــوهرش،که عم ــایا الدیم ــ  یشــد،میم ن ــور م ــه چط ــت ک ــونن بچــ یگف ــوم ن يه ات ــه معل  ســتیک

ــزاده س  ــحرومـ ــنن   ایـ ــدن و بـــزرگش کـ ــون راه بـ ــو خونشـ ــون ..حـــالل زاده رو تـ برکـــت از خونشـ
 ......ندارن یاوضاع درست و حساب مکه خودشون ه یاونم وقت..رهیم

کــرد و  دایــخودمــون ادامــه پ ياروم و پشــت ســرمون بــود امــا بعــد بلنــد و جلــو  لیــحــرف هــا اوا نیــا
محــدود کــردن  نقــدریرو ا لیــشــد کــه بابــا و مامان،رابطــه بــا فام یو علنــ ادیــز یاحترامــ یبــ نیــا نقـدر یا

ــا ع ــه م ــک ــا ع دی ــت ــ دی ــد یم ــبق میدی ــه همــون ع ..رو هی ــه البت ــک ــ  دی ــت ن ــو کنا شیهــم از دس ــا هی  يه
 ....خودشون و بچه هاشون در امان نبودم

ســر و دونســتن و هــزار تــا حــرف پشــت  یمــ یکــه اضــاف یکســ ياومــدن مراســم نــامزد یاونــا مــ حــاال
 !...جلوش زده بودن؟

 ...انیباشن که ب وونهید دیبا مسلما

امــا طبــق حدســمون  رهیــخواســتم بخــاطره بابــا و مامــان هــم کــه شــده باهاشــون تمــاس بگ الدیاز مــ مـن 
مثــل مـــن   یکــه صـــرف ادمــ   ســت یارزش ن یوقتشــون اونقـــدر بــ   نکــه یو ا یاحترامـــ یبــازم بــا بــ   

 .....داده بودن انیبکنن،تماس رو پا

 ...تلخ جوابش نبود يجز لبخند يزیاما چ یخواست یم نویسرم داد هم زد که هم دالیم یحت

کـه بـزرگم کـرده بـودن و تـو تمـام لحظـات سـخت کنـارم بودن،موظـف            يبـه حرمـت پـدر و مـادر     من
ــذارم و ا   ــرام ب ــه خانوادشــون احت ــودم ب ــب ــا چ نی ــتنه ــ  يزی ــه ازم برم ــود ک ــد یب ــت و  گــهید..اوم مخالف

 .....داونا گردن من نبو ومدنین
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 ...من واقعا جالب بود يو بعد هم نامزد يخاستگار مراسم

ــن ــایالد،میبودم،م م ــوهرش ن ــ  ..و ش ــود پ ــته ب ــرش و گذاش ــوهرش  شیدخت ــادر ش ــایال..م ــود  ن ــم ب و ..ه
کــه تنهـامون نگـذارن و اونــا    میخـواهش کـرد   نــایپـدر و مـادر ال   م،ازیبزرگتــر تـو جمـع نداشــت   هیـ چـون  

ــانواده   ــرخالف خ ــم ب ــرق يه ــذ  يرو ،بایمش ــاز پ ــاز    رفتنیب ــن و ب ــر م ــش بزرگت ــردن نق ــول ک  يو قب
 .....کنن

ــه شــد يمن،همــراه دامــاد و خــانواده  یکــه بزرگتــرِ واقعــ یدرحــال بــا  يحامــد صــبور..دامــاد وارد خون
 ....انداخته بود نییسرش و پا یپر اشک نگاهم کرده و بعد هم با شرمندگ ییچشم ها

 یمـ  یامـا اون خـودش بهتـر از هرکسـ     نمشیـ نـالون بب  نطـور یدلـم سـوخته بـود و دوسـت نداشـتم ا      بازم
 ...انجام داده یدونست که چه کار نابخشودن

رفــت و  یمــن مــ يمــادرِ آراس مــدام قربــون صــدقه  ..همــه خوشــحال بــودن..مخــالف نبــود چکسیهــ
 ...کرد یبوسم م

ـ  پـدرش  گفـت ازم در   یبـا نگـاهش هـم مـ     یکـرد و انگـار حتـ    یلبخنـد مهربـونش رو نثـارم مـ     غیـ در یب
 ....کنه یم تیمه حال حماه

ــه ــبور  ي هم ــدانِ ص ــوع رو فهم يخان ــموض ــودن دهی ــل اول ..ب ــس العم ــن عک ــونیم ــرو ند ش ــود و  دهی ب
 ....بودم ینکرد اما واقعا دوست داشتم اون لحظه اونجا م فیبرام تعر يزیآراس هم چ

ه بـود  ازشـون گذشـت   یسـن  نکـه یبـا ا ..بـودن  یمهربـون و خوشـگل   يزن هـا  اریکـه بسـ   میعمـه داشـت   دوتا
خوشــگل  يهاشــون از اون دخترهـا  یدوتـا نــوه هـم داشــتن،باز هـم معلــوم بـود کــه جـوون      یکــی یو حتـ 

 ....واقعا جذاب بودن..داشتن ینیدلنش يچهره  نقدریو جذاب بودن که االن هم ا

بـاهم بـزرگ شـده بـودن،و بـه قـول خودشـون مــن         یچـون مـادر مـن دختـر خالشـون بـوده و از بچگـ        و
ــ   ــار س ــادرم انگ ــود یبیو م ــده   میب ــف ش ــط نص ــه از وس ــ  ..ک ــتن و کل ــوام و داش ــدجور ه ــو اولــ  یب  نیت

 .....کردن هیو تو بغلشون گرفتن و گر دارمون،منید

و پـــدربزرگ و مـــادربزرگ  میمتاســـفانه مـــادر بـــزرگ پـــدر..هـــم بـــود يحامدصـــبور اقابزرگ،پـــدرِ
 ...فوت کرده بودن میمادر
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ــابزرگ ــایاز اون پ اق ــاتورید يرمرده ــه   کت ــه هم ــود ک ــ   يب ــاب م ــه هــاش ازش حس ــردن یبچ ــه ..ب البت
ــوراد و آراس ا ــدریه ــتن و ازش تعر   نق ــت داش ــابزرگ رو دوس ــه اق ــک ــ فی ــا ا  یم ــردن،منم ب ــهیک  نک

 .....نبود باهاش اشنا شدم اما دوستش داشتم ادیز

ــ  نقــدرینســبت بــه مــن ا نگــاهش آراس  يهــا فیــکــردم طبــق تعر یگــرم و مهربــون بــود کــه بــاور نم
 ...نازش بترس نقدریبچه هاش ا

ــاش شــوخ    دهیــد یحتــ کــنن و اون بــا لبخنــد و چشــم غــره      یهــم مــ  یبــودم آراس و هــوراد باه
ــ  ــون رو م ــوخ    یجوابش ــق ش ــا ح ــط اون دوت ــود فق ــه ب ــاش رو دارن  یداد و آراس گفت ــردن باه ــ..ک  یم

 .....آراس و هوراد هستم يفرق دارم و جز دسته  هیمنم براش با بق دیگفت شا

کـردم بـا فکـر کـردن بـه       یمـ  یسـع  نکـه یدو مـاه و بـا ا   نیـ تفاقـات ا ا ياداوریـ کـردم بـا    یاروم ي خنده
 .....شدیفکرم و مشغول کنم بازم نم یگذشته کم يروزها

 ...کرد یم تمیفکر کردن بهش هم اذ یخواستم که حت یرو م يزیاشوب بود و چ دلم

ــو اتــاق   يپلــه بلنــد شــدم و بــا قــدم هــا  يرو از ــه و بعــدم رفــتم ت ــایال..اروم و اهســته رفــتم تــو خون و  ن
 ....هم تو سالن خواب بود الدیمونده بودن و م نجایامشب ا) نایدختره م(هانا

ــه اســمون خ  ســتادمیگــرفتم و پشــت پنجــره ا  نــایاز ال نگــاه ــاره ب ــو دوب ــ..شــدم رهی تونســتم  یکــاش م
 ....دیکش یپرم ییو هرلحظه فکرم به جا شدیبخوابم تا فکرم ازاد بشه اما نم یکم

گــل فرسـتادن بــه  ..شـدن بــه مـن نکــرده باشـه    کیـ نزد يمـدت بــرا  نیــکـه ا  نبــود يکـار  يحامدصـبور 
 یلــیو خ شــهیفشــرده م شــون،دلمیاداوریکــه هنــوزم بــا  ییخونــه و ســرراهم قــرار گــرفتن و اشــک هــا 

 .....گهید يکارها

کـه   يمـرد  ریمثـل گذشـته،تو ذهـنم تصـو     گـه یکـردم د  یفکـر مـ   يبـه حامدصـبور   یبود کـه وقتـ   یمدت
 ....گرفت یذاشته و رفته،شکل نمگ ابونیبچه ش رو تو خ

روز زنــش بــه  کیــدونســته  یرســونده،م یمــ انیــرو کــه بــه پا يکــه،هرروز دمیــد یرو مــ يمــرد حــاال
 ....تر شده کیمرگ نزد
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ــ شــگاهیچنــد مــاه هــم اسا یشــده و حتــ ایــاومــد کــه چنــد ســال تــارك دن  یتــو ذهــنم مــ يمــرد  یروان
کــرده  یکــه مــ ییاز کارهــا یدرك درســتمــرد اون موقــع  نیــکــه ا دهیــنشــون م نیــو ا..شــده يبســتر

 .....نداشته

و  دیـ چرخ ایـ بوده،انگـار دن  يبسـتر  شـگاه یکـرد کـه پـدرش چنـد مـاه تـو اسا       فیـ هوراد بـرام تعر  یوقت
 .....مرد عاشق بود نیچقدر ا..سرم خراب شد يرو نشیو با تمام سنگ دیو چرخ دیچرخ

 هیـ همـه بـال سـر خـودش و بق     نیـ کـه ا عاشـق باشـه    نقـدر یمـرد ا  هیـ  شـه یبه هوراد گفـتم چطـور م   یوقت
ــا دســت ..فقــط از دســت دادنِ عشــقش و همســرش نبــوده ..اشــتباه نکــن"جــوابم گفــت  اره،دریــب اون ب

 ....."از همه داغونش کرده شتریب نیخودش دخترش و هم از دست داد و ا يها

 ...دونم ینم..گفت یراست م دیشا

خـودم بقبـولم کـه اونموقـع حـالش دسـت        بـه ..کـنم کـه خـودم و قـانع کـنم      یمـ  یسـع  یلـ یروزها خ نیا
 ....کنه یچکار م دهیفهم یخودش نبوده و نم

 يکـه عاشــقش بــودم،بزرگتر  امیــدرب يبــه عقـد مــرد  گــهیقــرار بـود دو روز د  یروزهــا،وقت نیـ تــو ا مـن 
 ....سرم باشه يخواستم که باال یم

 ...رمیخواستم که بتونم موقع بله گفتن ازش اجازه بگ یرو م يبزرگتر

کــه تــو  نــایال نیبــود رو پــاك کــردم و نگــاهم و دوخــتم بــه ماشــ ختــهیصــورتم ر يکــه رو یاشــک قطــره
 ....پارك بود کمونیکوچ اطیح

 ...نایو نگاهم و مردد چرخوندم سمت ال دمیو گز لبم

کـه عقلـم بـا     رهیـ اروم بگ ییخواسـت جـا   یمـ ..قلـبم انگـار دلتنـگ بـود    ..کـرد  یمـ  يقـرار  یدلم بـ  چقدر
 ....کرد یبهش منعم م یکیتمام قدرت از نزد

 ...باهم تفاهم نداشتن چوقتیقلب و عقل من ه نیا

درسـت  ..کـنم  یرو انتخـاب مـ   دهیـ کـه نشـونم م   یخـورم و راهـ   یاحمقانـه گـول قلـبم و مـ     شهیمن هم و
 ....مثل االن
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رو  میو خنــک مشــک ینخــ يمــانتو..نصــب بــود واریــد يکــه رو یخــودم و رســوندم بــه چــوب لباســ اروم
 ....رو سرم انداختم يمه او شال سور دمیپوش

بــه ســاعت  ینگــاه..و برداشــتم نشیماشــ چییرســوندم و ســو نــایســر ال يدزدهــا خــودم و بــه بــاال  مثــل
 ...شب بود مهیدو ن..انداختم

 ...رونیصدا از خونه زدم ب یتشکم برداشتم و ب يو از کنار بالشِ رو میگوش

شــانس باهــام  نجــایو انگــار ا ارهیــرناز خــودش د ییتالشــم و کــردم کــه موقــع بــاز شــدنِ در،صــدا  تمــام
 .....ومدیرفت،ازش درن یاعصاب م يکه رو يمانند ژیق يبود و اون صدا اری

 ...نشن داریب نایو ال الدیکردم م یخدا خدا م..شدم و اروم استارت زدم نیاسترس سوار ماش با

ــ ــردم ب نیماش ــرو ب ــو در ح رونی ــتم و وقتــ  اتی ــو ماشــ  یرو اروم بس ــت  نیت ــتم از اس ــرسِ زنشس  ادی
 .....دهنم خشک شده بود..بودم دهیدو لومترهایانگار ک..زدم ینفس نفس م

 ...رو راه انداختم نیمتوجه نشده و ماش یکردم که کس خداروشکر

البتــه ..گرفــت یفقــط اروم مــ ينطــوریدل هــم ا نیــنبــودم امــا ا یکــردم راضــ یکــه مــ ياز کــار هرچنــد
 ....دلم طاقت نداشت گهیم و االن دگرفته بود شدیم يبود که چند روز یمیتصم نیا

رو نگـه داشــتم و قصــد کــردم واســه دور زدن و برگشـتن بــه خونــه امــا بــازم    نیبــار تــا برسم،ماشــ چنـد 
 ...گرفتم شیرو در پ رینتونستم و دوباره همون مس

شــدم،نگاهم و چرخونــد ســمت اســمون و اروم و دلگرفتـــه      ادهیــ و پ ســتادم یدر خونــه کــه ا   يجلــو 
 :زمزمه کردم

 ...خودت کمکم کن..تو دیبه ام ایداخ-

زنــگ  ســت،دوبارهین يخبــر دمیــد یوقتــ..رو فشــردم فــونیا يرو قفــل کــردم و دکمــه  نیماشــ يدرهــا
 :تو گوشم دیچیهراسون،نگران و گرفته ش پ يکه صدا دینکش یرو فشردم و طول

 !...د؟ییبفرما!..بله؟-

 :گفتم یاروم يو،با صدامن نهیتا بتونه بب سمیوا فونیا نِیدورب يجلو نکهیا بدون

 ...منم..باز کن-
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 :که تو صداش ده برابر شده بود،با وحشت گفت یبا هول و نگران..صدام رو شناخت انگار

 !...افتاده؟ یاتفاق..شده؟ یچ..ییتو ایهون..ایهون-

و  دمیکشــ یقــینفــس عم..بــاز شــدن در اومــد کیــت ياز طــرفم باشه،صــدا یمنتظــر حرفــ نکــهیبــدون ا و
 ...م و رفتم داخلدرو هول داد

ــ  اشــک ــام م ــتیر یاز چشــم ه ــ چیو هــ خ ــتم  يرو یکنترل ــا شــن ..هــق هقــم نداش صــداش  دنیانگــار ب
 ....شده بود و تحملم کمتر شتریب میقرار یو ب یدلتنگ

ســاختمان بــاز شــد  يبــودم کــه در ورود دهیبــزرگ و سرسبزشــون هــم نرســ اتیــح يبــه وســطا هنــوز
پهــنش و  ي نهیبــود و ســ دهیکــه بــه تــنش چســب دیســف ي ســاده شــرتیو ت يشــلوار تــو خونــه ا هیــو بـا  

 ....رونیب د،اومدیکش یبه رخ م

 يبـه مـن بـود و بـا قــدما     رهیــخ یو نگـاهش پـر از تـرس و نگرانـ     ختــهیر شیشـون یاشـفته تـو پ   موهـاش 
 ....اومد یبلند به سمتم م

 ...شد و به قدم هام سرعت دادم و به طرفش رفتم شتریم ب هیگر شدت

ــه ــ  ب ــه رس ــم ک ــله   م،هردوتایدیه ــو فاص ــان و ت ــ يهمزم ــدم کی ــم ا  یق ــه ه ــتادیب ــار چ..میس ــانگ  يزی
 ....میو فاصله رو تموم کن میقدم رو بردار هیگذاشت اون  یبود و نم نمونیب

 ...نییهاش و اورد باال اما دوباره انداخت پا دست

 :ترس و وحشت گفت با

 !...حالت خوبه؟!..افتاده؟ یاتفاق یکس يبرا!..؟یکن یم هیچرا گر!..شده؟ یچ-

خـوام   یمـ  یچـ  دیـ کـارم فهم  نیـ قـدم رفـتم جلـو و انگـار بـا ا      مینـ  يقـرار  یم که شدت گرفت،با ب هیگر
 :دینال بایفاصله رو تموم کرد و با دست هاش صورتم و قاب گرفت و تقر یکه بدون معطل

 !...شده دخترم؟ یچ!..شده باباجان؟ یچ-

 ...،فاصله رو تموم کردمش نهیس يهام و بستم و با گذاشتن سرم رو چشم

دورم حلقـه   تیـ شـدن نفسـش رو حـس کـردم و بعـد دسـت هـاش بـود کـه بـا قـدرت و پـر حما             حبس
 ...شد
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 :زدم که کنار گوشم اروم گفت یهق

 ...دخترم..ییجونم بابا..جونم-

 :دمینال هیش چسبوندم و با گر نهیو محکم تر به س سرم

 ...چرا..یچرا من و نخواست-

 :موهام نشوند يرو يمحکم تر کرد و بوسه ادست هاش و  ي حلقه

 هیـ ..مـن اونموقـع بچـه بـودم    ..بـبخش دختـرم  ..بـبخش منـو  ..کـنم  یچکـار مـ   دمیـ فهم ینمـ ..غلط کـردم -
 ...بذار جبران کنم..کردم یتیخر

 :گفتم دهیبر دهیهق زدم و بر دوباره

نش سـر  ممکنـه حـروم باشـه کـه گذاشـت      گنیکـه مـ   هیـ همـون دختر  نیـ گفـت ا  ید،میدیمن و م یهرک-
ــه مــ  ..راه ــب ک ــخواب یهرش ــ دمی ــودم مــ    هی ــه خ ــتان واس ــا   یداس ــه ش ــاختم ک ــه ا دیس ــواس ــم  نی ول

راسـت   هیـ بق دیبـود کـه شـا    نیـ و تلـخ تـر از همـه ا   ..دختـر نخواسـتن  ..داشـتن  ادیـ ز يبچـه  ..فقـر ..کردن
 ....حروم باشم ي هرابط هیبگن و من از 

 :خشدار و گرفته ش حالمو بدتر کرد يصدا

 ...دیببخش..دیببخش-

کــه دلــم دســتور  یهرچــ..بــودم امــا انگــار زبــونم دســت خــودم نبــود ومــدهیحــرف هــا ن نیــا يبــرا مــن
 ....عقلم که کال سکوت کرده بود چارهیب..اورد یرو به زبون م دادیم

تــو  دمیــدونســت مــن همــون موقــع کــه فهم یکــرد و نمــ یپشــت ســر هــم طلــب بخشــش مــ نطــوریهم
 .....ششیپ امیدلم اروم بشه تا بتونم ب یبودم کمفقط منتظر ..دمشیبوده،بخش يبستر شگاهیاسا

 ...گذاشت و چند لحظه نگه داشت میشونیپ يو رو لباش

 ...دمیو غرق اشکش رو د سیو بلند کردم و صورت خ م،سرمیشونیحس تر شدنِ پ با

ــد کــردم و اروم رو دســتم ــ يو بلن ــاك کــرد  دمیصــورتش کش ــاز  ..و اشــک هــاش و پ ــم هــاش و ب چش
 ....ش گذاشتم نهیس يزدم و دوباره سرم و رو یلبخند لرزون..کرد و نگاهم کرد

 :هاش دوباره دورم محکم شد و کنار گوشم لب زد دست
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 ...دوستت دارم..دوستت دارم دخترم-

زدم و دهـنم   ياشـک هـام لبخنـد    ونیـ م..کـرد  یو لوسـم مـ   دیکشـ  یدختربچـه نـازم و مـ    هیـ مثل  داشت
 ....تمزدنش اما بازم نتونس يو باز کردم واسه صدا

گفتــه  امرزمیمـن فقــط بــه پـدر خــداب  ..شــد یمــانعم مـ  يا گــهید زِیـ چ ندفعــهیدونســتم منتظـره امــا ا  یمـ 
اونـا دوتـا   ..بشـه از دسـتم   ریـ دلگ ایـ کوتاسـت ناراحـت    ایـ حـاال کـه دسـتش از دن    دمیترسـ  یبودم بابا و م

 یچـ یو ه تـو قلـب مـن داشـتن     ژهیـ و يجـا  هیـ فرشته بـودن کـه خـدا سـرراهم قـرار داده بـود و تـا ابـد         
 ....رونیمحبتشون و از قلبم ب يتونست ذره ا ینم

 یحتـ ..بـا خـودم کنـار اومـده باشـم      یموضـوع رو گذاشـتم واسـه بعـد کـه کمـ       نیـ هـام و بسـتم و ا   چشم
 .....جلو اومده بودم تمیاز ظرف شتریاالن هم ب نیهم

 ..دمیرو بستم و چرخ اتیو بردم داخل و در ح نیماش اروم

 ..و رفتم عقب دمیکش يخفه ا غیشد،جیم کمیاشت نزدکه د يا هیسا دنید با

 :اومد طرفم و با تشر گفت يتند

 ...يدیمگه جن د..نمیساکت شو بب-

 :راحت شد و منم تشر زدم المیو خ دمیکش یقینفس عم الدیم يصدا دنیشن با

 ...یشیظاهر م هویکه  يا وونهیمگه د-

 ...نمشیتونستم بب یبهتر م کمیکه اومده بود نزد حاال

 :گفت يدرهم و لحن طلبکار يشد و با اخم ها نهیبه س دست

 !...؟یبه سالمت يکجا بود-

 ...بگم بهش یحاال چ..و چشم چرخوندم دمیو گز لبم

 :من من گفتم با

 ..زدم يدور هی رونیرفتم ب..برد یخوابم نم-

 :خم شد تو صورتم و با حرص گفت..اومد جلو گهیقدم د هیو انداخت باال و  ابروهاش
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ــیخ- ــه یل ــاد  ..خوب ــرات ع ــه ب ــم ک ــتن ه ــده يدروغ گف ــ  ..ش ــاه م ــامون نگ ــم ه ــو چش ــ یت و دروغ  یکن
 !...؟یگرفت ادی یچ گهید..یگیم

 :انداختم و با بغض گفتم نییو پا سرم

 ..بابام شیرفتم پ-

 :گفتم یلرزون ياز بهت بود و منم از فرصت استفاده کردم و تند تند و با صدا سکوتش

ــ شــگاهیاسا تــو دمیــکــه فهم ياز روز- ــ  يبســتر یروان ــم و راض ــخیکــنم کــه ب یبوده،نتونســتم دل  الشی
اون موقـع هـم   ..تنهاسـت  یلـ یامـا االن خ  الدیرو بـا بچـه ش کـرده باشـه مـ      ایـ کـار دن  نیبـدتر  دیشـا ..بشه

عقدمــه،دلم  گــهیدو روز د یوقتــ..تــونم ســنگدل باشــم ینمــ..ســتمیمــن مثــل اون ن..حــالش خــوب نبــوده
 .....رمیم که ازش اجازه بگداشته باش يبزرگتر وادخ یم

 :و از صورتم پاك کردم و ادامه دادم اشکم

ــ نــایفقــط تــا االن تــو و م..تنهــام یلــیمــن خ الدیمــ- ــ ..رو داشــتم یو ال تنهــاتر  رازیشــ یتــو هــم کــه رفت
شــده و  دایــحـاال کــه خــانواده م پ ..خــانواده مــن و دوســت نــدارن هیـ کــه عموهــات و بق یدونــ یمــ..شـدم 

عمــر ارزو داشــتم مــنم مثــل دوســتام بتــونم  هیــ..تــونم ازشــون بگــذرم ین،نمــمــن و دوســت دار نقــدریا
و تمســخر نداشــتم  ریــجــز تحق یچــیکــنم واسشــون امــا ه فیــو عمــه هــام تعر یــیاز خالــه و عمــو و دا

 .....کنم فیکه تعر

 ..تو بغلش دمیهاش و دور شونه هام حلقه کرد و کش دست

ــ يش و بــا صــدا نهیســ يو گذاشــتم رو ســرم خفــه حــرفم و ادامــه  يو بــا صــدا هیــگر ریــززدم  یاروم
 :دادم

اون ..نیزود ببخشـمش شـما بـود    نقـدر یکـه باعـث شـد ا    یلـ یاز دال یکـ ی..من بـا شـما خوشـبخت بـودم    -
جــز عشــق و محبــت بهــم  یچــیبــزرگ بشــم کــه ه يکــه کــرد باعــث شــد مــن تــو خــانواده ا  يبــا کــار
ــویا..نــدادن ــ چوقــتیه ن ــم ..کــنم یفرامــوش نم ــا االن دل ــام ــزرگ م يه خــانواد هی ــا  نمیبشــ..خــوادیب ب

 .....عمه و عموهام بهم محبت کنن..مدختراشون حرف بزن
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 یحرفـــ گـــهیخواســـت بهـــم اجـــازه بـــده کـــه حـــرف هـــام و بـــزنم امـــا مـــنم د یبـــود و مـــ ســـاکت
ــودم   نکــهیهم..نداشــتم ــش ب ــو بغل ــیاالن ت ــ   یعن ــود و هم ــارم ناراحــت نشــده ب ــرا نیاز ک ــس  يب مــن ب

 ....بود

 ...نشوند یموهام م ای یشونیپ يرو يبوسه ا یگاه کرد و یو نوازش م موهام

 :شد رهیکه گذشت من و از خودش جدا کرد و تو چشم هام خ یکم

 !...؟يبهتر-

 :بسته گفتم يو با چشم ها دمیکش یقیعم نفس

 ...حالم خوبه شهیمن با شما هم-

فتــاد ســمت کــه دســتش دور شــونه هــام بــود،راه ا نطــوریم نشــوند و هم قهیشــق يرو يا گــهید ي بوســه
 :خونه و گفت

صــبح زود ..دیــخر يبــر دیــرفتــه با ادتیــانگــار ..شــهیکــه کــم کــم هــوا داره روشــن م میبخــواب میبــر-
 ....یشیعروس م گهیدو روز د یناسالمت..یبخواب که سرحال باش کمی..کنه یم دارتیب نایال

 :زدم و سرم و تکون دادم يلبخند

 !...؟یستیاز دستم ناراحت ن-

 :چشم نگاهم کرد يت باال و از گوشه و انداخ ابروهاش

 !...چرا ناراحت باشم؟-

 ...شِیچون رفتم پ-

 :کرد،گفت یکه در ساختمان رو باز م یتو حرفم و درحال دیپر

ــ..يریــبگ میبــراش تصــم دیــفقــط خــودت با..ایــتــوا هون هیــزندگ نیــا-  تییــتــونم راهنما یمــن فقــط م
مــن بهــت اعتمــاد ..ینکنــ یکــه کــار اشــتباه یعاقــل هســت نقــدریدونــم ا یمــ..ازت راحتــه الممیــخ..کــنم
 .....دارم

گفــتم و رفــتم ســمت  يریــگونــه ش،شــب بخ دنِیلــب هــام نشســت و بعــد از بوســ يرو ینیریشــ لبخنــد
 ...اتاقم
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ــه چ ..اروم بــودم حــاال ــاالخره ب ــم ب ــانگــار دل ــ يزی ــه   دهیخواســت رســ یکــه م ــود و اروم و قــرار گرفت ب
 ...بود

ــ یمــ..شــکم نشســتمت يو شــالم و دراوردم و رو مــانتو کــه کــردم  يواقعــا از کــار دیشــا الدیدونســتم م
و  رمیــبگ میخـودم تصـم   يتـونم بــرا  یمـ  گــهیبـود کــه بدونـه خـودم د    دهیـ فهم نقــدرینباشـه امـا ا   یراضـ 

 .....خانواده حق منه نیداشتنِ ا

شــدم بــه آراس  رهیــســرم مرتــب کــردم و خ يرو رو يو نقــره ا یــیطال زیــر يبــا گــل هــا دیســف چــادر
 ....و هوراد مشغول حرف زدن بود الدیکه با م

 :نشست و دوباره غر زدن هاش و از سر گرفت یصندل يکنارم رو نایال

ــ- ــ..فهمــم یواقعــا نم ــ یعروســ یگفت ــ یچــیخــوام ه ینم ــ..مینگفت باشــه،بازم  يعقــدمون محضــر یگفت
آراس و بابــات  چــارهیب..ينشــد یرو هــم راضــ کیــجشـن کوچ  هیــ یکــه حتــ یچــ یعنــی..مینگفتــ یچـ یه
 .....يکرد یحداقل بخاطره دل آراس قبول م..باهات حرف زدن نقدریا نایا

 :بهش رفتم يو چشم غره ا رونیو فوت کردم ب نفسم

ــایال- ــورد  نـ ــن و خـ ــخ مـ ــ ..ياالن دو روزه مـ ــرات توضـ ــنم صـــدبار بـ ــ..دادم حیمـ ــن چیهـ ــ یجشـ  ینمـ
 !...و برم حجله؟ رمیبگ یعروس يتوقع دار یدون یکه موضوع مارو م ییتو..خوام

 :خنده و در همون حال گفت ریش گرفت و اروم زد ز هخند

ــبم- ــا ری ــ..باب ــدار ..داره یچــه ربط ــو دل ن ــ ..يمگــه ت ــو بچگ ــاال ت ــ یح ــ هی ــرد یخبط ــدل..يک ــهینم لی  ش
 ....یاشتباه چال کن هیارزوهات و بخاطره 

 :گفتم رلبیو دوختم به آراس و ز نگاهم

همــه  نیــبهــم لطــف کــرده و بــا ا هــم یلــیخــدا خ..خــوام ینمــ یچــیه گــهیکــه آراس رو دارم د نیهمــ-
ــ  ــرار داده  ینقطــه ضــعف و مشــکل،بازم کس ــل آراس رو ســر راهــم ق ــ یچــیه گــهید..مث از ..خــوام ینم

 ....هم یطرف

 :گفتم یفیضع يو با صدا نایو چرخوندم سمت ال نگاهم

 ...نیفقط شماها هست..رو دارم که بخوام واسه جشنم دعوت کنم یمگه من ک-
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 :گفت یا لحن شوخو تو دستش گرفت و ب دستم

 ...که قسمت نشد میبخور یشام مفت هی میخواست یم..ریابغوره نگ..خب بابا یلیخ-

 :دیکرد و بعد خم شد و اروم گونه م رو بوس یمکث

 ...کنه یتو من و خوشحال نم يو شاد یخوشبخت يبه اندازه  یچیه..یخوشبخت بش دوارمیام-

ــد ــا    يلبخن ــاهش ج ــد و نگ ــرش و چرخون ــه س ــخ ییزدم ک ــد رهی ــردم و   ..مون ــال ک ــاهش و دنب رد نگ
 :به هوراد گفت رهیهمونطور خ نایلبخندم عمق گرفت که ال..به هوراد دمیرس

 ...تونه خوشحالم کنه یالبته داداشتم م-

 :زد يکه برگشت طرفم و چشمک بامزه ا دمیخند اروم

ــت   - ــه برگش ــل ک ــاه عس ــ یاز م ــرف دارم  یکل ــات ح ــا..باه ــال خر   نی ــه دنب ــد روز ک ــچن ــما  يدهای ش
 .....کنم یم فیواست تعر ياومد..کرده وونهیپسره من و د نیم،ایبود

ــرم ــدا  س ــا ص ــون دادم و ب ــ     يو تک ــرفم م ــه ط ــت ب ــه داش ــمت آراس ک ــدم س ــد،نگاهم و چرخون  یعاق
 ...اومد

ــل ــبور  ک ــدانِ ص ــه ا  يخان ــودن و همهم ــده ب ــر پ  ياوم ــو محض ــچیت ــتم د  دهی ــه داش ــود ک ــهیب ــ وون  یم
 ....بکشم ینفس راحت هید و تونستم عاقد صداها کمتر ش يبا صدا..شدم

 ...زد ینشست و لبخند مهربون یصندل ياروم کنارم رو آراس

ــ چشــم ــود و عــرق رو  یهــاش کم ــ  شیشــونیپ ينگــران ب ــود و ه ــا دســتمال   ینشســته ب ــود ب ــور ب مجب
 ....پاکشون کنه

ــادرم ــران رو از رو    يو رو چـ ــدم قـ ــم شـ ــردم و اروم خـ ــب کـ ــرم مرتـ ــون   يسـ ــد جلومـ ــفره عقـ سـ
 ....و بازش کردم دمیدو طرفش رو بوس..برداشتم

ــ  يآراس هــم کنــار دســتم رو دســت ــ  یجلــد قــران نشســت و کم ــا بهتــر  دیخــودش و بــه ســمتم کش ت
 ....نهیبتونه بب

 ...شروع کرده و سکوت فضا رو پر کرده بود عاقد
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ــه صــدا گوشــم ــ  يهــا هیــآ ينگــاهم رو..عاقــد بــود يب ــم دعــا م ــران و تــو دل ــ  یق  یکــردم و از خــدا م
 ....اس رو برام حفظ کنهخواستم آر

ســرمون گرفتــه بــودن و قنــد  يرو بــاال يدیســف يبــه همراهــه دوتــا از دختــر عمــه هام،پارچــه  نــاینا،میال
 ...دنییسا یم

معلوم،بـه عقـد    هیـ بـا مهر  دیـ ده یبـه بنـده وکالـت مـ     ایـ ا..یمشـرق  ایـ سرکار خـانوم هون ..بار سوم يبرا- 
 !...لم؟یکو ایا..اورمیدرب يآراس صبور يو نکاح جناب اقا

 ...زدم يکه آراس به طرفم گرفته بود رو ازش گرفتم و لبخند یمربع و پهن جعبه

 ...دهنم خشک شده بود..رونیب ادیخواست ب یو انگار م دیکوب یم م نهیتند تند به س قلبم

جلـــدش  يدســـتم و رو..دمیبســـتم و دوبـــاره بوســـ اطیـــدهـــنم و قـــورت دادم و قـــران رو بـــا احت اب
 ....و برام حفظ کنه میاز خدا خواستم زندگ گهیدبار  کیو  دمیکش

 :دیبلند کردم و همزمان زبونم چرخ سر

 ...يبا اجازه -

نگــاهم لبخنــد  دنِیــبــا د..يمونــد بــه حامدصــبور رهیــلحظــه مکــث کــردم و همــون لحظــه نگــاهم خ  هیــ
 ....انداخت نییزد و سرش و پا ینیغمگ

 نکـه ینـه ا ..کـردم  یازش اسـتفاده مـ   دیـ کـه بـود با   نبـود امـا حـاال    میکدوم از مراحـل زنـدگ   چیتو ه دیشا
 ....روزها رو هم از دست بدم نیا يبا لج و لجباز

 :و قورت دادم و محکم گفتم بغضم

 ...بزرگترا بله ي هیو بق..با اجازه پدرم-

دست و سوت همـه بلنـد شـد امـا مـن حواسـم بـه بابـام بـود کـه سـرش و بـا شـتاب بلنـد کـرد و                 يصدا
 ...شد بهم رهیخ

 ...رمیدو دو زده ش بگ يتونستم نگاه از چشم ها یمن

خنــدونِ بابــا  يپــر اشــک و لــب هــا يدســتم و تــو دســتش گرفــت و بــاالخره نگــاه از چشــم هــا  آراس
 ...سمت آراس دمیگرفتم و چرخ
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ــود و د  اونــم ــه ب ــه رو گفت ــودم  گــهیبل ــش شــده ب ــانون یزن شــرع..رســما زن ــ یچــ..شیو ق تونســت  یم
 ....باشه برام نیتر از ا نیریش

 :و لب زد دیکرد و اروم پشت دستم و بوس کیبهم زد و دستم و به لباش نزد يلبخند

 ...خوشبختت کنم دمیقول م-

 :هام و باز و بسته کردم چشم

 ...خوشبختم یکنارم باش نکهیهم-

 ....کنارش نشستن رو هم دوست داشتم نیهم یمن حت..بکنه ينبود اون کار اجیاحت

ــا ــ  ب ــدنِ م ــو اوم ــا،ازیو م الدیجل ــد شــد یصــندل يرو ن ــل م  میبلن ــو بغ ــودم و ت ــایو خ ــره  ن ــداختم و قط ان
 ....دیاز چشمم چک یاشک

ــ ..حــالم و بــدتر کــرد نــایاروم م ي هیــگر يصـدا  ســال باهاشــون  25کــه  ییکــردم دارم از کســا یحـس م
 ....بود یحس مزخرف..شمیکردم جدا م یزندگ

ــحال  در ــارِ خوش ــله   یکن ــدنِ فاص ــوم ش ــ ياز تم ــن و آرا نیب ــاراحتم ــرادرام   يدور یس،ن ــواهر و ب از خ
 ....هم بود

جــدا کــرد و بعــد از  نــایمــن و از م یزدم،بــا خنـده و شــوخ  یآراس کــه مــن مــادرجون صــداش مــ مامـان 
 .....میبکن گهیحلقه هارو به دستمون داد و ازمون خواست دست همد میشونیپ دنیبوس

 یشـد کـه ادم نمـ    یهـا ذوق زده مـ  مثـل بچـه    نقـدر یو ا میـ داد یخواسـت انجـام مـ    یازمـون مـ   يهرکار
 ....تونست خواسته ش رو رد کنه

ــد ــهیاز ا بع ــن همد   نک ــو ده ــل ت ــهیعس ــت گ ــاطره شــ   م،بایگذاش ــده بخ ــا طنتیخن ــرم و  يه آراس،س
 .....اومد یداشت به طرفمون م..چرخوندم که نگاهم به بابا افتاد

 ...و حفظ کردم و منتظر نگاهش کردم لبخندم

ــون ــه رســ  بهم ــهنیاز ا د،قبلیک ــار ک ــه  ياون ک ــکن ــچ ای ــدم يزی ــو    یبگه،ق ــتم و ت ــرفش برداش ــه ط ب
 ....اغوشش فرو رفتم
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ــ ــر    یوقت ــال دخت ــودم،حس و ح ــش ب ــو بغل ــط ا    يت ــرروز توس ــه ه ــتم ک ــرو داش ــوش حما نی ــاغ  تی
 .......شدم ینم ریداشت که ازش س ییاشنا يبو..نبودم بهیباهاش غر..شدهیم

 ...دمیکش یقیعم دوختم و نفس رونیبه ب نیماش ي شهیو از ش نگاهم

 ...مینمونده بود که برس يزیچ گهید

رو بــردن خونــه واســه شــام  هیــبابــا و عمــو بق..ســمت شــمال میاز تــو محضــر راه افتــاد میآراس مســتق بــا
 ....رنیخودشون بگ يبدون عروس و داماد برا یجشن هیو 

 ...شدم رهیکرد،خ یم یرانندگ تیجذاب آراس که با جد مرخیگرفتم و به ن رونیو از ب نگاهم

 ...تموم شده نمونیب يخوشحال بودم که فاصله  چقدر

 یمـ  میکـه عصـب   قیـ عم يدلشـوره   هیـ ..کـرد  یو رو مـ  ریـ دلـم و ز  يزیـ چ هیـ  یخوشـحال  نیدر کنارِ ا اما
 ...کرد

 :بهم انداخت ینگاه میزد و ن یکه متوجه نگاهم شده بود لبخند مهربون آراس

 !..؟يخسته شد-

 :تملبخندش و دادم و گف جواب

 ..کمی-

 :تو دستش گرفت و با انگشت شصتش مشغول نوازش پشت دستم شد دستمو

 ...میرس یم گهید کمی..نمونده يزیچ-

و صــورتم  نییپــا دمیســمت خــودم و کشــ شــهیش..شــدم رهیــخ رونیــو تکــون دادم و دوبــاره بــه ب ســرم
 ...رونیبردم ب یو کم

 ...خاك بارون خورده بدجور سرحالم کرد يخنک و بو يهوا

ــم ــس عم  چش ــتم و نف ــام و بس ــیه ــ یق ــردم ب ..دمیکش ــتم و ب ــدس ــارون    رونی ــمِ اروم ب ــم ن ــتم ن و گذاش
 ...کنه سیدستم و خ

 :و چرخوندم سمت آراس و گفتم سرم

 !...شمال؟ يتا حاال چندبار اومد-
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 :باال انداخت و لب هاش و جمع کرد ییابرو

 ...مییایرو م التیتعط شتریکه ب انجیداره ا الیو هیاقا بزرگ ..اومدم ادیدونم اما ز ینم قیدق-

 :شدم رهیخ رونیو دوباره به ب دمیخند

 ...امیبارِ م نیمن اول-

ــه  ..بشــه یبرقــرار شــد امــا آراس نذاشــت طــوالن  نمــونیلحظــه ســکوت ب چنــد دســتم و فشــرد و زمزم
 :کرد

ــ - ــازه خ..برمــت یخــودم همــه جــا م ــیت ــ  ،خــاطرهيهرجــا بر ينطــوریا..بهتــرِ یل ــا خــودم م  یهــات و ب
 ...يساز

 ...و سرم و تکون دادم دمیخند دوباره

 :باال دیرو کش شهیطرف خودش و ش دیو که تو دستش بود کش دستم

 ...يخورد یسرما م-

ــا ــاخــم نگــاهش کــردم کــه خند  ب ــرض    دیکشــ شــتریو دســتم و ب دی ــه طــرفش و معت کــه کــج شــدم ب
 ....اسمش و صدا زدم

ن رو گرفــت و دســت راســتش و بــا دســت چــپش فرمــو ..رو کــم کــرد نیو ســرعت ماشــ دیــخند بــازم
 ....سمت خودش دمیکش شتریمن حلقه کرد و ب يدور شونه ها

 ...شونه ش و چشم هام و بستم يو گذاشتم رو سرم

 ..کرد یو خوب م ،حالمیتنش در همه حال يبو

دســتش کــه دور شــونه هــام حلقــه بــود  ..ش حرکــت دادم نهیســ يو دســتم و رو دمیکشــ یقــیعم نفــس
 ....بازوم رو نوازش کرد يبا انگشتاش رو و نییپا دیکش کمیرو،

 :شدم رهیباال گرفتم و تو صورتش خ کمیو  سرم

 ..خوشحالم یلیخ-

 :شد رهیو دوباره به جلوش خ دیموهام و بوس يشد رو خم

 ..شتریمن ب-
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 ...بازش معلوم بود رو نوازش کردم ي قهیش رو که از  نهیچشم هام و بستم و س دوباره

 :همزمان با باز کردنِ چشم هام گفتم..ستادیاز حرکت ا نیه بود که ماشچشم هام بست نطوریهم

 !...م؟یدیرس-

ــا ــاه  ام ــا نگ ــ     یب ــون مس ــو هم ــوز ت ــه هن ــدم ک ــه ش ــراف متوج ــه اط ــت ریب ــ میهس ــه ا چیو ه ــم  يخون ه
 ...ستیاطرافمون ن

ســرم و تکــون دادم کــه بــا ..کــرد ینگــاهم مــ رهیــخ یجــور خاصــ هیــبرگشــتم ســمت آراس کــه  یسـوال 
 ...صورتم و قاب گرفت دست هاش

 :داغ و تبدار بود که باعث شد حالش و بپرسم نقدریا نگاهش

 !..حالت خوبه؟-

 ...گذاشتم شیشونیپ يبالفاصله دستم و رو و

 ...نداشت اما چشم هاش همچنان خمار و تبدار بود تب

 :جلو و خودشم خم شد طرفم و لب زد دیزد و سرم و کش يلبخند

تــونم خــوب باشــم  یاالن مــ!..حالــت خوبــه؟ یگــیبعــد م..یکنــ یمــ کیــحرادم و ت..یکنــ یمــ یطونیشــ-
 !...به نظرت؟

 :ش نهیتعجب نگاهش کردم که دستم و گرفت و گذاشت رو س با

 ...ادامه بده-

ــفهم تــازه ــبم و محکــم گز  ..گــهیم یچــ دمی و نگــاهش  دیــکــه اروم خند دمیــچشــم هــام گــرد شــد و ل
 ...سمت لبام دیچرخ

 :شد و لب زد رهیکرد و تو چشم هام خ یام مکثلب کیجلو و نزد دیکش سرمو

 ..دوستت دارم-

 :زدم و مثل خودش لب زدم يلبخند

 ...شتریب یلیخ..شتریمن ب-
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ــ    جملــه ــاش و گذاشــت رو لبــام و بوس ــاولع لب ــک  ..دیم کــه تمــوم شــد محکــم و ب صــورتم داغ شــد و پل
 ...هم افتاد يهام رو

 ...کرد یخورد داغترم م یداغش که به پشت لبم م نفس

 ...کردم شیو چنگ زدم و همراه راهنشیپ ي قهی

 ...دمیاز دستاش و تو موهام فرو کرد و محکمتر بوس یکی يانگشتا

 ینفــس نفـس مــ ..چسـبوند  میشــونیرو بـه پ  شیشــونیدونــم چقـدر گذشــت کـه از لبــام دل کنـد و پ    ینمـ 
 :که پلک بست و اروم زمزمه کرد شدیداغم تو صورتش پخش م يزدم و نفس ها

 ..قربونِ خودت و نفسات..جونم-

دســت هــاش و دورم حلقــه کــرد و ســرش و  ..هــام و انــداختم دور گــردنش و رفــتم تــو بغلــش  دســت
 ...تو گردنم برد

 :و تو گوشم گفت دیگردنم و بوس اروم

 ..نفس..ایهون ینفسم-

ــرا ــتم     يب ــام و بس ــم ه ــد زدم و چش ــزارم لبخن ــار ه ــو ا ..ب ــدر ت ــچق ــحال   نی ــاس خوش ــه احس و  یلحظ
 ....کردم یم یخوشبخت

 ...تونست اون حالِ خوبم و خراب کنه ینم یچیه

 ...و پشت سر آراس راه افتادم دمیکش یقیعم نفس

چـون بهـار   ..خونـه پـر از درخـت و گـل بـود      اطیـ ح..زدم يبه بـاغ بـزرگ خونـه انـداختم و لبخنـد      ینگاه
 ....خونه چند برابر شده بود یبود تمام گلها شکوفه زده بودن و قشنگ

 ...قرار داشت یروونیدو طبقه با سقف ش ياخونه  روبرو

ــو گذاشــت رو ..حــرف در خونــه رو بــاز کــرد    یزد و بــ يدر آراس لبخنــد پشــت کمــرم و  يدستش
 ...هولم داد داخل

ــ  کیــبار يراهــرو هیــ بــا ..میبــزرگ شــد بــایســالن تقر هیــوارد  میازش رد شــد یو کوتــاه بــود کــه وقت
 ....نگاهم و اطرافم چرخوندم يکنجکاو
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ــه د يد يجلوشــون ال ا..مبلــه شــده بــود یو دســت مبــل راحتــبــا د ســالن ــب ــنصــب بــود و ز واری  رشی
 ...یصوت لیو انواع وسا زیم

 ...نفره بود 24بزرگ که فکر کنم  يناهارخور زیم هیاپن  ریراست اشپزخونه بود و ز سمت

 بـاغ ..هـم داشـت   یخوشـگل  یلـ یخ ينمـا ..شـد یبـود و بـه تـراس بـاز م     شـه یسمت چپ خونه کـال ش  وارید
 ....ایاز در یخونه و سمت راستش قسمت

 ...قرار داشت یهم چندتا در چوب رشیراه پله ها بود و ز يدر ورود يروبرو

برداشـــتم و برگشـــتم  يکمـــرم حـــس کـــردم دســـت از کنجکـــاو يآراس رو کـــه دوبـــاره رو دســـت
 ...طرفش

 :کرد یلباش بود و دلمو گرم م يمهربونش رو لبخند

 !..خوشت اومد؟-

 ..خوشگله یلیخ..هووم-

دسـت ازادشـو بـرد عقـب و درو      یکـ یاون ..تـر کـرد بـه خـودش     کیـ بـه کمـرم اورد و منـو نزد    يفشار
 ...بست

 ...باز شد مهیهم افتاد و لبام ن يکه به سمتم خم شد،پلک هام رو سرش

 ...لبهام نشوند و فاصله گرفت يرو یاروم ي بوسه

 ...دیلبام نشست و بوس يمتر از قبل رومحک نباریخواستم چشم هامو باز کنم،لباش دوباره و ا تا

 ...کردم شیشونه هاش گذاشتم و همراه يهامو رو دست

امـا خودمـو کنتـرل کـردم و نذاشـتم       دمیـ لحظـه لرز  هیـ مـانتوم رفـت    يکـه بـه سـمت دکمـه هـا      دستش
 ...آراس متوجه بشه

 ...مانتومو باز کرد و از تنم دراورد يدکمه ها یکی یکی

ــ  یاز داغــ..سرشــو تــو گــردنم بــرد از لبــام جــدا کــرد و لباشــو  ینفســاش کــه تــو گــردنم پخــش شــد ب
 :گفت رلبیکه ز دمیکش یاه اریاخت

 ..جوونم-
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 ...و اروم پهلو و کمرم و نوازش کرد شرتمیت ریبرد ز دستشو

 ...بردم یخمارم و بسته بودم و از بودن باهاش داشتم لذت م يها چشم

لحظــه لــب هــا و حرکــت دســت آراس  هیــکــه تــو آراس و تــو مشــتم فشــردم  راهنیــپ ادیــز جــانیه از
 ...ستادیاروم کم شد و بعد از حرکت ا

 ...رفت تو هم کمیهام  اخم

 ...شدم بهش رهیکه فاصله گرفت،با بهت چشم هامو باز کردم و خ ازم

 :و اروم گفت دیسرخ شده ش کش يبه صورتش و چشم ها یو دست دیو دزد نگاهش

 ..ارمیبرم چمدونارو ب..من..من-

 :قدم که دور شد مبهوت و دلشکسته لب زدم دو

 ..آراس-

 ..بلند ازم دور شد يو با قدم ها دیاروم صدا زدم که نشن نقدریا اما

و همونطــور خشــک شــده و  دیــچشــمم چک ياز گوشــه  یبــه دور و بــرم انــداختم و قطــره اشــک ینگــاه
 :با خودم زمزمه کردم رونیح

 ...کرد نکارویچرا ا-

 ...میکرد یاومدن،نگاه م یکه محکم و پر قدرت جلو م ییو به موج ها مینشسته بود ایدر لب

 ..گذشت یاز مثال ماه عسلمون م يروز چند

 ...یچه ماه عسل اونم

ــه ن  یتلخــ لبخنــد ــوم گــرفتم و ب ــون آراس خ مــرخیزدم و نگــاه از جل ــجــذاب و مهرب آراس ..شــدم رهی
 ....کنه تیتونست منو اذ ینم..تونست بد باشه ینم

 یکـه مـ   يدوبـاره اون لبخنـد  ..شـد بهـم   رهیـ سـرش و چرخونـد و خ   رمیـ بتـونم نگـاهمو بگ   نکـه یاز ا قبل
 ....رو زد و دستشو دور شونه هام حلقه کرد برهیدونست بدجور دلمو م

 :دیبوس یطوالن یلیم و با مکث و خ قهیچسبوند به شق لباشو

 ...صورت خوشگلت گرفته باشه نمینب..جوونم-
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ــو ــردم و   خودم ــع ک ــش جم ــو بغل ــیه ت ــتم یچ ــ..نگف ــم م یهرچ ــدیه ــام    ش ــرهم تم ــش م ــوز اغوش هن
 ...دردهام بود

 ...گفت یچیه گهیدستشو تنگ تر کرد و اونم د ي حلقه

 :که گذشت ازش جدا شدم و اروم گفتم کمی

 ..ادیخوابم م..داخل میبر-

پشــت لباســمو کــه ..دستشــو دراز کــرد و کمــک کــرد مــنم بلنــد بشــم ..و تکــون داد و بلنــد شــد ســرش
 ....سمت خونه میکفش به دست راه افتاد ییه بود رو با دست پاك کردم و بعد دوتاشد یشن

 ...شدم رهیچشمک زنش خ يو ستاره ها اهیبلند کردم و به اسمون س سرمو

بـا مشـکل    میمراحـل زنـدگ   يهمـه  !..رفـت؟  یمـ  شیپـ  یمشـکل  چیمـنم بـدون هـ    یشـد زنـدگ   یم یعنی
 ...همراه بوده

 ...باشه یحتما مشکل دیبا..تونم رد بشم ینم میحساس زندگ ياز مرحله ها هیو مثل بق راحت

 ...میکنارش باشم هم راض نکهیبه هم..بازم شکرت ایخدا..دمیکش یقیعم نفس

از  یچـ یزنـم امـا ه   هیـ  نکـه یمـن بـا ا  ..گـرفتم  شیگذاشـتم و راه اتـاقمونو در پـ    یهـامو تـو جاکفشـ    کفش
 ....مچکار کن دیدونم با ینم..ستمیزنونه بلد ن يها استیس

 ...هیامشبش چ يبهونه  نمیبه آراس انداختم تا بب یو قورت دادم و نگاه بغضم

 :و بعد گفت رونیلحظه چشم هاش و بست و نفسش و فوت کرد ب چند

 ...امیزود م..رمیدوش بگ هیمن -

 گـه یکـه مـن د   ادیـ م ریـ د نقـدر یدونسـتم ا  یچـون مـ  ..گفـتم  يریـ حس سـرمو تکـون دادم و شـب بخ    یب
 ....باشم دهیخواب

تخت،بــه پهلــو دراز کــردم  يلبــاس هــام رو ضیرفــت ســمت حمــام تــو اتــاق و مــنم بعــد از تعــو  آراس
از چشــم  یکــی یکـ یاشــک  يو قطــره هـا  رمیـ هرکــار کـردم نتونســتم جلوشــو بگ ..و چشـم هــام و بسـتم  

 ....نییهام اومدن پا
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ــا ا نیچنــد مــن ــا ن هیــ نکــهیســال ب ــودم ام ــام کــج  ازهــامیزن ب  چیهــ..بــره و کنتــرل کــردم و نذاشــتم پ
 ...نکردم ییخطا

ــ  االن ــ  یمــ یحتــ..تونسـتم صــبر کـنم   یهـم م وســط مهــم  نیـ کــه ا يزیـ امــا چ..بشــم الشیـ خ یتونسـتم ب
 ....تونه با من باشه یکه چرا آراس نم نهیبود ا

کــردم و بــرام  یمــ نکــارویداشــتم و ســالها کنترلشــون کــرده بــودم امــا بــازم ا  ییازهــایمــنم ن نکــهیا بــا
 ....مهم نبود

 ...کرد یم تمینبودنم براش،داشت اذ یاونقدر خواستن..ته نشدنخواس حس

ــه ســخت   شــب ــا محمــد ب ــا بگ  یاول عقــدم ب ــان و باب ــتونســت اجــازه م رو از مام ــا شــب خونشــون   رهی ت
 ...بمونم

چقـدر مســخره ش  ..کـرد  یبــود و بـا نگـاهش منـو نـوازش مـ      داریـ صـبح هرموقـع چشـم بـاز کـردم ب      تـا 
 ....دمیچقدر بهش خند..کردم

 ...بود انتیخ یاالن فکر کردن به هرکس..دمیزدم و لبمو گز يدزهرخن

 ...گرفت شتریب دلم

 ...بود بشیکه به قول خودش رق وفتمیب یکس ادیبا کارش باعث شد  آراس

هــم  يبـاز شـدن در حمـام چشـم هـام و بسـتم و لبـامو محکـم رو         يهـام و پـاك کـردم و بـا صـدا      اشـک 
 ...ادیازم درن ییفشردم تا صدا

 ...دارمیتم بفهمه بخواس ینم

ــاز و بســته شــدن در کمــد اومــد و بعــد خــش خــش لبــاس هــا   يصــدا ــ  ییاروم ب  یکــه داشــت تــنش م
 ...کرد

 ...دهیدراز کش دمیشدن تخت فهم نییکه گذاشت از باال و پا کمی

 ...دیکوب یقرار م یب قلبم

 کــمی دیشـا کـردم بخــوابم تـا    یزدم و سـع  يپوزخنـد ..کــردم یمـ  ياپردازیـ روزهــا رو نیـ ا يبـرا  چقـدر 
 ....اروم بشم
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 ...حرکت بود یکنه اما ب یچکار م دمید یبه آراس بود و نم پشتم

گـرم   يبعـد دسـت هـا    یخـورد و کمـ   یکـه تخـت دوبـاره تکـون     دیـ چرخ یفکرم هـر طـرف مـ    نطوریهم
 ....بهم دیشد و از پشت چسب دهیچیآراس دور کمرم پ

 ...نشون ندم یکه عکس العمل دمیمحکم گز لبمو

بـه گــردنم زد و   يگـردنم فــرو رفـت و بوسـه ا    يرم محکـم تـر شــد و سـرش تـو گـود     هـاش دو  دسـت 
 :داغش تو گوشم زمزمه کرد يبا نفس ها

 ...دوستت دارم عشقم یلیخ-

 ....باز نشه و ازش گله نکنم هیوقت دهنم به گال هیفشردم که  يو لبامو محکم رو دیلرز دلم

 ...بودم دهیبا عشق چکه  يخونه ا..میدرو باز کرد و وارد خونه شد آراس

 هیـ زیتـونم جه  یمـ  یخواسـتم هرچـ   یسـالها تونسـته بـودم جمـع کـنم و بـا همـون مـ         نیپس انداز ا کمی
 .....خونه رو حساب کرد لینشد و اخرش هم بابام تمام وسا یهرچند آراس راض..بخرم

ســتم نتون "داشــته باشـم  ینقشـ  تیبـذار مــنم تـو زنــدگ  "بهـم گفــت   یخواســتم قبـول کــنم امـا وقتــ   ینمـ 
 ...بگم يزیچ

 یبابــام بــود عــوض نمــ نکهیشــد،ا یهــم مــ یبهــش نداشــتم امــا هرچــ يادیــز یکــیاحســاس نزد هنــوزم
ــ..شــد ــد یوقت ــدر خوشــحال شــد،خ   دمی ــول درخواســتش چق ــا قب ــودم از کــار یهــم راضــ یلیب ــه  يب ک

 .....کردم

فـرق  مـا   طیکنـه امـا شـرا    هیـ دختـرش رو ته  هیـ زیکـه حـداقل جه   هیـ هـر پدر  ي فـه یهمـه بگـن وظ   دیشا
 ....بابا قبول کردم یخوشحال ياما برا..باشه یکی نینبود که ا يعاد یچیه..کرد یم

 ...خواستم یهمون که م قایدق..خوشگل شده بود یلیخ خونه

 ...کیش تینها یاما ب ساده

ــه ــنزد خون ــو ا  کی ــه عم ــایخون ــود ن ــو ..ب ــت ــکون  هی ــع مس ــه ..یمجتم ــارم يطبق ــه ..چه ــزرگ و  يخون ب
هـم   یلـ یخونـه خ  نیـ تمـام عمـرم و گذرونـدم ا    يخونـه هشـتاد متـر    هیـ کـه تـو    یمنـ  يبـرا ..بـود  يدلباز

 .....بزرگ بود
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 ...و سه اتاق خواب سالن،اشپزخونه

ــ ..میقرمــز دکــور کــرده بــود  دیرو ســف ســالن  يتــابلو هــا هــم نماهــا  یمبلمــان،پرده هــا،فرش هــا و حت
 ...داشتن دیقرمز و سف

 ...لوریو س یمشک لیاپن با وسا اشپزخونه

اتـاق کـار آراس بـود و اون     شیکـ ی..سـاده  یلـ یاتـاق هـا هـم خ    هیـ بـود و بق  دیاب خودمـون سـف  خـو  اتـاق 
 ...اتاق مهمان یکی

 ....و برگشتم طرفش رونیکرد،از فکر اومدم ب یآراس که اسمم و صدا م يصدا با

 :انداختم نییبهش زدم و سرم و پا یقیعم لبخند

 ...خوش گذشت یلیخ یمرس-

ــ ــا تمــام فاصــله ا میدیــد یم ــ نمــونیکــه هنــوز انگــار ب يب کــرد کــه بهــم خــوش   یبود،چطــور تــالش م
 ....تشکرِ از ته دل حقش بود نیبگذره و ا

لبخنــد تلخش،نگــاهم و  دنیــبــا د..چونــه م و ســرم و بلنــد کــرد ریــقــدم اومــد جلــو و دستشــو زد ز هیــ
 :دمیو صداش و شن دمیدزد

 یهمــه چــ..جبــران کــنم دمیــقــول م..خواســت بهــت خــوش نگذشــت یدونــم اونطــور کــه دلــم مــ یمــ-
 ...رو

 ...نزدم یو تکون دادم و حرف سرم

 :و تو گوشم گفت دیرو بوس میشونیشد اروم پ خم

 ...امیزود م!..؟یستیتنها ن..کنم دیخونه خر يبرا رونیب رمیم-

 :و چپ و راست تکون دادم سرم

ــه- ــراره ال..ن ــایق ــب ن ــمیپ ادی ــه د ..ش ــت ک ــهیاالناس ــه گ ــ..برس ــردا ب   یهرچ ــه ف ــتم بمون ــگف ــول  ادی قب
 ....دلش تنگ شده..نکرد

 :م رو با لب هاش مهر کرد قهیدفعه شق نیزد و ا يلبخند آراس

 ...زنگ بزن یخواست يزیچ..پس من برم..فکر کنم تو هم دلت تنگ باشه..هم خوب یلیخ-
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 ...مواظب خودت باش..باشه-

و  دیــرون،چرخیبکامــل بــره  نکــهیپشــت ســرش رفــتم و قبــل از ا..تکــون داد و راه افتــاد ســمت در ســر
 ....رفت سمت اسانسور عیو سر دیدستمو تو دستش گرفت و اروم کف دستمو بوس

ــ تــا ــه همد  یوقت ــود رهیــخ گــهیاسانســور برســه و ســوار بشــه ب ــرا میب ــ يو دلــم ب مهربــون و  يهــا یاب
 ....رفتیبراقش ضعف م

تـو   زیـ چ نیچنـد روز بهـم داده بود،بـازم وجـودش بـرام بـا ارزش تـر        نیـ کـه ا  يبـد  يتمام حـس هـا   با
 ....یچیه..کردم یعوض نم یچیبودن کنارِ آراس رو با ه..بود ایدن نیا

 ...سرحال باشم دیبا..اومد یداشت م نایخسته بودم اما ال یلیخ..بستم و رفتم سمت اتاقمون درو

 ...کم بشه میخستگ یتا کم رمیبگ یو حولم و برداشتم و رفتم دوش لباسام

 :بغلش کردمبهش زدم و دوباره محکم  يلبخند

 ...چقدر دلم تنگ شده بود-

 :و اروم گفت دیم رو بوس گونه

 ...شمال امیخواستم پاشم ب یم..شدما یم وونهیداشتم د..از من شترینه ب-

 ...و ازش جدا شدم دمیخند اروم

 :گفت يو با لبخند کشدار و معنادار دیبه گونه م کش یدست

 !...خوش گذشت؟-

 :نه شم گرفت و اروم زدم رو شو خنده

 ...با اون ذهن منحرفت ریبم-

 :چپ نگاهم کرد چپ

 ...به دردم خورد گهیدو روز د دیشا يمن بذار اریرو دراخت اتتیتجرب دیاالن تو با..برو بابا-

 :چشم هام و جمع کردم مشکوك

 !...م؟یچه خبر بوده ما نبود..شنوم یم دیجد يزایچ..به به-

 :بود گفت که غش کرده نطوریخنده و هم ریهر زد ز هر



 سایت مھدرمان
 

346 
 

 ...افتاد تو تورم..باالخره داداشت و خر کردم-

 :خنده منم بلند شد يبه کمرش داشت که صدا ينشسته قر همونطور

 !...چطور اخه؟-

 :جلو و باذوق گفت دیو کش خودش

 یحـرف نمـ   شیبـا گوشـ   یهـ  گـه ید..بـه مـن   زنـه یهمـش زنـگ م  ..عـوض شـده   یلـ یبهت گفتم خ ادتهی-
 !....اون روز باهات حرف زدم؟ ادتهی..حواسش بهم هست..زنه

 :گفت ضیو تکون دادم که با غ سرم

 ...دیدیکورش و باز کرده بود و داشت اطرافش و م ينگوو اق داداشت تازه چشم ها-

 :و دوباره با ذوق گفت دیصداش خواب ضیغ

ــهون يوا..مــن چشــم هــاش و زده و عاشــقم شــده  ییبــایانگــار بــرق ز- ــ ینمــ ای انگــار اصــال اون ..یدون
 ....ینیبب دیبا..تا اسمون فرق کرده نیزم..جاش زنده شده گهید یکیراد نچسب مرده هو

 :تعجب نگاهش کردم با

 !...؟یراحت نیبه هم-

 :درهم،تشر زد ياخم ها با

مـن و  ..خوبشـو بهـت گفـتم    يمـن خالصـه   !..؟یراحتـ  نیبـه همـ  ..پـدر مـن دراومـد   !..؟یراحتـ  نیبه همـ -
 ....شدم بخاطرش تیچقدر اذ ستین ادتی..پسر نیدق داد ا

 :گفتم انهیشونه ش گذاشتم و دلجو يو رو دستم

 ...خداروشکر که االن رابطتون درست شده..یگیاره راست م-

ــاز شــد و ســر تکــون داد   شــشین ــاره ب ــ   ..دوب ــا همــون ن ــت کــه ب ــده م گرف ــنم خن ــاز  شیاز ذوقــش م ب
 :شده،گفت

 !...شم؟یخاله م یک!..ن؟یشما چکار کرد!..خوووب؟-

 :شونه م رو گرفت و با تعجب گفت نایکه ال دمیکش یخنده م جمع شد و اه اریاخت یب

 ...نگفتم يزیمن که چ..يچرا ناراحت شد!..؟یشد دخ یچ-
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 :زدم یزورک لبخند

 ..ناراحت نشدم..زمینه عز-

 :گفت تیتو هم و با عصبان دیهاش و کش اخم

ــ- ــاال غر  یاز ک ــا ح ــهیت ــه نم  ب ــدم ک ــیش ــ  یگ ــم چ ــده یبه ــو از چ..ش ــت ــار يزی ــم  ..یاحتن ــون اول ه هم
 ....نکنه..دمیفهم

 :گفت شتریب تیدفعه با عصبان هیکرد و  یمکث

 !...گفته؟ يزیچ!..کتکت زده؟!..کرده ها؟ تتینکنه آراس اذ-

 :زدم يبغض لبخند محو با

 ...ازار برسونه یتونه به کس یبه نظرت آراس م..هیچه حرف نیا وونهید-

 !..پس چته؟-

 ...راحت حرف بزنم نایتونستم با ال یفقط هم م..کمکم کنه دیبا یکی اما دمیخجالت لبم و گز با

ــ ــتم خــودم ا یم ــدریدونس ــ نق ــه ه  یب ــا هســتم ک ــازم برنم يچکــاریدســت و پ ــ..ادی ــ یاز طرف  یهــم نم
 ....اما..من و آراس باخبر بشه یخصوص ياز رابطه  یخواستم کس

ــردد نگــاه دو ــ  یدل و م ــه ال ــا اطم  یب ــه ب ــداختم ک ــانیان ــون دا  ن ــته   ســر تک ــاز بس ــاش و ب ــم ه د و چش
 ...کرد

 ...داشتم ازیبه کمک ن من

حرکــت کردنمــون شــروع کــردم بــراش  ياز لحظــه ..شــروع کــردم دیــو بــا ترد دمیکشــ یقــیعم نفــس
 ...کردن فیتعر

 ...و نگاهش گرفته تر شدیهاش هرلحظه گرد تر م چشم

 ...نگاهم کرد رهیهام که تموم شد با بهت چند لحظه ساکت موند و خ حرف

 :زدم يزهرخند

 ..دیرس د،وایبه ما که رس-

 :به خودش اومد قیو با چند نفس عم دیو گز لبش
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 !..طرفش؟ یتو هم اصال نرفت-

 :هام جمع شد اخم

 !...به نظرت؟ ادیبرم نکاریاز من ا-

 ...گهید هیکاراش چ نیا..واسه تو رهیمیاونکه م..کنه اخه یم نیچرا همچ-

 :انداختم و اروم گفتم نییو پا سرم

مــن و  نقــدریا..کنــه یمــ تشیــدختــر داره اذ هیــزنــم نــه  هیــمــن  نکــهیا..ومــدهیکنــار ن میبــا ازدواج قبلــ-
قـرار گرفتـه    تشیامـا حـاال کـه تـو مـوقع      سـت ین یمشـکل بزرگـ   نیـ کـرد ا  یدوست داشـت کـه فکـر مـ    

 .....انگار سخته واسش

 !...ا؟یهون یمطمئن-

 ...باشه نیکنم ا یفکر م..نه-

 ...یکن یبار امتحان نم هیچرا ..طرفش ينتظره که تو براونم م دیشا..خب..خب-

 ...نایتونم ال یمن نم-

 :و گرفت و تشر زد بازوم

ــی- ــ یعن ــ یچ ــون ینم ــبا..یت ــون دی ــا..یبت ــدگ يپ ــبا..وســطه تیزن ــار دی ــاز دســتت برم يهرک انجــام  ادی
 !...؟يدیفهم..يبد

 !...چکار کنم؟-

 ....یچکار کن گمیبهت م..خوبه..اهان حاال شد-

و  دمیـ بـا انگشـت هـام پشـت پلـک هـام و مال      ..هام و بـاز کـردم امـا نـور باعـث شـد دوبـاره ببنـدم         چشم
 ....دمیچقدر خواب..10ربع به  هی..به ساعت انداختم ینگاه

ــا د ســرم ــدم و ب ــاورم نمــ..تخت،خشــکم زد يآراس کنــارم رو دنِیــو چرخون ــ یهمــه چــ..شــد یب  نیع
 ....چشم هام رد شد ياز جلو لمیف

 ...اشک تو چشم هام جمع شد..ندم سمت خودمو چرخو نگاهم

 ...تنم بود یو کوتاه بایز ریخواب حر راهنیپ
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نداشــت  یکــه بــود و نبــودش فرقــ یخــواب راهنیــپ نیــمجبــور شــدم ا نــایال يهــا شــنهادیطبــق پ شــبید
 ....کنم و منتظر آراس بمونم شیارا..رو بپوشم

 ...خواب رفتم یک دمیو نفهم ومدیبودم و آراس ن داریشب ب يها مهیتا ن اما

اومــد خونــه  یزود مــ گــهید يحــداقل شــبها..تخــت بــود امــا دلــم بــدجور شکســته بــود يکنــارم رو حــاال
 ....شبیاما د

ــ  يو اون فکــر شــهیم تیــخودشــم داره اذ دمیــد یمــ خــورتش امــا  یکــه تــو ســرشِ مثــل خــوره داره م
 ....گرفت یمن و نم يها یسرخوردگ يجا یچیه

 ...بد بود یلیخ حالم

 ...گرفتم شیرو در پ ییو راه دستشو نیینشه از تخت اومدم پا داریکه آراس ب يورط اروم

ــو ا نگــاهم ــه ارا ییروشــو نــهییت ــب ــهیبهــم ر شی ــم خــورد و شــدت گر خت چــرا اخــه ..شــد شــتریم ب هی
 ...کنه یم ينطوریآراس ا

 ...دهیهم فرصت داشته باشه به من عشقش و نشون م هیکه هرثان اون

گفتـه بـود آراس   ..ادیـ موضـوع کنـار ن   نیـ بهـم گفتـه بـود کـه ممکنـه آراس بـا ا      ..هبـود  الدیحق با مـ  دیشا
 ....هم بوده گهید یکیتونه فکر کنه قبل از اون  یمن و دوست داره که نم نقدریا

 ...من و محمد خبر نداشت قیعم ياز رابطه  الدیم تازه

باهـاش کنـار   ..نکنـه  هـم بـوده فکـر    گـه ید یکـ ی نکـه یکـرد بـه ا   یمـ  یآراس سع..گفت یدرست م الدیم
 ....گرفت یش م دهیبود و فقط ناد ومدهین

 ..رونیو شستم و اومدم ب صورتم

ــدون ــد و    ب ــتم ســمت کم ــه آراس رف ــنگــاه کــردن ب ــاپ و شــلوارك برداشــتم  هی ــو  ..ت ــرم ت ــتم ب خواس
 ....آراس قفل شدم يبازوها نیشد و ب دهیرختکن حمام لباس عوض کنم که دستم از پشت کش

 ینفـس هـاش تـو گـردنم خـورد و بـ      ..کمم قفـل کـرد و سـرش و تـو گـردنم بـرد      هـاش و دور شـ   دست
 ....توان پس زده شدن رو نداشتم گهیطاقت ترم کرد اما من د

 ...دادیعذابم نم نیاز ا شتریب یچیه..خواستم بازم وسط معاشقمون ولم کنه و بره ینم
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 :دیچیاروم تو گوشم پ صداش

ــبخش عز- ــب ــبید زمی ــد ش ــدم ری ــاز ..اوم ــوراد ب ــار ه ــاد    يخرابک ــردنش افت ــت ک ــود و درس ــرده ب ک
 ....تو دفتر کارخونه بودم روقتیتا د..گردن من

دســت هـاش و دورم محکــم تـر کــرد و از پشـت ســرش و اورد جلـو و گونــه      گمینمـ  يزیــچ دیـ د یوقتـ 
 :دیم و بوس

 ...شهیتکرار نم گهید..نفس گهیببخش د-

رتم چرخونــد و خــم شــد لــب هــاش بــا لبخنــد نگــاهش و تــو صــو..طــرفش دمیــزدم و چرخ يزهرخنــد
 ...لب هام يو گذاشت رو

ــا ــا هم  نکــهیا ب ــ صــانهیفــرق داره و بــدجور حر شــهیحــس کــردم بوســه ش ب ــاولع داره م بوســه و  یو ب
بـازم پسـم بزنـه     نکـه یا يدرصـد  کیـ امـا بـازم احتمـال     رهیـ خـودش و بگ  يتونـه جلـو   ینمـ  گـه یانگار د

 ....باعث شد من زود تر دست به کار بشم

 ...ش و محکم هولش دادم عقب نهیس يو گذاشتم رو هام دست

چطــور تونســتم پســش    ..م گرفــت  هیــ متعجــب و صــورت بهــت زده ش گر   يچشــم هــا   دنیــد از
 ...بزنم

 ...دوباره زدیاون پست م ينکرده بود نکارویگفت اگه ا یحس سرکش درونم م اما

 ...دیبوس یو با عطش م صانهیچطور حر يدیند..زدینم

فـرق داشـت    شـه یبوسـه ش بـا هم   نکـه یتـر بـود و باعـث شـد بـه ا      يسـرکش قـو   و ياون حس مـوز  اما
 ...فکر نکنم

 :گفتم هیو باال گرفتم و با گر سرم

چـون دختـر   ..دهیـ از پـس زدنـم توسـط تـو عـذابم نم      شـتر یب یچـ یه..گـه یتـونم د  یمن نمـ ..خسته شدم-
 ....چون قبال ازدواج کردم!..نه؟ یبش کیبهم نزد یتون ینم ستمین

هـاج و واجــش کــه   ي افــهیکـردم بــه ق  یمــ یســع..م شــدت گرفـت  هیــمشــت کـردم و گر  هــام و دسـت 
 :مظلوم شده بود نگاه نکنم تینها یب
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و منتظـرت   رمیـ م..تـونم  ینمـ  طیشـرا  نیـ امـا مـنم بـا ا   ..يومـد یموضـوع کنـار ن   نیـ تو هنوز بـا ا ..درسته-
 ....شمیپ ایب یو گرفت متیهرموقع تصم..تا اخر عمرم باشه منتظرتم یحت..مونم یم

ــدون ــردن بهــش چرخ  ب ــاه ک ــنگ ــمت کمــد و   دمی ــس ــانتو و شــلوار دراوردم و رو  هی ــاس   يم ــون لب هم
 ...دمیخوابم پوش

داده بــود رو  هیــکــه بابــا روز عقــد بهــم هد ینیماشــ چییســو..و برداشــتم فمیو ســرم انــداختم و کــ شــالم
 ....رونیهم برداشتم و راه افتادم سمت ب

بـا خـودش کنـار     دیـ شـدم امـا با   مونیآراس افتـاد و پشـ   ونِریـ لحظـه نگـاهم بـه صـورت مبهـوت و ح      هی
 ...اومد یم

انگــار تــازه بــه خــودش اومــد کــه بــا   رونیــزدم ب یداشــتم از خونــه مــ یو وقتــ رونیــدر اتــاق رفــتم ب از
 ...بلند صدام کرد يصدا

خواســتم دور باشــم  یمــ..نییپــا دمیــتوجــه بــه اسانســور از پلــه هــا دو یقــدم هــام ســرعت دادم و بــ بــه
 ...فعال

و روشــن کــردم و بــه ســرعت  نیامــا مــن ماشــ..شــد نــگیکــه نشســتم آراس تــازه وارد پارک نیماشــ تــو
 ....نکردم یدنبالم اومد اما توجه کمیبلند صدام کرد و  دمید نهییاز ا..راه افتادم

 یگشـتم خونـه امـا فعـال نمـ      یبعـدش برمـ   دیشـا ..خواسـتم تنهـا باشـم    یحالم بد بـود کـه فقـط مـ     نقدریا
 ...تونستم

 ....شدم یم وونهیداشتم د..دمیکش يخفه ا غیو ج دمیفرمون کوب يرو یمحکم مشت

 ...اروم شدم کمیکردم تا  هیمشت زدم به فرمون و گر نطوریهم قهیدق نیچند

چطــور تونســتم آراس و اونطــور ول کــنم و ..چکــار کــردم دمیــانگــار تــازه فهم دیــکــه حرصــم خواب کـم ی
 ...رونیب امیب

 ...کنم یروز بدون آراس زندگ کی یتتونستم ح یمن م مگه

کــه  نــهیدونســتم ا یکــه مــ يزیــامــا چ...خــوام یمــ یدونــم چــ یخــودمم نمــ یحتــ..مــن بــدبختم چقــدر
 ....هرگز..کنم یتونم زندگ یهرگز بدون آراس نم
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 ...آراسم شیپ..گشتم خونه یبرم دیبا

 ...که توش بودم،شد یخلوت ابونِیهام و پاك کردم و تازه حواسم جمع خ اشک

 ...کنم یچکار م نجایا من

 ...بزرگ یلیخ ابونىیخ

اومــد ســمت  ییو مــدل بــاال یمشــک نیو نگــه دارم و دور بــزنم امــا همــون لحظــه ماشــ نیماشــ خواســتم
 ...دمید ینم یچیبود و ه يهاش دود شهیش..راستم

 ..اومد سمت چپم گهید یکی نیمثل همون ماش قایتفاوت نگاهم و ازش گرفتم که دق یب

 ...جونم و پر کردتمام  ترس

 ...اما اخه..باشه یاتفاق دیشا

سـرعت گـرفتم    یکـردن انـداختم و کمـ    یبـا مـن حرکـت مـ     يکـه مـواز   نیبه دوتا ماشـ  يا گهید نگاهه
 ....شد ادیکه همراه من سرعت اونا هم ز

 ...افته یداره م یمطمئن بودم اتفاق گهید

 ...آراس رو گرفتم يو شماره و دراوردم  میگوش فمیترس دستم و دراز کردم و از تو ک با

صــورتم  يکــه اشــک هــام دوبــاره رو  نطــوریهم..پــام يبلنــدگو و انــداختم رو يرو گذاشــتم رو یگوشــ
 :کردم یکرده بودن،با خودم زمزمه م دایراه پ

 ...تورو خدا..جواب بده آراس..جواب بده-

 :تو دلم ختیر يشاد ایدن هیپخش شد  نیآراس که تو ماش يصدا با

 گــهیبــودم امــا د ومــدهیبــا خــودم کنــار ن یگــیراســت م..میحــرف بــزن ایــب زمیــعز ییکجــا ایــنهو..ایــهون-
 .....از تو برام ارزش نداره شتریب یچیه..تموم شد

ــا ــاز ا شــتریدوســت داشــتم ب نکــهیا ب ــا االن مســئله    نی ــونش بشــنوم ام ــا از زب ــر يحرف ــود  يمهمت وج
 ...داشت

 :گفتم دیلرز یکه به شدت م ییو صدا هیگر با

 ...اس کمکم کنآر-
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 :تو گوشم دیچیوحشت زده و ترسون آراس پ يدفعه صدا هیلحظه سکوت شد و  چند

 ...ایهون..تو ییکجا..زمیعز شدهیچ..شده یچ-

ــا ــگر ب ــ هی ــ  حیتوض ــا ماش ــه دوت ــا  نیدادم ک ــتن و ادرس ج ــرفم هس ــش    ییدو ط ــم به ــودم رو ه ــه ب ک
 ...دادم

 :د اروم باشه و منم اروم کنهکر یم یصداش وحشت زده و لرزون بود اما سع نکهیا با

 گــهید کــمی..کمیبهــت نــزد..و اومــدم دنبالــت رونیـ مــنم بــا تــو از خونــه زدم ب..اروم بــاش..خــب یلـ یخ-
 ...رسم یم

کــه همــراه بــا  دمیکشــ یغــیج..شــدن کیــاز دو طــرف بهــم نزد نیجــواب بــدم کــه دوتــا ماشــ خواســتم
 ....من داد آراس هم بلند شد

 یهـا نگـاه مـ    نیبـه ماشـ   رونیـ ب زدیـ کـه داشـت از حدقـه م    ییشـم هـا  و بـا چ  دمیرو محکم چسب فرمون
 ....کردم

 نشــونیخواســتن بــا ماش یمــ یکــه درســت وقتــ دمیکشــ غیــج اریــاخت یتــر کــه شــدن دوبــاره بــ کیــنزد
 یمن،فرمــون رو چرخونــدن و دوبــاره ازم دور شــدن امــا هنــوز همــراه مــن حرکــت مــ نیبــزنن بــه ماشــ

 .....بود انگار قصدشون فقط ترسوندن من..کردن

 ...ایهون..زود باش..جوابم و بده دختر..شد یچ..ییکجا ــــایهون-

 :بود با ترس گفتم هیآراس که با داد و گر يصدا با

 ...ییایپس چرا نم..خوبم نگران نباش..خواستن بترسونن منو یانگار م..خوبم خوبم-

 ...اونجام گهید کمی..امیم-

خــورد و باعــث  نیبــه ماشــ یمحکمــ يت چــپ ضــربه بــه حــرف زدن بــا آراس بــود کــه از ســم حواســم
 ...شد فرمون از دست دربره

 ...ضربه زدن گهیطرف د ام،ازیزدم و تا بخوام از اون ضربه به خودم ب غیآراس و ج اسم

ـ ..خـورد  یمـ  نیکـه بـه ماشـ    یمحکمـ  يزدم از ضـربه هـا   یمـ  غیـ رو ول کرده بودم و فقـط ج  فرمون  نیب
 ....من نیبه ماش زدیم نشیبا سپر ماش شونیکیدفعه افتاده بودم و هر ریگ نیدوتا ماش



 سایت مھدرمان
 

354 
 

 يریــچ هیــو اونــور و هردفعــه بــه  نــوریپــرت بشــم ا شــدیخــورد باعــث م یمــ نیکــه ماشــ ییهــا تکــون
 ...بشم دهیکوب

 ...کردم یخون رو حس م یسیکنارم خورده بود خ ي شهیو ش نیبس سرم به سقف ماش از

 ...شدیمو هرلحظه توانم کمتر  دیچرخ یدور سرم م ایدن

 ...زدنیضربه م نیاول فقط ترسوندنم اما االن به قصد کشتنم داشتن به ماش نکهیا با

 ..ایآراس زود ب..کمک کن ایخدا

 ...انگار جون گرفتم دنشیو با شن دمیشن سیپل ریاژ يلحظه حس کردم صدا هی

ــ ــه ســخت یپلک ــاره فرمــون رو چســب  یزدم و ب ــبا..دمیدوب ــا رســ دی ــآراس و  دنِیت خــودم و  یهرکســ ای
 ...نگه دارم اریهوش

 ...شدیبسته م یبد بود و چشم هام ه یلیحالم خ..تونستم ینم اما

دونســتم کجــا پــرت  ینمــ یگوشــ نیماشــ يتــو تکــون هــا..آراس رو هــم نداشــتم يصــدا یحتــ گــهید
 ....شده

ترمــز و  يکـه داشـتم پــام و محکـم فشـردم رو     یتــوان نیتـر شـده بــود و بـا اخـر     کیــنزد ریـ آژ يصـدا 
 ....شد اهیو س دیو چرخ دیچرخ ایبعد دن

 ..که تو سرم و دستم بود چشم باز کردم يدرد با

 ...به اطرافم انداختم یکه تو صورتم خورد جمع کردم و نگاه يدیهام و از نور شد چشم

 ...مارستانیب

 ..نبود یکنم اما کس دایاشنا پ هینگاه چرخوندم تا  دوباره

 ...زدینبض م ادیاز درد ز..کرد یسرم هم بدجور درد م..به دستم که تو گچ بود انداختم ینگاه

 نقــدریکــردم لبخنــد بــزنم امــا ا یســع نــایال دنِیــبــاز شــدن در اتــاق ســرم و چرخونــدم و بــا د يصــدا بــا
 ....درد داشتم که فقط لب هام کج شد

 ..و با دو اومد طرفم دیکش يخفه ا غیبازم ج يچشم ها دنِیاما با د نایال

 ...تو اتاق ختنیو ر دنیترس نایال غیج ياز اتاق بودن که با صدا رونیچند نفر ب انگار
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 ...همه بودن..چه خبر بود اوووه

 ...کردم یو در جواب محبت هاشون فقط چشم هام و باز و بسته م نشونیچرخوندم ب چشم

ــا ــارم رو باب ــا محبــت ســرم و بعــد پ    يکن ــو ..دیرو بوســ میشــونیتخــت نشســت و خــم شــد ب دســتم و ت
 ....دیپشت دستم و هم بوس دستش گرفت و

 ...زدم يمحو یلیخشک شده م رو با زبونم تر کردم و لبخند خ يها لب

 :لرزون گفت یینگاهم کرد و با صدا یاشک يچشم ها با

 ...دوباره از دستت بدم دخترم دمیترس-

 :گرفته و خشدار شده بود صدام

 ..نگران نباش بابا االن حالم خوبه-

 :مردم یم يداشتم از کنجکاو..دادم ادامه نیکردم و غمگ یمکث

 !...کردن؟ تیچرا من و اذ!..بودن؟ یاونا ک-

 ...روشن شد دنشیچشم هام با د..بابا خواست جواب بده،در اتاق باز شد و آراس اومد داخل تا

ــا ــا چرخ ام ــباب ــره   دی ــم غ ــد يو چش ــرمندگ    يب ــا ش ــم ب ــه اون ــت ک ــه آراس رف ــداخت   یب ــرش و ان س
 ....شده بود یچ..نییپا

 :و اروم گفت دیچرخوندم که بابا دوباره دستم و بوس نشونیتعجب نگاهم و ب اب

 ...دهیم حیخودش برات توض-

 ...و سرم و تکون دادم گهیآراس رو م دمیفهم

 :طرفم که با بغض گفتم دیچرخ..خواست بلند بشه که با دست ازادم دستش و گرفتم بابا

 ..بابا یکه کنارم یمرس-

 ...رونیو به سرعت از اتاق رفت ب دیده ش کشتر ش يبه چشم ها یدست

و  نـا یو م نـا یفقـط هـوراد و ال  ..رونیـ رفـتن از اتـاق ب   یمـ  دنمیاومـدن جلـو و بعـد از بوسـ     یکـ ی یکـ ی همـه 
مـن   يکـردن حـال و هـوا    یمـ  یهـا و حـرف هاشـون سـع     یمونـدن و بـا شـوخ    هیـ از بق شتریب یکم الدیم

 .....نداده بود رو عوض کن هیتک واریو آراس رو که به د
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 ...آراس بود شیحواسم پ يزدم اما همه  یم يهاشون لبخند محو يها و مسخره باز یشوخ به

 ...کرد ینگاه م هیبه بق نیغمگ يبود و با لبخند ستادهیا گرفته

و خودشــم بعــد از  رونیــکــه انگــار متوجــه نگــاهم بــه آراس شــده بود،همــه رو از اتــاق انــداخت ب   نــایم
 .....رونیب شم،رفتیپ ادیره مدوبا نکهیو گفتن ا دنمیبوس

 ...موندم و آراس من

 ...تخت نشست ياروم اومد طرفم و رو يکردم که با قدم ها ینگاهش م رهیخ

 :گفت نیو غمگ دیگچ دستم کش يو رو انگشتاش

 !...؟يدرد دار-

 :سرم و براش تکون دادم..کرد یسرم و هم دستم درد م هم

 ..کمی-

ــ قهیشــد اروم شــق خــم ــار ســرم رو شیشــونیعــد پو ب دیم و بوس ــالش گذاشــت يو کن ــام و ..ب چشــم ه
 :بستم و به صداش گوش دادم

بـه خـدا   ..ایـ مـردم هون  یافتـاد مـن مـ    یواسـت مـ   یاگـه اتفـاق  ..صدات،نگاهت تنگ شـده بـود   يدلم برا-
 ...مردم یم

 :دادم به سرش هیو تک سرم

 ...نگران نباش..نشده يزیحاال که چ..خدانکنه-

 :شد رهیورتم خو بلند کرد و تو ص سرش

ـ  یخـودت مـ  ..خـورد  یداشـت مخـم و مـ    یـی زایچ هیـ ..خـوام بخـاطره اون روز   یمعذرت م- نفسـم   یدون
شــک  چوقــتیپــس بــه عالقــه م ه..کــنم یتــونم زنــدگ یهــم بــدون تــو نمــ هیــثان کیــ..بــه نفســت بنــده

 یکــی..بــوده گــهید یکــیکــه قبــل از مــن  امیــنتونســته بــودم بــا خــودم کنــار ب..یتــو درســت گفتــ..نکــن
مـن تمـام   ..خـوام  یواسـه خـودم مـ    نـارو یا يمـن همـه   ..بوسـت کـرده  ..کـرده  مسـت ل..بغلت کرده هگید

 .....یچیه..ندازه یفاصله نم نمونیب یچیه گهید..تموم شد گهیاما د..خوام یو کمال تورو م
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چقــدر حرفــاش بــه دلــم نشســته ..رونیــاســوده فــوت کــردم ب یالیــهــام و بســتم و نفســم و بــا خ چشــم
 ....گفت یبه من دروغ نم چوقتیآراس ه..گهیاست مدونستم ر یم..بود

 ...دیزد و اروم خم شد چشم هام رو بوس يبهش زدم که اونم لبخند يلبخند

 :صاف نشست،دوباره لبخند زدم و گفتم یوقت

 !...کرد؟ یم تمیاونروز اذ یک-

 :و اروم گفت دیآراس اروم محو شد و نگاهش و ازم دزد لبخند

 ...ستیلت خوب نبذار واسه بعد االن حا-

 ..خوام بدونم آراس یم..خوبم-

 :نگاهم کرد و بعد سرش و تکون دادن و با مکث شروع کرد به حرف زدن کمی

حـرف هـاش و   !..بـه هـوراد زنـگ زده بـود؟     یکـ یمـن تصـادف کـرده بـودم      یوقتـ  مارسـتان یتو ب ادتهی-
 ...يبود دهیشن

 :هام رفت تو هم و سرم و تکون دادم اخم

 ...و کار اون بوده يگفت تصادف تو عمد یون که مهم..ادمهیاره -

 :با انگشت هام شد يهم سرش و تکون داد و مشغول باز آراس

دختــر  هیــمــن بــا ..میگشــت یکــه دنبالــت مــ ییموقــع هــا م،همــونیکن دایــمــا تــورو پ نکــهیقبــل از ا..اره-
ــود ..اشــنا شــدم ــارا ب ــیخ..اســمش ت ــر خوشــگل یل ــود یدخت ــاز داشــت..ب ــود..ن ــون ب خوشــم  ازش..مهرب

ــد ــق ..اومـ ــق و عاشـ ــو ا یعشـ ــه  نیـ ــا نـ ــتم   ..حرفـ ــتش داشـ ــد و دوسـ ــم اومـ ــط ازش خوشـ ــو ..فقـ تـ
ــ  یکــی پمون،دوســتیاک ــا اون م ــود و ب ــا ب ــو د  یاز بچــه ه ــاومــد و همونجــا هم ــبعــد از ..میدی مــدت  هی

 ....رابطه بود نیمشتاقِ ا شتریب یلیخورم تارا خ یقسم م..رابطمون شروع شد

همونطــور ..تــو صــورتم نگــاه کنــه دیکشــ یانگــار خجالــت مــ..کــردو بــازم نگــاهم ن دیکشــ یقــیعم نفــس
 :بودم بهش رهیبود ادامه داد و منم خشک شده خ نییکه سرش پا

ــه عم- ــرابطمــون ک ــانم نشــون دادم   قی ــه مام ــارا رو ب ــر شــد مــن ت ــانمم خ..ت ــیمام خوشــش اومــد و  یل
بشــه و بتــونم  دیشــدمنتظــر بــودم عالقــه م ..کــنم یخواســتم رابطــه رو رسـم  یامــا هنــوز نمــ..بــود یراضـ 
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وقــت  هیــ..رفتارهــاش شــک کــردم یمــدت کــه گذشــت بــه بعضــ هیــ..اســمش و بــذارم عشــق امــا نشــد
ــا ــ ییه ــت م یم ــگف ــافرت رهی ــو پ مس ــدینم داشی ــاه..ش ــ یگ ــاموش م شیگوش ــدیخ ــا  ..ش ــار ب ــد ب چن

مشــکوك  نکـه یبـا ا ..گفـت پسـرعمو و پسـرخاله و از اشــناها هسـتن     یامـا مــ  دمشیـ مختلـف د  يپسـرها 
 .....نگفتم يزیبود اما چ

 :دفعه هول شد و تند گفت هی..و بلند کرد و نگاهش به من افتاد سرش

 یدوســت هیــاز  شیبــ یچـ یه..ایــبــه جــونِ آر..بــه جـون خــودت کــه قســم اول و اخرمـه  ..بــه خــدا..ایـ هون-
بـاور کـن مـن فقـط     ..تونسـتم  یکنـه امـا مـن نمـ     شـترش یکـرد ب  یمـ  یدرسته تارا سـع ..ما نبود نیساده ب

 ....خورم یقسم م..م اونم فقط عاشق توبار عاشق شد هی

 :و تکون دادم و چشم هامو باز و بسته کردم خته،سرمیچقدر بهم ر دمید یوقت

 ... ادامه ش رو بگو..زمیدونم عز یم-

 :شده م کرد و گفت یچیبه سر باندپ ینگاه

 !..واسه بعد؟ میبذار یخواه یم-

 ...خوام بدونم یم..بگو..نه حالم خوبه-

 :باند دور سرم و مشغول نوازشش شد يد و دستش و گذاشت روتکون دا يسر

ــا ا- ــافتــادم دنبــال تحق..بهــش شــک کــردم یلــیخ گــهید نکــهیگذشــت و گذشــت ت  یهرچــ..کــردن قی
خــواد بکنــه و بهــم    یپشــت ســرم هرکــار مــ    نمیــ تونســتم بب یبــود بــا مــن رابطــه داشــت و نمــ     

 هیـ  نیامـا تـو همـون حـ    ..زایـ چ نیـ و ا دایـ و م رهیـ م یکـ  ره،بـا یبـود کـه بفهمـم کجـا م     نیـ قصدم ا..بخنده
ــم فهم گــهید يزهــایچ ــه ــر ا ..دمی ــر د     نکــهیعــالوه ب ــهیهمزمــان بــا من،بــا چنــد نف ــم رابطــه   گ ه

ــ ..بــزرگ بــود يداشــت،پدرش هــم جــز خالفکارهــا شــوکه ..یقاچــاق مــواد و انســان و اســلحه و همــه چ
چنـدتا رابطــه  کـرد همزمــان   یکــه همـه رو عاشــق خـودش مــ   یاون دختــر مهربـون  شـد یبــاورم نم..شـدم 

حــالم اصــال خــوب نبــود اون   نکــهیبــا ا..باشــه يخــانواده ا نیهــم دختــر همچــ یداشــته باشــه و از طرفــ
 یهــم از دســتم برنمــ يکــار..خــوام واســه خــودم دردســر درســت کــنم  یدونســتم نمــ یروزهــا امــا مــ
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هـم  خبـر دارم و باهـاش ب   شیپنهـون  يفقـط بـه تـارا گفـتم کـه از رابطـه هـا       ..يزیـ نـه چ  ینه مـدرک ..اومد
 ......زدم

 :که تو صداش بود ادامه داد یتیو با عصبان رونیو فوت کرد ب نفسش

هرموقـع کـه دلـش و    ..کـرد  یرابطـه هـاش رو تمـوم مـ     دیـ خـودش با ..خواسـت  ینمـ  نـو یاما انگار اون ا-
همـه سـال هنـوز دسـت      نیـ بعـد از ا  نیواسـه همـ  ..براش گرون تموم شـد کـه مـن تمـوم کـردم     ..زدنیم

بخــاطره نفــوذ پــدرش دلــش قــرص بــود کــه ..کنــه یمــ دیــتهد..زنــه یزنــگ مــ یهــ..از ســرم برنداشــته
تصـادف رو صـحنه    هیـ کـه چـه راحـت     يدیـ د..کـرد  یتونسـت مـ   یمـ  يهرکـار ..افتـه  یواسش نم یاتفاق
از ..بــوده و فکــر کــردن مقصــر خــودم بــودم  نکــاریتــو ا یکــیدســت  دیــنفهم یشــکیکــردن و ه يســاز

جـون تـو    يپـا  ندفعـه یامـا ا ..کـرد  دیـ بـار زنـگ زد تهد  چنـد  ..مـن و تـو هـم خبـردار شـده بـود       يرابطه 
 یکسـ  نکـه یو بـدون ا  انـه یمخف..میصـحبت کـرد   سیاول بـا پلـ  ..کـارا  الدنبـ  میبـا هـوراد افتـاد   ..وسط بـود 

ــرا   ..بفهمــه ــود و ب ــارا بــه هــوراد زنــگ زده بود،هــوراد صــداش و ضــبط کــرده ب ــ ياون روز کــه ت  نیاول
 یخــوب يبــه جاهــا میتونســت سیپلــ يعــد بــا همکــارو ب میاز اون اســتفاده کــرد سیپلــ شیمــدرکمون پــ

تـو هـم محـافظ گرفتــه بـودم امـا اون روز چـون خـودم خونــه         يبـرا ..میمـدرك جمـع کنــ   یو کلـ  میبرسـ 
خواسـتم   ینمـ ..ایـ مـن واقعـا متاسـفم هون   ..اتفاقـا افتـاد   نیـ ا نیواسـه همـ  ..انیـ بودم بهشـون گفتـه بـودم ن   

 ......وفتهیاتفاقا ب نیکدوم از ا چیه

 :پر از اشک گفتم ییشم هابغض و چ با

 !...اون دختره فرستاده بود من و بکشن؟-

 :گفت تیبا عصبان آراس

تمـام تـرس   ..وفتـه یکـردم بـه گـوه خـوردن ب     یمـ  يدادن کـار  یدختـرو دسـت مـن مـ     نیـ به خدا اگـه ا -
صـد برابـرش و   ..رونیـ ب دمیکشـ  یرو از تـو چشـم هـاش مـ     يدیکـه تـو اون روز کشـ    ییها و عـذاب هـا  

 ....دماور یبه سرش م

 !..سراغمون؟ انیامکانش هست بازم ب-
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ــه گــهید- ــ..ن ــ سیپل ــا ا  یکل ــدرك داشــت ام ــدریم ــهیمخف نق ــدگ ان ــ یزن ــ  یم ــه نم ــت  یکــردن ک تونس
  ریاما با گ..بندازه رشونیگ

 ...رفت شیکارا پ یلیکردن،خ یم تیکه تورو اذ ینیاون دوتا ماش افتادن

 !...گرفتنشون؟ یعنی-

 :سر تکون داد يلبخند محو با

مــادرش هــم کــه ســالها ..رهیــراحــت بم نقــدریهرچنــد حقــش نبــود ا..کشــته شــد يریــپــدرش تــو درگ-
 ....افتادن ریاما تارا و دار و دستشون گ..بود دهیپدرش به قتل رس يکارا نیبخاطره هم شیپ

 !...ست؟ین يخطر گهید یعنی-

 :دیرو بوس مینیب يخم شد تو صورتم و رو-

 ...تار مو از سرت کم بشه هی ذارمیاگه باشه هم نم ینه اما حت گهید-

 :دمیپرس اریاخت یشدم و ب رهیلحظه تو چشم هاش خ چند

 !...؟یدوستش داشت یلیخ-

 :زد و سر تکون داد ینیمتوجه منظورم شد،لبخند غمگ یگنگ نگاهم کرد اما وقت اول

 ...دوستش داشتم-

 :و دوخت به نگاهم و ادامه داد نگاهش

ــ  یچــیه..یتــو جــون منــ..عاشــقتمامــا تــورو هــم دوســتت دارم هــم  - ــو ..کــنم یرو بــا تــو عــوض نم اون
امـا  ..رو دوسـت داشـته باشـم    یکـ یتونسـتم دوبـاره    یمهـم نبـود نمـ    یلـ یراحت فراموش کـردم و اگـه خ  

 .....خوشگلم رمیتونه جاتو بگ یهم نم یکس چیه..مونم یبدون تو زنده نم..یتو نفس من

 :راحت لبخند زدم و گفتم الیخ با

 !...همه اتفاق افتاده؟ نیکه ا مارستانمیروز بمگه من چند -

 :شد و اروم گفت نینگاهش غمگ دوباره

ــ- ــه اس ب کی ــا   يخطــر..یمارســتانیهفت ــا بخــاطره ضــربه ه ــود ام ــود    یینب ــه ســرت وارد شــده ب ــه ب ک
 ...يبود هوشیب
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 !...اون روز؟ يکرد دامیچطور پ-

 :و گفت دیصورتم کش يو رو دستش

خبــر دادم و ادرس  عیسـر  میکـرد  یمــ يسـرگرد کــه بـا هـم همکـار    بـه   یموضـوع رو بهـم گفتــ   یوقتـ -
تــو و اون دوتــا  نیاز دور داشــتم ماشــ..بهتــر میگفــتم هرکــدوم زودتــر برســ..رو دادم يکــه بــود ییجــا

 سیپلــ دمیرســ کتــونینزد یوقتــ..دمیرســ یکــردم نمــ یمــ شــتریهــم ســرعتم و ب یهرچــ..دمیــد یرو مــ
جلـو افتـادن و    کمیکـردن،  ینـا هـم کـه فکرشـو نمـ     و او یموقـع تـو ترمـز گرفتـ     مـون ه..دنیها هم رسـ 

و تــا  ســتادنیا..ارنیــســرت ب یــیچــون واقعــا قصــد داشــتن بال..مجبــور شــدن سرعتشــون رو کــم کــنن 
ــ   ریــاژ يصــدا..میبهشــون برســ عیســر نقــدریکــردن ا یفکرشــم نمــ..میدیدنــده عقــب گــرفتن مــا رس

 یاونــا هــم فکــر مــ..نبــود کیــنزد يهــا سیپلــ نیــا نیماشــ زدور بــود و ا یلــیاومــد خ یکــه مــ یســیپل
سـرعت گـرفتن کـه فـرار      عیسـر  دنیـ هـارو د  سیپلـ  یوقتـ ..فاصـله دارن  یلـ یهـا هنـوز خ   سیکردن پلـ 

ــنن ــ نکــهیامــا خوشــبختانه بــا ا  ..ک ــ يریــدرگ یکم ــدازیاومــد و بــا ت  شیپ از طــرف اون دوتــا   يران
 ریـــنتونســـتن فـــرار کـــنن و گ زمهـــا هـــم مجبـــور شـــدن از اســـلحه اســـتفاده کنن،بـــا سین،پلیماشـــ

 ......فتادنا

 :رونیفوت کردم ب قیو عم نفسم

از بودنــت لــذت ..کنــارت باشــم..کــنم یخــوام بــا تــو زنــدگ یچــون هنــوز مــ..چقــدر خوبــه کــه زنــده م-
 ...ببرم

 :زد یصورتم و لبخند بزرگ يشد رو خم

 ...نکنا وونهیمن و د..هات یزبون نیریخودت و ش يمن فدا-

 ...و چشم هام و بستم گهیمده يو همزمان نگاهمون رفت سمت لب ها دمیخند

 ....میکن یزندگ مینباشه و راحت بتون یمشکل چیه گهید خداکنه

 :تخت نشستم و غر زدم يکمک آراس رو با

 ...اومدن خوب یذاشتن فردا م یم..چقدر مهمون اومد امشب..خسته شدم يوا-

 ...بپوشم یحتخواب لباس را يکه هنوز تو گچ بود،برا یو کمکم کرد با دست دیاروم خند آراس
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واقعـا  ..کـردم  یمـ  یگـچ زنـدگ   نیـ بـا ا  دیـ مـرخص شـده بـودم و حـاال حاالهـا با      مارستانیروز بود از ب دو
 ...سخت بود

بـه سـاعت    ینگـاه ..مونـدن  یموقـع هـا مـ    نیـ و تـا ا  ادتیـ اومـدن ع  یکـه مـ   میمهمون داشت یروز کل هر
 ...يوا..شب12..انداختم

 ...م مرتب کرد و رفت مسواك بزنهتن يتخت و آراس پتو رو رو يرو دمیکش دراز

 یمــ تیـ اذ یلــیمخصوصـا موقــع خـواب خ  ..بــود نیهـم سـنگ   یلــیکـرد و خ  یمــ تیـ اذ یلــیدسـتم خ  گـچ 
 ...شدم

 ...دمیو طاق باز خواب دمیکش یپوف

 ...دیو کنارم دراز کش دیپوش یو شلوارک شرتیو ت رونیاز توالت اومد ب آراس

 :و گفت دیگچ دستم کش يو رو دستش

 !...ارم؟یواست مسکن ب يداراگه درد -

 :هام و بستم و باز غر زدم چشم

 ...اه..خسته م..ادیفقط خوابم م..خوبم رینخ-

ــدا ــده  يص ــن  يخن ــش و ش ــو    دمیاروم ــد مح ــول لبخن ــق معم ــدا ..زدم يو طب ــدر ص ــو   يچق ــده ش خن
 ...دوست داشتم

 يروو لبـــاش و  دیگونـــه م و بوســـ..تـــر کیـــگـــردنم رد کـــرد و اومـــد نزد ریـــدســـتش و از ز آراس
 ...و رسوند به گوشم دیصورتم کش

 :گفتم و با اعتراض اسمش و صدا کردم یگرفت که اخ یگوشم و گاز اروم ي الله

 ...ادایخوبه گفتم خوابم م..یکن یم کاریچ..دردم اومد..آراس-

 :و پچ پچ کرد دیگوشم کش يلباشو رو دوباره

 !..؟ینخواب شهیم-

 :با تعجب رفت باال ابروهام

 !..چرا؟-
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 :داغش و تو گوشم ها کرد و خمار گفت نفس

 ..خوادت یدلم م-

 :هام گرد شد و لحنم پر از تعجب چشم

 !...؟یگیم یچ یفهم یم!..زم؟یحالت خوبه عز..گچ بزرگ نیبا ا..آراس-

 ..ینش تیاذ دمیقول م-

 :خنده م گرفت ادیتعجب ز از

 ..آراس-

 ...جووووون-

 :دمیو گز لبم

 ...يشد یبهتر م یگرفت یدوش م هی به نظرم..حالت بده آراس یلیخ-

 :و خم کرد تو صورتم و لحنش همچنان خمار و گرم بود صورتش

 ...فقط تو..زدلمممیخوام عز یفقط تورو م..خوامینم یچیه..خوام یمن دوش نم-

ــاد وا رفــتم  يکــه بــه چشــم هــا  نگــاهم ــ  نقــدریا..خمــار و تــب دارش افت  یداغ و پــر حــرارت نگــاهم م
 :تالشم و هم کردم نیاما اخر..دادم یکرد که داشتم وا م

 ...نگاه به دست من بنداز هیآراس -

 :خم کرد شتریو ب صورتش

 ...کنم ینم تتیاذ-

 ...لب هام نشست يداغش رو يزدم و هنوز کامل چشم هام و باز نکرده بودم که لبا پلک

 ینـوازش مـ  دسـتش گـردن و صـورتم و     هیـ شـده بـود روم،بـا     زیـ مخیکـه ن  نطـور یو هم دیبوسـ  یمـ  لبامو
 ...کرد

 ...کرد یو نوازشم م دیبوس یمحکم و با ولع م..باز کردم و همراهش شدم لبامو

بــه گــردنم ..تــر نییزد و بــازم رفــت پــا يصــورتم و چونــه م و بوســه ا يرو دیلبــام کشــ يو از رو لبــاش
 :که تبدار زمزمه کرد دمیکش یاه اریاخت یب ششیمثلِ ات ينفس ها و لب ها د،ازیکه رس
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 ...عشقم..زمیجونم عز..جونم-

 :خمارم و بستم يسالمم و تو موهاش مشت کردم و چشم ها دست

 ...دوستت دارم-

 :و اروم گفت نییپا دیشونه م کش يگرفت و از رو راهنمویپ ي قهی

خــواب  راهنیــبــا اون پ دمیــاون شــب کــه اومــدم و د ایــ..ازم دراومــد يتــو شــمال چــه پــدر یدونــ یمــ-
جــونش  تیوضـع  نیـ تــو ا دنتیـ کـه ممکنــه بـا د   يمجنـون دار  هیــانگـار   و انگــار نـه  يدیـ خوشـگل خواب 

 ....ادیدرب

 :دمیو خمار خند اروم

 !..؟يشد یم تیاذ-

 :دیم و بوس شونه

 ..یلیخ-

 ....ـین یکردم برات خواستن یفکر م..دیرس یمن که نم يها تیاذ يبه پا..حقت بود-

 ...لب هام و نذاشت ادامه بدم يهاش و گذاشت رو لب

ــدیا ــ  رنق ــم م ــ یمحک ــ   دیبوس ــبم م ــام و دور ل ــه لب ــوخت یک ــا  ..س ــرد پ ــان ب ــم همزم ــتش و ه و  نییدس
 ...شکمم و پهلوم و نوازش کرد

 :که بتونه حرف بزنه رفت عقب و گفت يبعد دوباره اندازه ا کمی

ــته - ــهرموقع،خواس ــث ناراحت  ای ــته،تا االن باع ــناخواس ــدم  تی ــش ــتیاذ ای ــبخش  ت ــن و ب ــردم م ــ..ک  یم
 یمعــذرت مــ يکــرد دایــپ يکــردم کــه حــس بــد ياگــه کــار..یباشــ ریــازم دلگخــوام  یکــه نمــ یدونــ

االن هــم ..تــو فقــط ناراحــت نبــاش..کــردم رو جبــران کــنم يکــنم کــه هرکــار یتمــام تالشــم و مــ..خــوام
 !....باشه عشقم؟..یبگ هیکاف يکرد یا ناراحتیهرجا احساس درد 

دونـم   ینمـ ..لـب هـام   يشـت رو هام و بـاز و بسـته کـردم کـه دوبـاره خـم شـد و لـب هـاش و گذا          چشم
 ....شدینم ریانگار س..طمع لب هام رو داشت نقدریچرا ا
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ــبم گرفــت،اخ اروم و پــر نــاز  يکــه از گوشــه  یکیگــاز کــوچ بــا و  دیــگفــتم کــه دوبــاره نــازم و خر  يل
 :جونش و نثارم کرد

 ...جووون دلم..جووونم-

 ...بدنم حرکت داد يش و روو لبا دیو بوس نمیس يقفسه ..نییپا دیلباسم و گرفت و کش ي قهی

 ..باال و اروم صداش زدم دمیخودم و کش یقیاه عم با

چشــم هــاش ســرخ و خمــار  ..بــود رو برداشــت و اومــد بــاال  دهیبــه شــکمم رســ گــهیهــاش و کــه د لــب
 ....بود و صورتش عرق کرده بود دهیچسب شیشونیکوتاه و بورش تو پ يشده بود و موها

 ...بود زد و بدنش بدجور داغ ینفس م نفس

 :و پچ پچ کرد دیکه سرش و خم کرد و کف دستم و بوس دمیصورتش کش يسالمم و رو دست

 ...ياریبذار کمکت کنم لباست و درب-

ــم ــازه     چش ــردم و اج ــته ک ــاز و بس ــام و ب ــار يه ــش دادم يهرک ــود ..رو به ــوهرم ب ــاحب روح و ..ش ص
 ......خواستم یمن آراس رو تمام و کمال م..باشه يفاصله ا گهیخواستم د ینم..جسمم

 :کرد یاز تو سالن صدام م آراس

 ..شد رید زمیعز ایهون-

 ..اومدم اومدم-

امشـب هممـون خونـه بابـام دعـوت      ..بـه خـودم انـداختم و شـالم و مرتـب کـردم       نـه یتـو ا  يا گـه ید نگاه
 ...میبود

 ..رونیو برداشتم و از اتاق رفتم ب فمیک

 ...باال انداخت و اومد طرفم ییابرو دنمیبا د آراس

 :و زدم به کمرم و گفتم دستم

 !...خوب شدم آراس؟-

 :هاش و گذاشت دو طرف کمرم و نگاهش و تو صورتم چرخوند دست

 ...یخوب شهیتو هم!..م؟یبد هم دار يایمگه هون-
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 ...رهیبچه ش م يبلور يمثل اون سوسکه که قربون دست و پا يآراس شد-

بــا تعجــب نگــاهم ..عقـب  دمیدم و کشــخــو عیرفــت و خــم شـد ســمت لــب هــام کـه ســر   يغــره ا چشـم 
 :با چشم هام اومدم و گفتم يکرد که ناز

 ..شهیپاك م شمیارا-

 ..یزن یدوباره م-

 :و راه افتادم سمت در خونه رونیدست هاش اومدم ب نیب از

 ...شده ریگفت د یبود تا االن م یپس ک..اهان-

ــ يدرهــا..دمیــخند زیــر زیــو ر دمیپــوف بلنــدش و شــن  يصــدا ــه رو قف  نیو ســوار ماشــ میل کــردخون
 ...میشد

 :گچش و باز کرده بودم انداختم و رو به آراس گفتم روزیبه دستم که تازه د ینگاه

 ...برم سرکار دیاز پس فردا با..شهیتموم م میفردا مرخص-

 :و تکون داد و دستم و تو دستش گرفت سرش

ـ  یمـ ..ایـ دسـت خودتـه هون   یکـار کنـ   یخـواه  ینمـ  یلـ یبـه هردل  ایـ  ياگه دوست ندار-  يازیـ کـه ن  یدون
ــو ن   ــردن ت ــار ک ــه ک ــتیب ــدگ   س ــرج زن ــس خ ــن از پ ــبرم مونیو م ــیدل..امی ــته   یل ــودت و خس ــداره خ ن

 .....یکن

 :و چپ و راست تکون دادم سرم

کـار کـنم وگرنـه حـالم      دیـ با..بعد هـم مـن عـادت بـه تـو خونـه مونـدن نـدارم        ..کارم و دوست دارم..نه-
 ....ع باشمتو اجتما شهیدارم مثل هم ازین..شهیبد م

 :انگشت شصتش مشغول نوازش پشت دستم شد با

 یتــا هرموقــع خواســت..بــدون کــار کــردن و نکردنــت دســت خودتــه نــویامــا ا..یهرجــور خــودت راحتــ-
 ....استعفاس هیخرجش  يادامه بده،هرموقع هم خسته شد

 ...به محبتش زدم و سرم و تکون دادم يلبخند
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بابـا سـنگ تمـوم    ..و خـانواده ش هـم بـودن    نـا یال یحتـ ..ودناومـده بـ   یهمگـ  میدیبابا کـه رسـ   يخونه  به
 ....گذاشته بود

ــا ــد     ب ــاد وارد ش ــروس دام ــار ع ــه انگ ــه خون ــا ب ــا دوت ــدا..ورود م ــه  يص ــد و   يهمهم ــد ش ــه بلن ــهم  هی
 ...هجوم اوردن سمتمون ییجورا

 :و با تعجب گفت دیخند آراس

 !...چه خبره؟-

ــایو ال نــایالد،هوراد،میبابا،م ــو بق ن ــ  زدنیــآراس رو م یکــی یکــی هی و حــالم و  دنیبوســ یکنــار و مــن و م
 ....به آراس نشون ندادن یعمو و زن عمو هم توجه چندان یحت..دنیپرس یم

نگــاهم کــه کــرد شــونه  ..خنــده ریــمتعجــب و خنــده دارِ آراس انــداختم و اروم زدم ز افــهیبــه ق ینگــاه
 ...باال انداختم يا

 ...هم و اومد طرفمونتو  دیو تکون داد و بعد اخم هاش و کش سرش

 :گفت تیو با عصبان رونیب دیکش هیبق نیو از ب من

 ...واسه منم بمونه کمی نیبذار..نیتمومش کرد..گهیبسه د-

هـم بـا خنـده دسـت از      هیـ بق..سـمت سـالن   دیو بـازوم و کشـ   دیـ اعتراض اسـمش و صـدا زدم کـه خند    با
 .....دنمبل ها نشستن و مشغول حرف زدن ش يبرداشتن و رو یاحوال پرس

 ...کنارم نشست الدیبا رفتنش م..اب بخوره وانیل هی رهیاز کنارم بلند شد و گفت م آراس

 :زدم که گفت يلبخند مهربونش لبخند دنید با

 !...خواهر کوچولو؟ یخوب-

 :دادم هیو به شونه ش تک سرم

 ..خوبم یلیخ-

 !..راحت برم؟ الیپس با خ-

 :طرفش دمیگرد چرخ يش برداشتم و با چشم هاو سرم و با شتاب از شونه  ختیر يهر دلم

 !...؟يکجا بر-
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 :داد به شونه ش هیو سرم و دوباره تک دیخند اروم

 ...رفته که دو ترم از درسم مونده هنوز ادتی..گهید رازیش!..کجا برم؟-

 :رونیراحت فوت کردم ب الیو با خ نفسم

 ...يبر یخواه یم ییفک کردم جا..دمیترس-

و  یبترســ دیـ نبا گـه ید..باهاتـه  شــهیکـه هم  يرو دار یکـ ی گـه یاالن د!..؟یترســ ین مـ هنـوز از نبـوده مـ   -
 ....آراسِ یوابسته باش نقدیا دیهم که با یبه تنها کس

 :سرم و بلند کردم و با اخم نگاهش کردم دوباره

ـ  یتو مـ - رو تـو   گاهـت یو جا یوابسـتگ  یتـون  ینمـ  یحرفـ  چیبـا هـ  ..يمـن دار  يبـرا  یگـاه یچـه جا  یدون
 ...پس تالش نکن..يبد رییغت میزندگ

 :دیو بوس میشونیو پ دیخند اروم

 یکــی گـه یفقـط االن د ..یکمکـم حسـاب کنـ    يرو شــهیمـن از خدامـه هم  ..زدم یحرفـ  نیهمچـ  یمـن کـ  -
و ..مراقبتــه یکــیجمــعِ کــه  المیــخ..لــرزه ینمــ تییــدلــم از تنها گــهید..راحــت باشــه المیــهســت کــه خ

 .....زنه یکه چشمات برق م یشبختخو نقدریا نمیب یکه م نیهم..برام بسه نیهم

 :و تو دستم گرفتم و با لبخند گفتم دستش

ــا یهرکســ- ــیه..الدیخــودش مــ  يج ــ چکسیو هــ یچ ــا  ینم ــتــورو بــرام بگ  يتونــه ج و  نیــا..رهی
 ....يزیمن عز يبرا یلیخ..فراموش نکن چوقتیه

 نقـدر یا..نهـا بـود  ت نقـدر یکـه ا  دیـ سـالم لرز  26بـرادرِ   يبـود کـه دلـم بـرا     يپـر از شـاد   نقـدر یا لبخندش
 ....اومد یدرم ییهم از تنها الدیکاش زودتر م..شدیخوشحال م نقدریمن ا يجمله  هیتنها که با 

 ...بود نایو چرخوندم سمت هوراد که مشغول حرف زدن با ال نگاهم

 :گفتم الدیکه نگاهم به اون دوتا بود،خطاب به م نطوریهم

ــ ..حــت بشــهرا المیــخ نیریــشــما ســه نفــر هــم ســر و ســامون بگ  - ــر عروس رو  تونیدوســت دارم زودت
 ....يتو کت و شلوارِ داماد دنتونیواسه د رهیاخ دلم ضعف م..نمیبب

 :بابام مانع شد يبگه که صدا يزیو خواست چ دیخند
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 ...نیهم بش رمردیمن پ شیپ ایلحظه از داداشت دل بکن و ب هیدخترگل -

 :گفتم الدیو رو به م میدیخند یهمگ

 ...خودت و مشغول کن..حرف بزن یکیبا ..تنها نباش تورو خدا..شتیپ امیدوباره م-

 ...راحت التیبرو خ-

رفـتم کنـار بابـا نشسـتم کـه دسـتش و دور شـونه هـام حلقـه کـرد و           ..و عمو کنـار هـم نشسـته بـودن     بابا
 :دیسرم و بوس

 !...باباجان؟ یخوب-

 !...چه خبر؟..ییخوبم بابا-

 :م ادامه دادمو کنار گوشش ارو نییو اوردم پا صدام

 !...ن؟یحرف زد نایال يبا بابا-

ــایا- ــه نم نج ــهیک ــا ش ــ ..باب ــگ م ــردا زن ــش  یف ــم به ــ ..زن ــط م ــنا  یاالن فق ــاب اش ــتم ب ــاز  ییخواس رو ب
 ....شناختن هم ضرر نداره شتریاما ب میهرچند قبال اشنا شده بود..کنم

 :خم شدم به جلو و از کنار بابا به عمو نگاه کردم کمیو تکون دادم و  سرم

 !...ن؟یعمو جون شما چطور-

 :زد يچپش و لبخند يپا يراستش و انداخت رو يپا

 !...خوبه؟ یهمه چ!..کنه؟ ینم تتیآراس که اذ..خوبم دخترم-

 :و گفتم دمیخند بلند

 ...بهم گهیآراس از گل نازکتر نم چارهیب..نه اصال-

 :دمیپر عشق آراس رو از پشت سرم شن يصدا

 ..زن نمونه گنیم نیبه ا-

 :به عمو ادامه دادم یسمت آراس و با چشمک دمینچرخ

 ...امیخودم از پسش برم نیکنه اما نگران نباش یم يخرابکار یالبته عمو جون گاه-
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دلخـــور و  يشـــونه هـــام و صـــدا يخنـــده و دســـت آراس نشســـت رو ریـــو عمـــو بلنـــد زدن ز بابـــا
 :متعجبش همه رو به خنده انداخت

 ...واقعا که..ایهون-

ــه    يدســتش کــه هنــوز رو يو رو دســتم ــم زمزم شــونه م بــود گذاشــتم و چشــم هــام و بســتم و تــو دل
 :کردم

 ...از ته دل يها و خنده ها يشاد نیو مهمتر از همه ا زیبخاطره همه چ..شکرت ایخدا-

 ...سال بعد  5

 ..آراس از پشت دور کمرم حلقه شد ياشپزخونه مشغول شستن ظرف ها بودم که دست ها تو

 ..دادم به شونه ش هیرم و تکرو بستم و س اب

 :شونه ها و بازوهام شد دنیبازوم گذاشت و اروم مشغول مال يو رو دستش

 !...زم؟یعز يخسته ا-

 :زدم و چشم هام و بستم لبخند

 ...مگه چکار کردم..نه آراس-

 :داد و گفت هیو به شونه م تک شیشونیپ

 ...یهون ادیوروجک نم يصدا-

 :رونیآراس اومدم ب خوردم و با هول از بغل یتکون

 ...کجاست..يوا يوا-

 :دمیآراس رو شن يافتادم سمت سالن و صدا راه

 ...حتما تو اتاقشه خوب-

 :و تو سالن چرخوندم نگاهم

 ...کرد یم ياخه تو سالن داشت باز!..اتاقش؟ شیتو برد-

 :تنگ شد وسر تکون داد یآراس از نگران يها چشم

 ...نه من نبردم-
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 یحتــ..میو رو کــرد ریــکــل ســالن رو ز..ل شــروع کــردم بــه صــدا کــردن و گشــتنو بــا هــو دیــپر رنگــم
 ....اما نبود که نبود میمبل ها هم نگاه کرد ریز

 ...نبود ياما خبر میاتاق هارو هم گشت یکی یکی

 :هیگر ریو زدم ز ستادمیسالن ا وسط

خـدا مـرگم بـده    ..باشـه  ومـده یسـرش ن  یـی گوشـه بـال مال   هیـ ..باشـه  وفتـاده یواسش ن یآراس اتفاق يوا-
 ...چرا حواسم نبود

نکنــه ..د،افتادیــبار یکــه از اســمون مــ ییو بــرف هــا رونیــو نگــاهم از پنجــره بــه ب دمیــخــودم چرخ دور
 ...رفته باشه رونیب

 :به آراس نگاه کردم زدیم رونیکه داشت از تو دهنم ب یگرد و دل يچشم ها با

 ...رونینرفته باشه ب-

 :تکون داد یسرش و به نف آراس

 ...اخه رونیچطور بره ب..اون فقط دو سالشه ایهون-

 :هیگر ریوسط نشستم و بلندتر زدم ز همون

 ...کجاست..ایخدا..پس کجاست-

 :اومد طرفم و بلندم کردم آراس

هــا داره  نجــایهم..نشــده بیــاز تــو خونــه کــه غ..نگــران نبــاش میکنــ یمــ داشیــپ..زمیــاروم بــاش عز-
 ....کنه یم يباز

 ...م درد گرفته بود نهید،سیکوب یقلبم ازبس بلند و محکم م..له هاافتادم سمت پ راه

ــ   يو رو دسـتم  لحظــه مشــکوك  هیـ پلـه هــا گذاشـتم امــا    يقــدم رو رو نیقلــب پـر ضــربم گذاشـتم و اول
 ....و خشک شدم ستادمیا

 ...بودم نگاه کردم و پله ها رو دور زدم دهیکه د یرفته رو برگشتم و خوشحال به عروسک قدمِ

 ...شدم یمنم توش جا م یبزرگ بود و حت یلیخ يگود هیه ها پل ریز
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ــا د خــم ــشــدم و ب ــه اروم خواب دنشی ــک ــود نفســم و دادم ب دهی ــب  یبغضــم از خوشــحال ندفعــهیو ا رونی
 :دیترک

 ..اهورا پسرم-

 :و اشک هام و پاك کردم دمیصورتم کش يو رو دستم

 ...ایآراس ب-

 ..شدم هرینشستم و به صورت معصومش تو خواب خ همونجا

شــکرت کـــه   ایخــدا ..ســرد خـــوابش بــرده بــود    يهــا  کیســرام  يدورش بــودن و رو  عروســکاش 
 ....سالمه

 :ما چشم هاش گرد شد دنیاومد و با د آراس

 ...کرده دایرو چطور پ نجایا-

 ...و خم شدم آروم بغلش کردم دمیخند هیگر با

کــه  رهیــهــورا رو ازم بگآراس دســت دراز کــرد ا..مــن و باباشــو دادیــمــن امشــب داشــت ســکته م فــنچ
 :عقب و گفتم دمشیکش

 ...اتاقش برمیخودم م-

ســمت اتــاق  میرفتــ ییســه تــا..مــن حلقــه کــرد يســر تکــون داد و دســت هــاش و دور شــونه هــا آراس
 ...تختش يرو مشیاهورا و اروم گذاشت

 :دمیو دستم و تو موهاش کش دمیدراز کش یبه سخت نشیتخت شکل ماش يکنارش رو خودمم

 ...سر خودش اورده ییبال هینکرده  ییگفتم خدا..کردم یکته مداشتم س-

ــو نفســش و فــوت کــرد ب  دیاهــورا رو بوســ یشــونیخــم شــد پ آراس ــیمعلــوم بــود خ..رونی نگــران  یل
 ...شده

 ...سرد تونسته بخوابه يها کیاون سرام يفهمم چطور رو ینم..خداکنه سرما نخوره-

 :آراس سرش و تکون داد-

 ...دهیه خسته شده خوابکرد یم يهمونجا باز-
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 !...ده؟یخواب قهیتو پنج دق..چشمم بود يجلو..کردم یقبلش نگاهش م قهیاما من تا پنج دق-

 !...قبلش بوده؟ قهیپنج دق یمطمئن-

 ...ستیوقته حواسم بهش ن یلیخ دمیتو فکر بودم که نفهم نقدریا دیشا..لحظه به شک افتادم هی

 ...دیو خم شد محکم لب هام و بوس دیمن اروم خند ي افهیق دنیبا د آراس

 :کرد گفت یکه بلندم م نطوریو گرفت و هم دستم

 ...میاستفاده رو بکن تینها دهیامشب زود خواب هیحاال که  ایپاشو ب-

 !...م؟یچکار کن-

 :تنش مرتب کرد ياهورا رو رو يو خم شد پتو دیخند انهیموز

 ....من خودم..یکن ینم يتو کار-

 :محکم زدم به شونه شوسط حرفش و  دمیپر

 ..آراس یمنحرف یلیخ-

 :بهم دیو چسب واریم رو داد به د هیدرو بست و تک..و بردم سمت اتاقمون دیو کش دستم

 ...خواد یدلم م..یعشقم..یزنم!..من منحرفم؟-

 ..پررو-

زنــگ  يلــب هــام امــا هنــوز بوســه رو شــروع نکــرده بــود کــه صــدا  يهــاش و محکــم گذاشــت رو لــب
 ...شدمن بلند  یگوش

 ...یعنیشده  یچ..شب مهین12ساعت ..میانداخت گهیبه همد یو نگاه میهم جدا شد از

ــ     آراس ــدم و گوش ــم ش ــب خ ــت عق ــه رف ــل يرو از رو یک ــتم یعس ــ..برداش ــود الدیم ــتم و رو..ب  يدس
 :دمیرو شن الدیداد م يرو کنار گوشم نذاشته بودم که صدا یو هنوز گوش دمیصفحه کش

ــون- ــهون..یه ــ ســا..کمــک کــن..ای ــن نم ــه و م ــم با یرا دردش گرفت ــدون ــنم دی ــالش خ..چکــار ک ــیح  یل
 ...ایهون..بده

 ..تونستم تمرکز کنم یو نم دمیشن یرو م الدیسارا،زن م يها غیج يصدا

 :هام و محکم بستم و گفتم چشم
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هـــول ..امیـــمـــنم االن م..مارســـتانیاروم لبـــاس تـــنش کـــن و برســـونش ب..اروم بـــاش..خـــب یلـــیخ-
 ....رسونم یمن خودمو م..درد نکشه شتریبرسونش که ب عیسر..نشو

 ...ایتورو خدا زود ب..باشه باشه-

 :شدم رهیرو قطع کردم و به آراس خ یگوش

 ...مارستانیب میبر دیبدو با..ادیم ایداره بدن الدیم يبچه -

 ...تنهاس که!..؟یاهورا چ-

 ...شد ریبدو که د..رهیگ یبشه بهونه نم داریبابا ب شیپ..بابام يخونه  میبر یم-

 ..کنان رفت سمت کمد لباس هاش تا لباس عوض کنه غرغر

 :گفتم دمیپوش یکه مانتوم و م نطوریهم

 ...آراس یزن یغر م یچ-

 :غر زدنش بلند تر شد يرفت و صدا يغره ا چشم

 ...ذارنیمگه م..میتو حال خودمون باش میخواست یبود م دهیبچه خواب نیشب ا هی-

 :دمیخنده لبم و گز با

 ...یهست يتو چه فکر..آراس..من يخدا-

 :به جانب گفت حق

 ...زدن تو حالم وقت نشناس ها..یپس چ-

 :رفتم سمت اتاق اهورا تا لباس تنش کنم گفتم یکه م یسرم انداختم و درحال يو رو شالم

 ...شهیجبران م..خوووب طلبت یلیشب خ هی..ناراحت نباش-

 :ذوق زده ش به خنده م انداخت يصدا

-؟یک..! 

 :ابرو باال انداختم طنتیش با

 ...زووود یلیخ-
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ــاس ــا لب ــ   يه ــتم و وقت ــورا رو برداش ــرم اه ــ  یگ ــنش م ــتم ت ــرد و    یداش ــاز ک ــاش و ب ــم ه ــردم چش ک
 :خوابالود گفت

 ..ماما-

 ...جووون ماما-

 !..م؟یلیکجا م-

 :دمیشدم محکم گونه ش و بوس خم

رو  الدیمــ یــیدا يبچــه  میمــا هــم بــر!..؟یبمــون شــشیامشــب پ يدوســت دار..بابــاجون شیپــ میریــم-
 ...اومده ایبدن..میاریب

 :و گفت دیهاش و با مشت کوچولوش مال چشم

 ..ماما ایزود ب-

 ..چشم خوشگلم-

 ...اهورا دوباره تو بغلم بخواب رفت نیتو ماش..رونیب میخوابالو رو بغل کردم و رفت ياهورا

 :لب هاش نشست يرو یبهمون انداخت و لبخند پر عشق ینگاه آراس

 ...اومد ایافتادم که اهورا بدن يروز ادهی-

 ..آراس بود یروشنش کپ يو موها یاب يچشم ها..دمیبور اهورا کش يبه موها یلبخند دست با

 ...بغلش کردم یرو داشتم وقت ایحس دن نیبهتر..بود ياره چه روز-

ــ - ــنم وقت ــد یم ــ  يدار دمی ــش ش ــم ریبه ــر يدی ــس دن نیبهت ــح ــتم ای ــتیه..رو داش ــحنه و  چوق اون ص
 ....کنم یاون حس رو فراموش نم

 ...دمیاهورا رو بوس يلبخند دوباره موها با

 ...گرفته يا گهید يرنگ و بو مونیاومده،زندگ یاز وقت..اهورا بود مونیزندگ ینیریش

 ..بودن میزندگ يها هیهد نیو با ارزش تر نیمهمتر

 ...ایجالبه هون یلیخ یول-

 !..؟یچ-
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ــ يبچــه  نکــهیا- ــاه ب کیــ الدیهــوراد و م ــ..فاصــله اس نشــونیم ــدن نــایهــوراد و ال يبچــه  شیمــاه پ  ایب
 ...الدیم ياومد و االن بچه 

 :دمیخند اروم

 ...ماه،دو بار عمه شدم کیاره تو -

 :به اهورا انداخت ینگاه میو ن دیهم اروم خند آراس

 !...د؟یعشق باباش خواب-

 ..ورجه وورجه کرد یلیامشب خ..خسته بود..اوهوم-

ــون  آراس ــر تک ــت    س ــو دســتش گرف ــتم گذاشــت و     ..داد و دســتم و ت ــاش و پشــت دس ــب ه اروم ل
 :دیبوس

ــ- ــ یم ــهون یدون ــدگ   ..ای ــو زن ــن ت ــرور م ــار و غ ــت   میافتخ ــا هس ــما دوت ــد  ..نیش ــه اوم ــون ک ــو  يممن ت
هرچقــدر ازت ..ياهــورا رو بهــم داد..يباهــام راه اومــد..یهــام ســاخت یکــم و کاســت يبــا همــه ..میزنــدگ

مـن بـه    دیـ تمـام ام ..و خداروشـکر کـنم کـه تـورو بهـم داد،بـازم کمـه        میتـو زنـدگ   يتشکر کنم که اومـد 
 ......نیو اهورا هست وت میزندگ

 :لب زدم ،فقطیقیو محکم فشردم و با نفس عم دستش

 ...دوستت دارم-

 ...بود بهش بزنم تیکه پر از حرف و مسئول يجمله دو کلمه ا نیتونستم جز ا یم یچ

ــهیهم آراس ــافلگ  ش ــن و غ ــ ریم ــرد یم ــهیمه..ک ــم مــ    ش ــق ازش ک ــاس و عش ــو احس ــ..اوردم یت  ینم
 ...تونستم بهش برسم

 ...تو ابراز عشق بهش بدهکار بودم شهیهم

 ...تونستم بگم ینم یچیاوردم و ه یو من کم م دادینحو عالقه شو بروز م نیبهتر به

 ...کنم مشیتونستم تقد یعشقم بود که خالصانه م نیهم فقط

 ...آراس و اهورا بودن میزندگ منم به دیدار و ندار و ام تمام
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ــام ــل همــ   يلحظــه  نیتــا اخــر  دوارمی ــرم مث ــق و خوشــحال باشــ    نیعم ــه عاش ــار هــم   میلحظ از کن
 ...بودنمون

 ...و بعد چرخوندم سمت آراس یدادم به صندل هیو تک سرم

 ...شد به آراس رهیهام و دور اهورا محکم کردم و نگاهم پر احساس تر خ دست

سـه   يلحظـه هـا   نیـ مـن ا ..چشـم هـام بـود    يتـنم تـو بغلـم و تمـام قلـبم جلـو       يخوب بود کـه پـاره    چه
 ....میکرد یعوض نم اینفره رو با دن

ــاش ــه مــ  ک ــن و ا   یهم ــق بش ــتن عاش ــتونس ــنن   نی ــه ک ــارو تجرب ــه ه ــ..لحظ ــر نیریش ــه  نیت  يلحظ
ــدگ ــر   نی،ایزن ــا ارزش ت ــه ب ــه اس ک ــا نیلحظ ــدگ يه ــون     تیزن ــودن باهاش ــو از ب ــن و ت ــارت باش کن

 ....يلذت ببر

از  يدور ایــحــس دن نیو دردنــاك تــر نیســخت تــر..رو از معشــوقه ش جــدا نکــن یعاشــق چیهــ ایخــدا
 ...عشقه

 ....نیآم یاله...لذت رو ببر تیحس ناب نها نیجوونه عشق رو تو دل همه بکار تا از ا ایخدا

 ...انیپا

08/01/1396 
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