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سرد طرد شدن  نیتو شکست خوردم وبه زم یعشق من و خودخواه نیماب یو ف یمحابا ترکم کرد یکه ب یزمان

 یترک برنداشت،موها میچشمانم نشد،لبها یشگیهم همانیافتادم...تب نکردم،درسه کنج اتاقم ضجه نزدم،اشک م

را ازپا در  یهر مرد میهاگذشتم،بعد از رفتنت دلبرتر وجسور تر شده ام،برق چشم یکی نیبلندم...از ا

شکست  نیکند،ایسرد عطر تنم  غوغا م یازدواج شده است،غرورم با بو یبرا یانتخاب هر مرد تمیاورد،شخصیم

تمام  یایلبخندم رو دنیپسران در سن بلوغ بَم کرد،د وبه سان ختیدخترانه ام را از هم گس ینازک صدا یتارها

 یکس ست،دلتنگیمهم ن میبرا یشده ام که بود ونبود کس یدختر دهم،ینم ریمردان شهر شده اما...اجازه تعب

شهر دل  یمردها فروشم،ازیم کنم،فخریاحساساتم م شهیپ یرحم یشوم،بیدسترس عالم وادم خارج م شوم،ازینم

ندامت وحسادت تمام وجودت  ،حسیدیکه بعد از سالها مرا د یتا زمان رمیگیم تیو انتقام تو را از هم جنسها برمیم

 یاست اما سخت تر از من در عشق کس ادیکم نبود،از من عاشق تر ز گرید یتفاوت من با زنها یبفهم رد،تایرا فرا بگ

 نبود.

 .تیعاشق ساده...بودم برا کیخود از دست رفته... کی من

 گانیرا سارا

........... 

شفاف ان به درختان سربه  یها شهیپنجره اتاق کارش جا گرفته بود و از پشت ش یقاب فلز انیتنه اش در م باال

 چشم دوخته... دهیفلک کش

که خلوت کوچه  یشده بود به پرندگان نیبلند درختان مز یاز پس شاخه ها دایپ مهیبلند ن یناودان ساختمانها 

 .زدیرو را بر هم م ادهیو چرت پ رساندیرا به گوش م ندشانیخوشا یانعکاس نوا

و با حفظ  دیابان ماه و به سمت عقب چرخ عتیزنده  طب یقیمملو از ناز پشت سرش دل کند از منظره و موس یباصدا

 ق بود.نسبتا چا کلیجوان با  قد کوتاه وه یکه دختر ستادیا یهمان فاصله مقابل منش

 ؟یداشت یشده بود گفت: کار شیصدا نفکیکه تُن ال یتیجد با

 اش چسباند و به چشمانش زل زد. نهیرنگ را به س یاب کلربوک

 اتاقشون. دیاوردن خواستن که بر فیتشر یمهندس قاسم 
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 شیرنگ وسط اتاق برداشت،ارا یو قهوه ا  یبزرگ چوب زیهم خواباند و بعد چند قدم به سمت م یپلک رو یا هیثان

 قابل درک نبود. شیبرا یمنش ظیغل

 .امیم گهید قهیدفق۵بهشون اطالع بده تا_

 تکان داد. میرا به نشانه تفه سرش

 چشم خانوم مهندس._

 دنیکرده بود به د دایپ یروزها عالقه خاص نیتا در اتاق همراه شد،ا یمنش یپاشنه چند سانت یبا کفشها چشمانش

 .دندیکوبیهم م یرا رو یچوب واریوپشت سرشان ان د رفتندیادمها مکه  یریمس

 کیکه  یمتر۲۰که تن خسته اش  در ان جا گرفته نگاه کرد،اتاق ییگذاشت و به فضا زیم یهمراهش را رو تلفن

کاغذ  د،یتابیاز ان به نحو احسن به داخل م دیسمت ان پنجره بزرگ با پرده کرکره جمع شده بود که نور خورش

اتاق را  یرنگ تکنفره فضا یمشک یراحت مبلکارتنها دو  زیاتاق را پوشانده و به جز م واریتمام د یصدف یوارید

 قرار داشت. یبا قاب ساده چوب یتمام قد نهیوارایدر سه کنج د زیاشغال کرده بود، سمت چپ م

 نا ارامش بود. یروزها نیکه مامن ارامش ا یکیو ش بایدفتر کارش در کرمانشاه تنگ شده بود دفتر ز یبرا دلش

 نقش بستپ وبا دقت به خود انکار شده اش زل زد. نهیاش در ا فیبلند و اندام ظر قد

با  شهیرا  مثل هم شیمتناسبش شده بود، موها ینیرنگ وب یشیچشمان درشت م نهیپوستش پس زم یدیسف

مرموز تر شدن نگاهش شده بود وبا سر انگشت شدن چشمانش و  دهیکرده که سبب کش زیمحکم حلق او یروبان

انگشتانش  یو برا داشتکردن  یدر طراح  یتبحر خاص یرا شکل داد. از کودک کشیخط چشم بار یاشاره اش انتها

 نقص بود. یوب زیکارش تم شهیساختمان هم کی یطراح ایچهره باشد  شینداشت که ارا یتفاوت

سه شاخه جدا کرد  یقرمزرنگش را از چوب لباس یوپالتو دیاش کش یکوچک و گوشت یلبها یلب مات را رو رژ

رفت و سخاوتمندانه  زیم یرنگ رو یکوچک مشک یدست فی.به سمت کدیساده وکوتاهش پوش یمشک یمانتو یورو

 عطر سردش را مهمان پوستش کرد.

توقف  تیریرنگ مد دیبل در سفعبور کرد ومقا یساختمان یاز نماها ییاتاق را ترک کرد از راهرو پهن و با تابلوها 

او... وارد  یصدا  دنیکه با شن دینکش یو طول دیدر کوب یکرد،با انگشتان گرد شده اش چند ضربه ارام به سطح چوب

 اتاق شد.
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اش برداشت و متوجه  زیبه استقبالش امد،چند قدم به سمت او در پشت م یبدو حضورش لبخند مهندس قاسم در

رنگش نگاه کرد و  یصورتش را در برگرفته، به چشمان مشک یلبخند مهندس پهنا نشانیشد که با کاستن فاصله ماب

 داد. لشیبه عمق صداقت لبخند او تحو یلبخند

دستش را هم به سمت مبل  کرد،یدست خودش نگاه م افتهیگل پرورش  نیکه با لذت به ا یدر حال یقاسم مهندس

 .دیم تکنفره سمت راستش کشچر

 .ینیفعال وقت هست بهتر بش_

 مرتب کرد. شیپا یرا رو شیجا گرفت و لبه پالتو یصندل یرو

 در ابعاد بزرگ را اشغال کرد. یا شهیزشیم یاز فضا یمیو ن دیشانه اش را به سمت جلو کش یقاسم مهندس

رنگ  فیهمه ط نیا لیدل دونمیبه کنار اخه من نم نی!ایکشیم رونیبدنت ب یهمه جذبه رو از کجا نیدختر تو ا _

 .ادیبهت م بیعج یلیکه خ شمینم نیمنکر ا ه؟البتهیقرمز اونم از نوع روشنش تو انتخاب تو چ

 .دادیمرد به او حس خوب و اعتماد بنفس م نیاز زبان ا دیو تمج فیتعر دنیشن 

 چپش کرد. یراستش را سوار بر پا یزد و پا یبلند قهقهه

 شماست. یتهایکه بودم ،هستم و خواهم شد به خاطر حما یمن هر چ_

به سِر  یحاصل از اگاه یو نگران افتیچشمان پر رمز وراز او سکون  یمحو شد و نگاهش رو یمهندس قاسم لبخند

 .دیچیان راز در دلش پ

 

 ؟ینیبیمن م شیتو پ گاهیگه؟جاید یدونیم یزیمن عز یچقدر برا یدونیآفرت تو خودت خوب م_

که پول رفت وبرگشت به  یاورد، زمان ادیگذشته را به  یاز روزها یدیبود تنها اسال یسوال کاف نیپاسخ به ا یبرا

نجاتش داد و  یمرد و مردانگ یقیحق یاستاد به معنا نیبود .هم دهیو زمان دست کش نیدانشگاه را نداشت و از زم

تازه  یدانشجو نیرابه ا یساختمان میعظ ییها د،پروژهیرها به جان خ سکیشکفتن غنچه نبوغ و استعدادش ر یبرا

 زیعز شدیکار کند مگر م رانیوخارج از ا رانیمهم در ا یبا شرکتها توانستیسپرد که او حال م یکار رشته معمار

 بودنش را نداند؟
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 یکه من وخانواده ام چه سخت دیدونیم ست؟خودتونین یکاف ینسبت خون چیه یب دیکه پدر دومم شد نیاستاد هم_

ندارم ااِل شما که حرفتون از همه  یدل خوش یمرد چیکه از ه  دیدونیو خوب م میدیها کش یازطرف  خود یها

 تا جونم رو هم فداتون کنم. دیاشاره کن هیسواست، کاف

اپا غرق لذتش بود سر کتریکه از فرزندخودش به او نزد یدختر خوانده ا یمملو از قدر شناس یحرفها دنیشن 

 .کردیم

 خورد. نشیریسرد و ش یاز محتوا یکرد و جرعه ا کیبخار را به لبش نزد یرنگ قهوه ب دیسف فنجان

که به اندازه سه تا  گمیو م رمیگیگفتم دوتا دختر دارم با دوتا پسر اماخدا رو شاهد صداقت گفته هام م شهیمن هم _

 که واسه دختر خودم داشتم... یهست یاهایواز ر ینمود واقع ،تویبچه ام  واسه من با ارزش

 شکل برگشت داد. یو مربع دیسف یدست شیپ یرا رو یو فنجان خال دیرا تا انتها سر کش قهوه

بار  نیچندم یو برا میگره رابطه مون رو محکم تر کن گهیبار د هیتا  نمتیخاطر خواستم که قبل از جلسه بب نیبه ا_

. راه صعود سخت و پرخطره اما.. یمحتاط عمل کن دیم،بایدیرس تیپله از موفق نیتا ا یکنم که با چه مشقت یاداوری

 .یکنیلغزش سقوط م هیکه محکم نباشه و با  یبزار ییندونسته قدم جا ینداره کاف یریسقوط مس

و  دیماسباب ا ی،تهران زادگاه من ول میتا با دست پر برگرد یهرطورشده به نفع ما تموم کن دیجلسه رو با نیا

 من کرمانشاه ست. یدلخوش

 شهر. نیدور از ا ییبود اما... ذهنش جا وارید یقفسه چوب یکوچک رو یآفرت به سازه ها نگاه

 .امیامتحان برن نینگرفتم که از پس ا ادیدرس  یدست کم کس ریتون راحت باشه من ز الیخ_

 .ستینگر دادیخاطر م نانیکه به او اطم یبرخاست و به چشمان مرد شیسرجا از

 بعد از مهمان برسه. زبانیم ستیخوب ن چیبرم.ه گهیمن د دیاگه اجازه بد_

را فشرد  یدر بزرگ و تک پنل رهید،دستگیکش یجا داد و نفس بلند شیشکاف بازو انیرنگ را م یچرم و مشک پوشه

 عطرش حاظران را از ورودش اگاه کرد. یزود تر از بو شیکفشها یسانت۳پاشنه  یو وارد اتاق جلسه شد،صدا

 یادا نیو در ح ستادیاش  ا یو پشت  صندل زیرفت،در راس م یمتر ۳۰نفره وسط اتاق  ۱۲ یچوب لیطو زیسمت م به

که تنها زن حاضر در جلسه  دیبه گردش در اورد و فهم زیافراد دور م یخوش امد متعارف گونه  نگاهش را هم رو
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مرد ۸مرد جوان و۳توجه   دیکرده بود.با دتعا شیتاز بودن در عرصه کار کهیو ییهاتن نیبه ا گریخودش است.د

نشده بودند اما  تیرو یحضور دیکه شا ییکرد؛ادمهایداران بزرگ بودند جلب م هیاز سرما یکیمسن را که هر کدام 

ناقص  یاگاه نیداشت وا شیبود.تنها از تعدادمعدودشان اطالع کم وب دهیبارها اسم و عکسشان را در روزنامه ها د

در  یروزیپ خوردیافکارش تاب م یکه رو یزیبنفسش را از دست بدهد،در ان لحظه تنهاچ اعتمادکه  شدیباعث نم

 قسط خانه بود. نیپروژه و پرداخت اخر نیا

نشست وباتسلط کامل تمام پروژه را  زیدر راس م یفلز یصندل یطرح هارا  در مقابل شان قرار داد وخودش رو 

دو مرد جوان شد که درسمت راستش قرار داشتندو  یدر گوش یصحبت کردن متوجه حرفها نیداد.در ح حییتوض

 رشته کالمش متزلزل شود. یا هیباعث شد چند ثان نیهم

مربوطه را  حاتییخودش توض شگرینما یامدن هر عکس رو دیبرداشت و با پد زیم یرا از رو موتیر نیاسکر تاچ

 .دادیم

را باز کرد و در  یاب معدن یدر کنارش نشسته بود بطر یصندل۲مسن که درسمت چپ وبا فاصله یاز مردها یکی

 یگفت برا کیتبر یبه مهندس قاسم دی: باکردگفتیم ریبلند سراز یا شهیش وانیاز ان را داخل ل یکه مقدار یحال

 شرکت. نیمهندس ماهر وصد البته کار بلد در ا نیداشتن چن

مرد مسن چشم  یو مشک دیپرپشت سف یرنگ و ابروها یمحو به چشمان اب یفاصله گرفت و با لبخند شگرینما از

 دوخت.

که اون  یتا زمان یده،ولیتون رو نشون م گاهیجا یموفق کسب وکار وصد البته  بزرگ د،روشیتجربه مف ف،یتعر نیا_

 گفت. تیبهشون تسل کیتبر یبه جا دینبرم با رونیاتاق ب نیلودست تون رو امضا شده از اج یبرگه ها

رنگ را برداشت و موافقت نامه را  یخودکار اب یبزرگ تهران بود بود بعد از تعلل اندک یاز برج سازها یکیکه  یمیعظ

 یصدا نیب نیدرستش برگه ها را امضا کردند و در ا میافراد حاضرهم به تبع از او و اعتماد به تصم هیامضاء کرد ،بق

 برخاسته از نفس اسوده آفرت گم شد.

 .یبگ کیبه مهندس تبر یتونیما حاال م دییاز تا نمیا_

 گرفت. یانگشتانش به باز یراالبال سیروان نو کیبار لهیمحوش رنگ گرفت و م لبخند

 .یمیاغراق نکردم جناب عظ شهیمحسوب م میافتخار بزرگ در پرونده کار هیباشما برام  یاگه گفته باشم همکار_
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 شد. دهید یبه راحت شیشانیپ یرو یریخطوط حاصل از پ دیرا که باال کش شیابروها

 .میهست یما کم کس ست،مگهیصدالبته که اغراق ن_

 بلندش ادامه جمله مزاحش شد. قهقه

ارائه پروژه حواسش را پرت  نیاش ح یکه با حرف در گوش یمرد جوان و جذاب نیاخر یمعنا یتوجه به حضور ب یب

 دار جا داد. رهیگ لیفا پیکرده بود، مشغول جمع کردن موافقت نامه ها شد و با وسواس ان ها را  داخل کل

طرف خواسته هاتون رو به  دیتونیم دم،خوبیشما ند یوجسور یبه مقتدر یتابحال زن میتجار تیمدت فعال یتو_

 نه به خواست شما. رهیپذیخودش م لیکه بام دیباور برسون نیو به ا دیکن لیمقابل تحم

و موشکافانه  دیمردانه به سمت صورتش باال کش ریو ج یمشک یرا بست و چشمانش را از نک کفشها لیفا پیکل

 کرد. زیاز تجار خارج از کشور را آنال یکیپسر  یسامان یعل

 نیتریکه و diorدر ان کت و شلوار مارک   نیوچهره دلنش یورزش کلیبا قد بلند،ه یسالگ یدر مرز س یپسر

 .کردیم لیرا تکم تشیجذاب

 و با جسارت به جنگل چشمانش زل زد. دیرا باال کش شیابروها

 هیزبون و  هیدرکنارش  دیکنه،باینم نییتع یکار صنف ما رو چندتا نقشه و مداد رنگ تیفیدارم که ک دهیمن عق_

بلکه  ستین میکه بلد یانجام کار یبودن به معنا یا م،حرفهیمتود مون داشته باش یه چند رنگ هم مثل مداد هاچهر

 .میکه اون کار رو به نحو احسن انجام بد نهیمفهومش ا

 گوشه لبش را با سر انگشت سبابه اش خاراند و گفت: یسامان

 یمتاسفانه سعادت هم کالم یبودمتون ول دهید یس قاسم.من قبال چند بارهمراه مهندیجالب و قابل تامل ریچه تعب_

 با شما رو نداشتم.

 کیرا از جنس مقابل در  یهر نوع رفتار و واکنش توانستیم یتکان خورد،به راحت شیحس مرد شناس یها شاخک

 ...گریبود د نیچشم بهم زدن بفهمد،کارامد تجربه تلخ هم

 .دیطرف لبش را به سمت باال کش کیقدم به سمت او برداشت،فاصله را به حداقل رساند  و  دو

 درسته؟ شهیقهوه اسپرسوختم م هیو دعوت به  تیزیبه دادن کارت و دیو تمج فیتعر نیبند اخر ا_



 آفرت

9 
 

 به وضوح جا خورد. یسامان

 برداشت و بالفاصله اتاق را ترک کرد.را  لیتمام وجود آفرت را فرا گرفت.فا  یمردشناس نیلذت برخاسته از ا 

 بلند شد و به استقبال چشمان خندان او رفت. زشیبه  محض ورود او از پشت م یقاسم

 شد؟ یچ_

 .شهیهم م،مثلیخواستیشد که ما م یگفت:همون شیدر صدا دایپ یها را مقابل چشمانش رقصاند و با خوشحال لیفا

 شیشانیپ یرو یشکر خدا را زمزمه کرد و دستانش را از دوطرف قاب صورت آفرت کرد و بوسه محکم و گرم رلبیز

 نشاند.

سوال طرح شد که چرا  نیکرد،چشمانش را بست و در ذهنش ا تیو تا قلبش هم سرا دیپوستش دو ریبوسه ز یگرم

متفاوت  یدر هر کس توانستی؟پاسخش مپرستد و پدرانه دوست دارد یحد م نیرا تا ا بهیمرد هفت پشت غر نیا

 چیه یکه ب ییها ییدوست داشت،ادمها ناهااز اش شتریهارا ب بهیجنس معدود ازغر نیا دیباشد اما...از نظر خودش با

که  یتازمان یکن زانیاو وارقلبتید یرو دباسنجاقیرا با شوندیم تیها  یسردرگم رهیوارد دا یو سبب یرابطه  نسب

نگران نباش من هستم  دیگویبرسد که م تیبه قلبت به گوشها دهیچسب زیاو نیا یکردند صدا دتیها ناام یخود

 .بهیهستم به نام غر یو تنها معجزه ا ییادعا چیه یتنگ ان نشسته ام ب یول ستمیکه درقلبت ن یمن

کرد  لیحا زیرا روم د،دستانشیکش یاز سراسودگ یکرد ونفس زیقسط خانه را به حساب صاحب ملک وار نیاخر

 در ذهنش شکل گرفت. شیمختلف و گذشته زندگ یداد.صفوف منظم خاطرات فصلها هیوسرش را به ان تک

که  یکردن خانه بود وترس از اواره شدن درحال دایپ شیمصادف با داشتن استرس وتشو شیبرا شهیهم تابستانها

نگاه  یمغازه امالک شهیپشت ش یبود. ان زمان که با مادر وخواهرش به تکه کاغذها حاتیدوستانش شروع تفر یبرا

 مهیکردن شغل مناسب و ن دایپ یشهر را برا یقترنگا رنگ مغازه ها سرگرم بودند.و یها نیتری.دوستانش با وکردیم

اوج پروازش  ندند،نقطهگذرایوقت م یو ورزش یاموزش یهمساالنش در پارک ها و کافه ها و کالسها کردیوقت گَز م

روز در  کیکه تنها   یقرار گرفت،استاد پرواز یمورد توجه مهندس قاسم شیکه طرح ها یبود زمان یسالگ۲۰سن 

را به گونه دلخواه  شیرنگ  زندگ یشناخت توانست طرح در هم و ب یاعتماد ب نیو هم امدیهفته به کرمانشاه م

 یرا هرچند که کم اما...حاصل دست رنج خودش بود را برا شیدستمزدها یو تحول کند، وقت رییدستخوش تغ

که  یزمان یحت بودمرتب و آراسته  شهیشد،همیهدفش مصمم تر م شبردیروز به روز در پ کردیم نهیخانواده اش هز

 را نداشتند. شیزندگ هیاول یها نهیکفاف هز شیها یبیپول تو ج
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که  یبه طور کرد،یم نهیهز لشیادامه تحص یوبرا گذشتیسن و سالش م یپا افتاده اما...تقاضا شیپ یخواسته ها از

 یبود که م یالقاب نیمضحک تر"دغدغه یباهوش و ب یدختر" دانستند،یدوستانش او را جز طبقه متوسط جامعه م

حرفش را با باطن مملو از  یظاهر سرد و ب توانستینم چکسیحرف نداشت تا انجا که ه یدر ظاهر ساز شهید،همیشن

پر رنج تنها  یایدن نیدهد،در ا زییاش تم نهیگفته شده و آتش حسرت س یحاصل از حرف ها نیچرک یدمل ها

لبخندش جان  یگل رز که برا ییبایو ز میداشت به لطافت نس یخانواده اش بودند.مادر یاش اعضا یماد ریغ ییدارا

که ازدواج کرده بود  یشده بود وخواهر بشینص ییبایاز آن ز یبود وآفرت هم سهم کوچک بایکه ز یکرد،مادریفدا م

زحمت کش و همانند کوه محکم که تمام طول  یکم نشده بود.پدرش مرد یمحبتش نسبت به او سر سوزن یول

را  لبشبر چهره پدرش ق ایچهره پر خط و خطوط حاصل  دست رنج دن ینشده بود.تداع روزیپ یول دهیعمرش دو

که مغازه خشکبارش را رونق داد فراموش کند.تا  یاب نشسته او  را زمان توانست چشمان به یو هرگز نم فشردیم

به تو  توانندیکه خانواده ات م یحس افتخار یدرک کن یتوانینم یباش دهیو به چشم خود ند یتجربه نکرده باش

 داشته باشند.

جنس مذکر را به  کی گاهیان زمان که جا اورندیفرود م میاعضا و جوارح بدنت در مقابل اراده و تالشت سر تعظ تمام

 .یاورینحو احسن در قالب جنس زنانه ات به دست ب نیبهتر

نه تنها  رانیوخارج از ا رانیمتعدد از ا یقبول پروژه ها یبرا  هیومیممتد  یها یمکرر شبانه و خستگ یخواب یب

از انها که  گرفتیو تاوان م شدیقدرتمند م دیبه هدفش،با دنیرس یترش هم کرده بود برا یخسته اش نکرده که قو

 هیگرفتن ها و زخم زبان زدن ها را به روش خود تصف دهیدنا کیکایوخانواده اش را آزار داده بودند، یخود واقع یروز

 زدیاش را که ورق م یزندگ یماض یسالها میقابل باور بود،تقو ریسخت وبرنده و غ بیکه عج یکرده بود،روش

خودش را پر کند ومناسبت   یبود که کمبودها دهیوقت ان رس گری. دشدیدو چندان م شیاز عملکردها تشیرضا

 یرا نوجوان و جوان یرا کودک بود نه نوجوان یکه نه کودک ینده را به خود اختصاص بدهد؛خودیا یروزها میتقو

 که.....

دستانش به سان چوب جادو طرح را به گونه  د،کریان را چند برابر ارزشمند تر م یهر طرح ونقشه ا انیدر پا نامش

خواسته ها و  یکرده وطرح دلخواه شان را از البال یذهن مخاطبش را موشکافانه بررس ییکه گو کردیم میترس یا

تنها در بستر صدف  دیهمانند مروار عدادشاست نیاست،ا دهیکاغذ کش یو رو دهیکش رونیتصورات ذهن شان ب

اش شده بود تا بار  یتنها خواسته قلب تیو محبوب تیکند، معروف دایکه توانست نمود پبود  یاعتماد مهندس قاسم

 یکه مادربودن رادر تمام جهات  با کمبود هر امکانات یند،مادریمادرش را ازمغازه ها نب یگرفتن ها هیصحنه  نس گرید

گرا و جاه  یماد یاورا دختر دیفهمیو هدفش رام دگاهید یاگر کس دیگذاشته بود،شا شیبه نما شیبرا نبه نحو احس

 دهید ختیریدخترش م هیزیجه هیته یبرا یپول یمادرشان را که از ب یانها هم اشکها ایآ  یکرد،ولیطلب قضاوت م
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...  مرد مورد عالقه نهایتر از همه ا تناکشده را تجربه کرده بودند؟و دهش گانهیب یاشناها یبودند؟طرد شدن از سو

 کرده بود؟ شانیشان به خاطر پول رها

 نیظاهر ب لیدوباره رابطه با فام جادیبر ا یکه خواسته مادرش را که  مبن یخاطرات تلخ کنار امده بود بطور نیا باهمه

را دور  کانشیتمام نزد یبه نوع کردینم دایدرجمعشان حضور پ چوقتیخودش ه یبود رد نکرد ول شیگرا یو ماد

 انداخته بود!

 

مرور خاطراتش  یشد بود،پاراگراف انتها دهیهم کش شیها قهیبه شق شیشانیبلند کرد،درد از پ زیم یرا از رو سرش

درد  نیکامل ا ییحال با اشتها نیبا ا شدیخاطراتش م یمهمان انیسر درد دسر پا نیا شدویبه مسعود ختم م شهیهم

روزانه خاطرات تلخ  زیاوج گرفت،تجو پرواز کرد و شکسته یتا مبادا فراموشش شود چگونه با بالها دیخریرا به جان م

 .شدیارام م نشیچرک نهیبود که بعد از خوردنش س نهیشربت س یگذشته مثل تلخ

 در با ضرب باز شد وبهبد وارد اتاق شد. دیبگو یزیآفرت چ نکهیضربه به در خورد وقبل از ا چند

 .گمیم کیدم،تبریسالم خالق خانوم االن از بابا شن_

 احساس نشود. شیکرد درد جسمش در تن صدا یگرفت و سع یرا به باز زیم یکتاب رها شده رو گوشه

 !من اسمم آفرت.هیکه اسم من رو درست بگو،  خالق چ کنمیبار تکرار م نیواسه چند هزارم_

 را نشانه گرفت. یا شهیمغزدار داخل ظرف ش یها ینشست و با چشمانش تاف زیکنار م یصندل یرو

 .نمیبینم نشونیب یکه من تفاوت شیمهم معن کنهیم یقخوب چه فر_

 کرد. کیو چشمانش را بار دییهم سا یرا رو شیحرص دندانها از

 ؟یبرخورد کرد تیتو وجودت تا حاال به کلمه شخص_

را که با چشمانش شکار کرده بود از ظرف  ییو شکالت البالو دیکش زیتوجه به آفرت باال تنه اش را به سمت م یب

 برداشت.

پسر ساده و معصوم،چشم و  نیدر حق ا یکن یلطف هی یتونیم یا نندهیتو که افر یخالق جون تو که خالق گمیم_

 گوش بسته؟
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 شد. رهیبغلش جا داد وبه چشمان بزرگ شب رنگ اوخ ریبا کتاب فارغ شده،ز یرا که از باز انگشتانش

 ؟یخوایم یباز چ_

از  یمیجلو دستش پرت کرد.با دست ازادش چانه اش را خاراند و ن یمکعب زیم یرو یدیق یشکالت را با ب پوسته

 .دیشانه اش را به سمت آفرت جلو کش

 بگم خودش منو دعوت کنه و.... یزیکه من چ نیبدون ا دیکه من رو د یمثال هر دختر _

 قطع کرد. یرا به تند کالمش

 از پدرت بکش. یکشیاز من خجالت نم_

 غرض زد و شکالت بدون روکش را داخل دهانش جا داد. یب یپوزخند

 یزیجور اهداف تو رو که پش گهیطرف د هیجور حاج رضا رو بکشم از  دیطرف با هیبدبختم از  نقدریاخه من چرا ا_

از  شتریب یدختر خونده ش .بابا  تو رو کهدیکن ینم یپرنده من کار یبارم شده شما واسه لونه قلب ب هیارزه،چرا  ینم

گوشت  میقبول داره و ما رو که از خون و گوشتش هست اختپس اند یسه تا توله اش که  از سر جهالت و اجاق کور

 ....نهیبیتلخ م

 طعم دار دهانش را پر سرو صدا قورت داد و ادامه داد. بزاق

اقا  شیقبل اومدن پ نهیبب رهینم کباری یوسالفاصله داره ر نجایتا ا ابونیخواهرم که خونه اش دوتا خ یناز نیهم _

رو  نهیادبشیب شدیکفتر م یداشت از خوشحال چارهیاونجا دختر ب میایگفت امشب شام م یجون بودم زنگ زد به ناز

 بوم ساختمون.

 کش امده اش قرار داد. یکردن لبها یمخف یبرا یرا پوشش شیانیانگشت م دو

 ارزو واسه بچه هاش داشت. یخوب استاد حق داره اون کل_

 زیهم که ولش کن جا ی.نازمی... رو انتخاب کردفیمن وبهادر شغل ناشر کنهیندونه فکرم یکس یزنیحرف م یطور _

 شده. کارهیبگم چ ستین

 مبل مقابلش نشست. یبلند شد ورو زیبهبد خنده اش گرفته بود، از پشت م یها لیاز تمث 
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 بود نه تو و بهادر. نییتو سن پا ی،منظورم ازدواج ناز وونهید_

 گذاشت. لشیبراق و است یدسته ها یداد و دستانش را از دو طرف رو هیتک یصندل یاش را به پشت شانه

رفت المان قبول دارم اما اخه تو  لییکه به بهونه ادامه تحص یکردم حاال بهادر بگ یخوندم چه غلط یمیخود من ش_

تو اون  کننیو سوزن رو فرو م نییپا کشنیکاره شلوارتو م هیداره؟همه شون  یبا اون جا چه تفاوت نجایا یبگوپرستار

 عضو المصب.

 مدارا به خرج داد. یصورتش را گرفته و درد کم یلبخند پهنا  

 منتظر نمونه. نیاز ا شتریب یکه ناز میاگه درد دلت تموم شد پاشو بر_

رنگ اپارتمان  یاز اسانسور خارج شده و پشت در مسطح و مشک یقدم با بهبد و پشت سر مهندس قاسم هم

 .ستادندیا

 نیریش یاش پر شد از بو ینیدستانش  جا به جا کرد و ب انیکبود را م اسیآهار و  یگلها یدسته بزرگ هالل افرت

 .یمورد عالقه ناز یگلها

ر آغوش گرم پدرش جا داد و بعد از ان در مختصر خودش را د یبالفاصله بعد از سالم و احوال پرس یباز شد و ناز در

 شد و... آغوش دوستانه افرت. ریحصار بازوان بهبد اس انیم

بزرگ  یلیکردند و وارد سالن مستط زانیکه در جهت مخالف باز شدن در بود او یرا داخل کمد چوب شانیپالتوها

 یا شهیدسته گل را داخل گلدان ش یبزرگ کرم رنگ کنار کانتر اشپزخانه نشستند وناز یراحت یمبلها یشدند،رو

 از افرت تشکر کرد. گریجا داد و بار د وهیم ظرفگرد و چهارتکه کنار  زیاز ان را  اب پر کرده بود وسط م یمیکه ن

 پاسخش را داد. یخانه بود با لبخند نیدلنش یو فضا دمانیچ ریکه چشمانش درگ یحال نیدر ع افرت

به او  یشده و حس خوب ییرایو تنگ شدن سالن پذ یف پوش مانع گرفتگطرح داربا رنگ روشن ک یوارید کاغذ

 .دادیم

 بلند گفت: یمبل سه نفره جلوپنجره بزرگ سالن نشسته بودبا صدا یکه در کنار بهبد رو یقاسم مهندس

که  واهمینه پر کردن شکم ،ه میاومد یرفع دلتنگ ،واسهیزحمت بکش نیاز ا شتریب خوادینم نیبش ایبابا جان ب یناز_

 .ستین
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حال که  نیجا داد و در ع زیم یوشکالت رو یرا همراه با ظرف پولک یچا ینیمشهود در نگاهش،س یبا خوشحال یناز

 را سمت پدرش گرفته بود گفت: یچا کیکمر بار یاز فنجانها یکی

 خدمتتون. ادیم گهید قهیخان،چند دق لیاسماع شیهم پ وایحضورتون رحمت،ه یچه زحمت_

نسبتا پر وپوست روشن  کلینگاه کرد که با قد کوتاه و ه یبه ناز یهل درون چا یخوش بو یبخارها انیاز م افرت

پر بهبد نداشت و  کلیبا قد بلند و ه یشباهت چیان نقش بسته بود ه یرو فلیکه طرح برج ا یسورمه ا کیدران تون

 .دید یخواهر و برادر نم نیا نیب یتیسنخ چیه گرفتیرنگشان را فاکتور م یاگر چشمان درشت و مشک

 داخل دهانش جا داد. کبارهیبرداشت و  ینان برنج یدار دانه ا هیبهبد از داخل ظرف پا 

 نیواسه هم شهیتو دهن اب م دهینرم و دلچسب و دندون چسب،اصال نجو بیشوهرت عج ارید ینیریش نیا یناز _

 . یمثل اوناچهارشونه شد یردها وصلت کردتهرون همه الغرن تو با ک یوگرنه دخترها گهید یچاق شد نقدریا

 زد و گردنش را به سمت بهبد کج کرد. یبه ناز یبرگشت داد، چشمک زیم یخورده را رو مهیفنجان ن آفرت

 دختر کردم به نظرت االن چاقم؟ هیمن  _

 کرد. کیگذرا به قامت نشسته اش انداخت و چشمانش را بار ینگاه

  یدر در اورد اتتیفکر کردم عکس رستم رو از تو کتاب ادب دمیتو د رستانیعکس دوران دب هیحرف نزن. یکیتو _

 به البومت. یچسبوند یادگاری

 کرد و با لحن هشدار گونه گفت: یلب تشکر کوتاه رید،زیفنجان را سرکش یتا انتها یقاسم مهندس

 نیهم ا یبزرگ یلیه خپروژ یالخصوص که پا یال یبزن یادیحرف ز نمی،نب یخان مرد جد لیمودب باش،اسماع_ 

 وسط باز.

 شانه باال انداخت. یدیق یانداخت و با ب شیرا هم در چاه گلو  ینان برنج نیدوم

 مرد؟ ایزن  _

 سوال گفت: نیپدرش بود با تعجب به ا یبرا بیکه مشغول پوست کندن س یدر حال یناز

 ؟یدونست ینم نویاسم مرد،ا لیوا بهبد اسماع_ 
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 .دیو خوش فرمش نقش بست و کامال به سمت پدرش چرخ یگوشت یلبها یرو یا انهیموذ لبخند

 بود که وسط ماجرا پاش باز بود. یمنظورم اون گم،یخان رو که نم لیاسماع_

 وایه دنیبا د یسوال را تازه درک کرده بود دستش را بلند کرد تا به شانه بهبد بکوبد ول نیرضا که منظور ا حاج

 قیرف شوازیموضع داد و با شتاب بلند شد و به پ رییز در اتاق خواب وسط سالن تغخان در چهارچوب با لیواسماع

 اش رفت. یمیقد

 یصورتش بود گفت: چه خبر هم کالس یکه جزو جدا نشدن یجا گرفت و با لبخند یمبل دونفره کنار ناز یرو وایه

 ره؟یم شیکارها خوب پ

از  یکی ریساده تصو ییطال هیبا حاش یبود که هر قاب مربع ونیزیپشت تلو وارید یهفت قاب رو ریدرگ چشمانش

...به نشانه یماچو...سوم یها رانهیو ی...دومنیبزرگ چ وارید ریقاب تصو نیهفتگانه را در خود جا داده بود،اول بیعجا

ر عوض د وایسبز رنگ ه یها یکرد به نگاه کردن گو داررا وا شیمخاطبش قائل بود چشمان ناراض یکه برا یاحترام

 هفتگانه. بیقاب ازعجا نیسوم دنید

 به جواب عموت داره. یاش بستگ یبود.خوب تموم شد مابق شیچند ساعت پ نیکه هم شیآخر نیا_

 

لطف  ادیناخوداگاه  دیدیعبور داد و به ان سمت شانه او رساند .هر بار که همسرش را م یرا از پشت گردن ناز دستش

 .دانستیاو م ونیحال خوبش را مد نیافتاد و ا یخواهرانه آفرت م یها یانیو پادرم

 یدونیخوب خودت که م کردم،امایحاال هم تو اتاق داشتم با عمو صحبت م نیمو کردم تا هم یآفرت من تمام سع_

 .هیمشکل چ

 یرو نهیخان در کنار شوم لیشد.اسماع دهیکش  یمهندس قاسم یاراده به ان سوس شانه ها یکنجکاوش ب چشمان

 لیمرد اص کینماد  یتنومند به خوب یکلیبلند و ه یکوتاه شطرنج نشسته بود و با قامت هیپا زیپشت م یچوب یصندل

 کُرد بود.

کنار دستش گذاشت  و به خواهرش که  یعسل یهمراهش را قفل کرد، رو یگوش یباز امکیپ قهیبعد از چند دق بهبد

 در مامن گرم اغوش مردش فرو رفته بود گفت:

 ؟یبعد شوهر کن یبزرگت سر کن یعروسک یدوسال با اون خرسها یتونستینم _
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 وحصار دستانش را محکم تر کرد. دیکامل داشت خند ییکه به اخالق بهبد اشنا وایه

 خرسم؟ هیمن شب یعنیدست درد نکنه  _

 انداخت. وایچپ به ه ینگاه

 .ماستش یگرد وپهن شده نشان  از زور بازو یام مثل پادر چارهیکه خواهر ب نیهم_

تعارف کرد.افرت از فرصت استفاده کرد و  وهیفرار از خجالت م یبرا یسرخ شد وناز وایه دیحرف پوست سف نیا با

 آخ او بلند شد. یبهبد گرفت که صدا یاز بازو یشگونین

 شد. یساکت ورسم یخان جمع به طور باور نکردن لیواسماع یمهندس قاسم باحضور

 به  آفرت چشم دوخت. دیاز ترد نیخان با نگاه سنگ لیاسماع

.حاال هم  امرزمیسهم االرث پسر خداب نیزم نیمن قبال هم گفتم که ا یول ادیمثل تو خوشم م یبا جنم یاز دخترها_

وگرنه اون  کنهیکه بامن داره اونو قبول نم یاختالفات یسر هیکه اونم به خاطر  نیبه پسرش ارژ رسهیم ستیکه اون ن

 به حاج رضا. کردمیم شکشیپ چون وچرا یرو ب نیزم

 لب زد. زدیپدرانه در ان موج م یکه نگران ییسرش را به سمت افرت چرخاندو با صدا یقاسم مهندس

 ؟یایبرب یتونیکار م نیکه از پس ا یآفرت بابا تو مطمن_

 .دیزمان و مکانش رو بگ هیبه صالبت کوه گفت:فقط کاف ییو با تن صدا دیگردنش را باال کش دیترد یبدون لحظه ا 

خشکش  یترکش را مهمان گلو یاز قهوه خوشبو یجمله، جرعه ا نیتراوش کرده از ا یخان با اسودگ لیاسماع

قلب قفل شده نوه اش است.در دلش  شیدگشایدختر کل نیا کردیروزگاربود و احساس م دهیکرد،مرد سرد وگرم چش

 .دیسر کش نجاناز ف یگریت کرد و جرعه دحواله افر یدختر نیهمچ یخوش به سعادت پدرت برا

 ...نیآرژ

بود اما  ادیاماده فر شیزده وگلو رونیبود، رگ دستش از خشم ب ستادهیا یمتر۶فرش دستبافت  یمرکز سالن رو در

 .دادیرا نم یحرمت یب نیهرگز اجازه ا دیدیرا در مقابلش م انیکه دا یچشمان

 مرد رو قبول ندارم. نیاقا مگه زور من ا ستمین ایمن کوتاه ب یدونیخودت خوب م انیبس کن دا_
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 .دیاش کوب شیو گوشت دیگونه سف یو انگشتانش را رو دیگوشه لبش راگز انیدا

 .شنوهیم یکی یگیپسر نم یچه حرف نیخدا مرگم بده ا _

در چند  یاز اشکال هندس ییشده با نقش ها یحکاک یشانه باال انداخت و به سمت ستون سنگ یدیق یبا ب نیآرژ

 داد. هیاش رفت و به ان تک یقدم

 تا بشنوه. گمیمگه مهم؟اصال م_

 راصدا زد. نیفاصله آو بال

. به آشوب وسط سالن با دیشنیتاپ تاپ قلبش را م یبزرگ و پرشتابش تنگ شده بود و صدا یاز قدمها نیآو نفس

 :دیترس چشم دوخته ونفس زنان پرس

 ؟یداشت یجان دلم داداش،کار _

سست به سمتش  یبا قدم ها کردیوطرفش را وحشت زده م شدیچهره اش سرخ م تیکه هنگام عصبان شهیهم مثل

 رفت.

 اون مردک. شیپ یبر یمگه نگفتم حق ندار_

را به درد  نیقلب آرژ دادیخاطر م نانیو اطم یکه به او دلگرم انیرقم حضور دا یدر چشمان به رنگ عسلش عل ترس

 .زانشیحفظ عز ید براکه خسته بود از نبر یاورد،قلب

 .دیلرزیهم همانند چشمانش م شیصدا

 اون پدر بزرگم...من دوستش دارم. هیداداش مردک چ_

خواهرش  فینح یو چهره اش از فرط خشم گلگون شد.انگشت اشاره اش را به شانه ها دیبه اوج رس تشیعصبان 

 و گفت: دیکوب

 اما... ذارمیاحترام م متیمن به تصم_

 ان. یاعتنا بود به خواهش ها یاما عقلش ب شکنمیم تیکه با حرفها زدیم ادیفر دلش
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 یکه سقف ا یبار دوم به خاطر مرد یمرد،مثل مادر وپدرت و تو برا ،برادرتمیندار نیبه اسم آرژ یاز امروز برادر_

 .یشیسرمون تنها م یرو آوار کرد رو ایدن

و بالفاصله خانه را  شیایداشت.پشت کرد به دن نانیاطم ان یهر انچه را که خواسته قلبش نبود اما... از درست گفت

 ترک کرد.

 یکه به رقم تالش برا ییبا عجله و قدمها انیسرد و صاف سقوط کرد. دا یها کیموزائ یشکست ورو نیآو یزانوها 

را  شیخودش رابه اورساند و در آغوشش گرفت،با دستان پر محبتش شانه ها یکوتاه ریسرعت دادن به انها با تاخ

 بلند اب قند خواست. یمالش داد  و با صدا

دخالت  یاو کس تیهنگام جرو بحث وعصبان شهیملحق شدند هم نییافراد خانواده هم به آو گرید نیبا رفتن ارژ 

 خانه. نیاحترام ا یبندها ختنی...از هم گسندیترسیم زیچ کیکه از  کرد،چراینم

خانواده خوب  یاعضا هیوبق نیکردند، اما آو ییدردش دلجو نیتسک یو برا دندیو بهار همانند پرگار دورش چرخ الید

 ... نبود کوه...نبود پشت وپناه.یعنی نینبود آرژ دانستند،یم

بلکه ازسنگ خارا خلق کرده و همانندسنگ  دهیافریکه خداوند انهاراازخاک ن یکنیانسانها گمان م یبعض دنید با

 تراش به ان شکل داده که انقدر محکم هستند.

سرسبز و  اهانیهمرنگ ان بود که در کنار گ یوصندل زیبزرگ و م یمربع چهیو قال یاز رنگ آب دهیتراس خانه پوش 

 نیارژ یکرده اما... نه برا جادیارام بخش ا ییجا گرفته بودند فضا واریکه در صفوف منظم کنار د ییرنگارنگ گلدان ها

متعجب و  زانشیرفتارش در برابر عز یوجودش از گستاخ یو بخش منطق تاختیدر هوا م یدر پ یپ گارشیکه دود س

شکاف  یبه سو گاریس ظیرا همراه با دود غل نشیمحرک جابه جا شد و آه سنگ یچوب یصندل یزده بود.رو رتیح

خوف  کردندیدرک نم زانشیشده بود وعز یاحساس ترسش دچار نفهم انیتراس روانه کرد.در ب یاجر یوارهاید

 .شیزندگ یانده در جان و تن وا مانده،از دست رفته هادو شهیر

 بود. زانشیعز زیرا که عز یدشمن گرفتیم دهیبهتر بود ناد دیشا

 ...دیشا

قهوه  یخز پالتو یاش را رو یمشک میشال ضخ یپارک کرد و انتها نیدو ماش نیماب یخال یرستوران در فضا کینزد

به  ششیارام درست برخالف درون پر تشو ییکوتاهش انداخت و وارد محوطه باران خورده رستوران شد با قدمها یا

برخورد به  شیباغ بود رفت.چند قطره آب کدر به شانه ها یباز و سنت یفضا یکه در انتها دهیسمت سالن سرپوش
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 یقرمز احاطه شده بود واب از فواره ها یوگل ها یسفال یگلدان ها نیبا دور چ یسمت چپش نگاه کرد،حوض بزرگ

خوب گل ها شامه اش را پر  یزد،بویو بعد از برخورد به سطح نامتالطم اب به سمت هوا لب پر م ختیریم رونیان ب

که از سمت داخل بخار گرفته بود  یا شهیگرفت؛در ش شیرا در پ ید و ادامه سنگفرش ماسه ایکش یقیکرد نفس عم

ها اشغال شده بود به  یاز ان توسط مشتر یمیکه ن یگرد و چوب یزهایونگاهش را سرتا سر مرا به سمت جلوهل داد 

 چرخش در اورد.

شکاف  انیرنگش را م یچرم و قهوه ا یدست فیکرد،ک دایسالن رستوران درکنار بهبد پ یخان را در انتها لیاسماع 

مرد قائل بود  نیا یکه برا یکه نگاهش در ان مستقر شده بود رفت،با احترام ذات یجا داد وبه سمت مقصد شیبازو

غذا و عطر مختلف ادم  یخان نشست،مخلوط بو لیعمقابل اسما یصندل یابتدا با او وسپس با بهبد دست داد ،رو

 کرده بود. نیرا سنگ شیها هیاطرافش ر یها

 یساتن براق و زرشک یاش دستانش را در هم گره زد و رو نانهیزبیخان با همان نگاه ر لیاز سفارش غذا اسماع بعد

 گذاشت. زیرنگ م

 کرده ومن هم اونو قبول کردم چون خودش رو قبول دارم... فیرو برام تعر زیحاج رضا همه چ_ 

اش احساس  نهیفرستاد و س رونیب دیکش ینسب یکه از سر اسودگ یرا با نفس شیها هیر ینیاز سنگ یمین آفرت

 کرد. یسبک

تو کارکشته  شناسمش،مثلیحال مثل کف دستم م نیکه خار شدم جلو چشماش وبا ا ینوه من،جگر زاده ا نیآرژ _

 خارج باشه. بهیدختر غر هیاز تحمل  کنمیبه خاطر اخالق تندش که تصور م دمیشغل،ترد نیا

 کرد. تیرا از آفرت به سمت بهبد هدا شیکم سو چشمان

بعد از رفتن من باهاش حرف بزن اگر  نیبنابرا کنه،یحرفم رو درک م یاش خوب معن ساله نیبهبد که دوست چند _

 سمت باغ. یافتیصبح بامن راه م۸فردا ساعت یایکنار ب یتونیم یدید

 یلب به ارام ریپر نقش و نگار قرار گرفته بود  زل زد و ز یبرنز هیکه درون پا زیو بلند وسط م دیشمع سف به

 .رمیگیگفت:چشم،اخر شب باهاتون تماس م

شد به  لیاش جا به جا شد و چشمانش متما یصندل یرو گشتند،بهبدیمقصد م یشهر را ب یابانهایخ نیداخل ماش 

 چشم دوخته بود. شیرو شیآفرت که در سکوت به جاده در حال گذر پ مرخین
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 ادیز یها خامش کرد. اون از پختگ یراحت نیبه اکه  بشه  ستین یمرد نی،آرژیپروژه بش نیا الیخ یب ستیبهتر ن_

 سفت و سخت شده.

 نشست. شیشانیپ یرو یکیجابه جا شود فرمان را چرخاند و اخم بار دشیانکه مرکز د یب

خطر  گمیشده ست من نم نییتع شیکارهامون از پ م،تمومیمون رو گرفت ممیتصم شیوقت پ یلیمن و استاد خ _

 نخون. اسی هیپس خواهشا ا یکن یکمک یتونیارزه،اگه نم یاش م یریپذ سکیبه ر ادشیارزش ز ینداره ول

 یدختر نیا یبرا دادیبه خرج م رتیمردانه اش برادرانه غ یهم فشرد، تمام رگها یاو رو یگ کدندهیرا از  شیدندانها

 که  از جنس خواهرانه بود.

 .نیبه ملک آرژ نیبد چیسه پ ریگ دیچرا با نیهمه زم نیا_

حفظ لبخندش  یتالش برا نیو در ع دیاش به سمت دلش کش یچشم ریبهبد را با نگاه ز ینگران نیاز ا حاصل شعف

 گفت:

چقدر با  تختیپروژه با چشم انداز پا هی یدونیم چیاون رو نداره،تو ه نیزم تیکدوم موقع چیه یول ادهیز نیزم_

 کنارم باش. یدست انداز باش نکهیا یبه جا ریمس نیتو ا شه،لطفایهاش چند برابر م یارزش؟اعتبار شرکت و مهندس

 راهه داشت خاتمه داد. یکه راه به ب ییو به اصرارها دیکش شیشانیبه پ یدست

 ؟یخوایم یچ_

در  توانستیکه م ییمتوقف کرد و تا جا ابانیرا کنارخ نیتوانسته بود متقاعدش کند خوشحال شد،ماش نکهیاز ا  

 چشمان بهبد قرار گرفت. طرهیس

 نیا لیبارزش،دل اتیارزش هست رو تا خصوص یب اتییکه به نظرت جز ییزهایکه الزمه بدونم رو بگو،چ یهر چ_

 .ادیبدش م یاز چ ادیخوشش م یخان داره ،ازچ لیکه با اسماع یاختالف

 کار داشت. نینرم شد اما...چشمانش هنوز هم اصرار به ممانعت او از ا کالمش

بابا  یاز شاگردها یکی نیکرمانشاه،آرژ ومدیم کروزی یا استاد پرواز بود وهفته اکه باب یبه وقت گردهیما برم یدوست_

 یریدرگ نیکه با آرژ  نهیبیخان وم لیدانشگاه اسماع نگیروز تو پارک  هی نکهیتا ا شناختشیم شیبود که کم و ب

شون باهم از  یو داستان دوست کنهیخودش م نیرو سوار ماش لیوحاج اسماع کنهیداشتن ؛ مداخله م یدیشد یلفظ
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هرکس دورو بر  گهیوبهش م کنهیرو که با بابا برداشته حذف م یدرس رهیهم روز بعد م نیآرژ شهیهمون روز شروع م

ماه بعدش بابا من رو  ،چندیمن از دست داد شیرو پ تیاستاد گاهیجا شه،تویارزش م یاون مردک باشه واسه من ب

 سخت نبود که باب رفاقت رو باهاش باز کنم..... یلیخ خوندمینشگاه درس مکرد،چون تو اون دا اجراوارد م

 تعجب اور عوض کرد. یکوتاه لحن کالمش را به گونه ا یخاطره ا ناگهان

زد تو شکمم که تا دو روز مثل  یشرف چنان زد مشت یام ب یمن پسر استاد قاسم دیفهم نیآرژ یآفرت!وقت یوا_

 .خوردمیلول م نیزم یکرم رو

 را به لبخند وا داشت. شیرا به او بفهماند لبها دهیکه کش یداشت عمق درد یبهبد که سع لحن

 ن؟یستیاالن باهم دوست ن یعنی _

 گرفت. یکوچک داشبورد را به باز رهیدستگ انگشتانش

راستشو  ،ارمین ششیکه من اسم پدرمو پ یاونم به شرط میکرد ینه بابا،بعد از چند روز با وساطت بچه ها باهم اشت_

که واسه دوستاش  یکه افتاد ساپورتم کرد و پشتم بود،پسر یگذاشته تو هر اتفاق هیواسه ام ما یلیخ نیآرژ یبخوا

 از کنارش گذشت. یسَرسَر شهیکنه نم دایپ هرا تیکه اگه تو زندگ یواسه دشمناش نامرد،ادم یمرد ول

حجم  نیبا سواالتش از ا خواستیو م شدیم یدچار سردرگم شتریب بهیمرد غر نیبا هر سطر اطالعات از ا ذهنش

 بکاهد. یبگیغر

 ه؟یخان به خاطر چ لیاختالفش با اسماع_

 و چشمان افرت در تردد بود. رهیدستگ نیب نگاهش

 یوقت یبوده،قصد داشته برادرزاده اش عروسش بشه ول اریبا پسرش زان نیخان مخالف ازدواج مادر آرژ لیاسماع_

چندماه  کنه،یم رونیواونو از خونه ب کنهیخان قبول نم لیاسماع خوادیاز گله دارها رو م یکیروژان دختر  گهیم اریزان

عمارت با هم  یوهمون جا تو بخشهیرو م اریزان نونوادهخا یخان با وساطت بزرگها لیبعد از ازدواج شون اسماع

سه هزار  یپچه که پسر باشه تومن یدونیو خوب م یدختر کُرد هی. خودت ادیم ایبه دن نیکه آرژ نیتا ا کننیم یزندگ

 تون. فهیرو مادرش تو طا برهیارزش م

 کرد. دییکردن سرش تا نییگفته اش را با باال و پا نیا آفرت
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خواهر  نیسال آو۵وبعد از  مونهیم داریخان هم چنان پا لیاسماع یمحل یب یول شهیآروم م کمیبعدش اوضاع _

 رسهیو همونجا به قتل م شهیدعواش م نیسر زم نیپدر آرژ اریکه زان گذرهیاز تولدش نمسه روز  ادیم ایبه دن نیارژ

روژان کوتاه  یببر ول نجایودختر نحست رو از ا ودتکه پسرت رو بذار و خ گهیخان به روژان م لیبعد ازچهلم اسماع

 الیخ گهیو بهش م رونیب ندارهیهم اونو از خونه م لیدر عوض پسرشو بهش نده حاج اسماع رهیحاظر بم گهیوم ادینم

 نیبه قانون ا ،سوادتیکن راثیارث وم یادعا یایو ب یریدست بچه هاتو بگ گهیخام برت نداره که چند سال د

 .رهیگیبهش تعلق نم یارث رهیکه قبل پدرش بم یپسر ی.بهتره بدوندهیمملکت قد نم

لب  یداستان بهبد شده بود با ناباور یساز تیجالب شده و غرق در فضا و شخص شیاندازه برا یکه موضوع ب آفرت

 زد.

 در تضاد. یرحم یحجم از ب نیبا ا دمیکه من د یخان لیاسماع_ 

 .دیرا به سمت باال کش شیسر انگشتانش چانه اش را خاراند و ابروها با

 یطرف سمت قاض هیقضاوت کرد و  شهینم یماجرا نش هیهاست تا وارد بطن  دهیست که حاصل شن هیظاهر قض نیا_

 یخان ب لیزن اسماع یهم بوده ول یکه ته تغار یپسر دهیخان هم پدر بوده وداغ پسر جوونش رو د لیرفت، اسماع

 لیبا عمارت اسماع یروژان فاصله کم یپدر. خونه کنهیواونا رو به دور ازچشم شوهرش ساپورت م شهینم الشونیخ

  کنهیم شیپسرش رو  روونه خونه پدر وهی،ب کنهیخان راحت تر م لیشاهنور زن  اسماع یکار رو برا نیخان داشته وا

نداشته و مادر و پدرش  رو هم تو تصادف از دست  شتریخواهر وبرادر ب هیروژان هم  اد،یوهمه جور پشتشون در م

خواهرش رو  میتیدو تا  نی،بعد از اون خاله آرژ رهیمیوم کنهیخواب سکته م یخودش شب تو همچندسال بعد دهیم

 برهیروژان م یرو با بچه ها چهریشم که وضعش خوب بوده خواهرش پر ییودا کنهیخودش بزرگ م یمثل بچه ها

اونجا  ادیز نیکنن،آرژیم یخان هست زندگ لیباغ اسماع کیکه نزد یباِغ پدر  یخودش واالن همه شون تو شیپ

خواهان  یکه فکرشو بکن یاز اون شتریکارهاش بست، گهید یسال تو شهر ها و کشور ها یماه ها شتریب مونهینم

 داره.

 .کردیم ادیقدر  یبیبود و گاها در خفا از او به عنوان رق دهیرا به وفور شن یفراهان نیاسم ورسم آرژ آفرت

 از اخالقش بگو  _

 غرض به خود گرفت و تشر زد. یب تیاش رنگ عصبان چهره

 وسط همش حرف زدم ... نیمن ا یببر یاردیلیسود م یخوایتو م_
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 و به آفرت نشان داد. دیکش رونیچانه اش ب یکیرا تا نزد زبانش

 یخشک نیرحم داشته باش شتر بااون دوتا کوهانش به اندازه من تحمل ا کمیلوت خشک شده ، ریکو نینگاه کن! ع_

 .زبون رو نداره

 اشکارا گفت: یچرخاندبا لبخند یرا م چیکه سوئ یحال در

 ،باشه؟یمن جواب بد یبه سوال ها دیبعدشم با رمیگیدلت خواست برات م یزیهر چ میرخوب ب یلیخ_

 شمرده شتابزده سرش را تکان داد. متیباج گرفتن غن یکه که فرصت را برا بهبد

 .زنمیباشه تو برو من تا خود صبح واسه ات چه چه م_

 وانیبلند را درون ل یهدف ن یکه ب ینشسته بود و در حال یا شهیش زیم یدر ان سو لیبلند است هیپا یصندل یرو

  یکیبه حرکات دست بهبد نگاه کرد که دهانش بعد از فارغ شدن از خوردن دو ظرف پالست چرخاندیم جیاب هو

 در حال خوردن  باقلوا بود. یبستن

با رهگذرها داشت  یادیو به پنجره چهار تکه سمت چپش چشم دوخت که ارتفاع ز دیکش یاز سر کالفگ یپوف

 نفس ان را تا ته خورد. کیبهبد شدو او  یلبها ریشد و اس یخال وانیناگهان حصار دستش از وجود ل

 با تعجب گفت: 

 هم بود. یتازه دهن وار،یرو د شهیگوشت و خونت پخش م یترکیبهبد م_ 

 زد. یا انهیلبخند موذ کردیکه اطراف لبش را پاک م یو در حال دیکش رونیب نشانیاز جعبه ماب یدستمال

 .دهیها باشه،مثل اب زمزم شفا م یدهن نیتا باشه از ا_ 

 .دیبه شانه او کوب یکنار دستش  برداشت و با تند یخال یصندل یرا از رو فشیک 

 .یستیتو ادم بشو ن_

 دست شانه اش را ماساژ داد و گفت: با

 ستیکنم دست خودم ن کارین،چیزم ریز یخودت بر نیبمونه رو زم اهاتیت،رویسن و سال جوون نیاز ا ینیرنبیخ_

 .شمینم ریتابه پر از جنس مونث سرخ کنن باز هم س هیمن رو تو 
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 .کندیبهبد را پر رو م دانستیشد که م یمانع از شکل گرفتن لبخند شیفشار لبها با

 .دبرمیبا۸ندارم فردا ساعت یادیخوب از اخالقش بگو من وقت ز_

چه  یدونیاز اون ادماست که وقت گرفتن کادو براش نم ادیخوشش نم یچیاز ه یکنیم شه،احساسیم یزود عصب _

 یوقتها زورگووب ی،گاهینیانتخاباش بب یاز رو یبه صورت تجرب دیرو با قشیدوست داره،سال یزیچه چ ای یرنگ

 .دهیم حیترج هیوقت با بق گذروندنرو به  ییدلش داره،تنها یبه حال و هوا یکه اونم باز بستگ شهیمنطق م

جلو به درون  شهیاز بدنه خودرو از داخل ش یچراغ برق با فاصله کم ریرنگ توقف کرد،نور ت یدر بزرگ و مشک مقابل

 دنیدر ذهنش بود که نه خودش زمان پرس گریو ان را روشن تر کرده بود هزاران سوال د دهیمردمک چشمانش تاب

 انها را داشت و نه بهبد حوصله گفتنش را.

 باال؟ یایم_

 و نور از چشمانش دور ماند. دیسمتش چرخ به

 کار دارم. یبرگردم خونه،کل دیبا_

 .دیان کش یو سرش را به سمت چهار چوب خال دیکش نییرا با عجله پا نیماش شهیشد و آفرت ش ادهیپ بهبد

 ست؟ین یزیچ یمجاز یمشترکمون تو فضا  یراحت باشه که از عکسها المیخ گهیبهبدد_

اورد،چشمانش بالعکس لحن مزاحش  نییگذاشت و سرش را مماس با صورت آفرت پا نیسقف ماش یرا رو دستش

 بود. یو نگران تیمملو از جد

 راحت من عکس مامان هم نذاشتم،دوست ندارم واسه دوست دخترهام سوء تفاهم بشه. التیخ_

 تیه کوتاه پلک بر هم نهادنش جدفاصل نیچشمانش را به نشانه تشکر باز و بسته کرد و در هم یجان یلبخند ب با

 .ختیهوا در نگاهش آو یچشمان بهبد در کالمش و سرد

 آفرت..._

 شده بودند. دیسف ادیرا چنگ زده و از فشار ز شهیرفته ش نییانگشتان تا شده بهبد  زل زد که لبه پا به

 بله_
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 یکردم بهت کمک کنم، پابه پا یمثل سگ جون دادم تا خودم رو راض یواسه ام با ارزش ایدن هیبه جون خودت که  _

 ،اگهیبرگرد دیچرا و سوال با یب ستیحس کنم جات امن ن نکهیبه محض ا یول ام،یم شمیخواسته دلت اومدم و باق

 هیحاش یکه دخترها دمیخودم د یچشما رم،بادا نیکه از آرژ یجلوت سد نشدم واسه شناخت واریمثل د ینیبیم

بوده به  بندیپا شهیهست که هم شیاصل تو زندگ هی یول گردهیو خودش تنها برم برهیرو تا ته خط م شیدگزن

نا اهل  یرو طعمه خواسته ها یاهل چیو ه شکنهیرو نم یدختر چیه کنه،حرمتیخط قرمز ها رو رد نم نکهیاون،ا

 .کنهیخودش نم

......... 

خانه  اطیان را باز کرد و وارد ح اطیباز شد با احت یکوتاه و تقه کوچک یرا درون قفل انداخت که همراه  چرخش دیکل

در را به سمت  رهیصدا دستگ یب ییکوتاهش را روشن کرده بود با گامها ریمس یبه راحت یدر ورود یشد، چراغ جلو

فت ومادرش رادر اشباع کرده بود به سمت در اتاق خواب ر راکه خانه  یکیتار انیو وارد خانه شد، در م دیکش نییپا

چشمانش محو  یاز جلو یلحظه ا توانستیدوباره رفتنش را نم دنیچهره ناراحت او را از شن د،یخواب بوس

کامل  نانیاما...به دختر شان اعتماد و اطم شوندیو دل نگران او م ریدلگ شهیپدر و مادرش مثل هم دانستیکند،م

 داشتند.

بود  دهیوقتش رس گریمحتاطانه به اتاقش پناه برد د یو با همان قدمها دیپدرش راهم بوس یشانیرا دور زد و پ تخت

 شود و رها از بند مقاومت و صالبت. شیمانده خود واقع یکه چندساعته باق

در گوشه اتاقش  دیو نقاب پر رنگ صورتش را پاک کرد،به سمت کمد سف دیاطراف صورتش کش یرا دوران یشیارا پد

قرمز رنگش را از  رینشست،لباس خواب حر نیزم یکمد چهار زانو رو نییو دوم پاراحت به کش یدسترس یرفت،برا

چهار خانه  نیاز است یمسعود بود،تکه ا راهنیپ یاما...مدام در جستجو د،چشمانشیکش رونیب شیلباسها یالبال

ان را مچاله کرد  از یمیاتاق برق به چشمانش انداخت با وسواس ان را هم برداشت و ن یکیتار انیدر م یقرمز و مشک

حماقت حاصل از وهم  نیباره به ا نیبر باد رفته تن او را تجسم کرد و با استشمام چند یک،بویاش نزد ینیو به ب

موقع  یکه بارش باران ب دیشیاند نیهم نهاد و به ا ینبود پلک رو یکاف شیاتاق برا کیتار ید،فضابها دا یدلتنگ

 .دهدیروزها م نیرا در ا شیدلتنگ ارانهیچه به موقع پاسخ و شیچند سال پ

که قلبت را  یلباس از کس کی دنیاورد،دزدیم یکه عشق بر سر ادم یایلبش شکل گرفت از بال یرو یتلخ لبخند

 حق الناس بود؟ دهیدزد
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 راهنیبست،پ انیدر م یکیرنگش را  یگرد و ساده مشک یدکمه ها د،یرا به تن پر حسرتش کش راهنیشد و پ بلند

 .دیکشیدرشت و قامت بلند مسعود را به رخ م کلیو ه زدیدر تنش زار م

نور کم جان اباژور گرفت و با سر  ریمسعود را ز د،،عکسیاش باال کش نهیس یکیو پتو را تا نزد دیتخت دراز کش یرو

 یولبها دهیکش ینیو درشتش،ب یصورتش را تک به تک لمس کرد)چشمان قهوه ا یانگشتان سردش اجزا

تر  کیفرو رفت،عکس را به چشمانش نزد شیموها یاسبش(قطره اشک سمج گوشه چشمش سقوط کرد و البالمتن

که در قلبش  ؟ییچرا کیحرف بکشد،جواب  کیزبانش  ریاز ز دیکردو مثل هر شب عکس را به حرف گرفت تا شا

 حفر کرده بود. میعظ یگودال

بر هم نهاده آفرا  یبه مژه ها یو با هر نت تلنگر کرد The crane danceشروع به نواختن اهنگ  یگوش االرم

 به پا بود. بیغر یشد،در دلش اشوب رهیبه سقف اتاق خ تشیدرک موقع یزد،برا

و  یمشک د،مانتویکش شیموها یباد در گندمزار البال دنیکرد و انگشتانش را همانند وز زانیرا از تخت او شیپاها

 یو ساده ا یمیقد یگوش یاش را رو یگوش مکارتیو س دیکه از قبل انتخاب شده بود را به تن کش یساده ا

 یو دسته دار جا داد،پا یساک مشک انیم گرشیچند لباس د یمسروقه را هم چهارتا کرد و البال راهنیانداخت،پ

حرکت  دیباشد با دنیت رسهدف یبرود چرا که وقت دیبا یعنی رودیکه م دانستیرفتنش سست شده بود اما... م

 انسان که از خون و گوشت بود. کردیم لیکرد،سکون اب زالل را به گندابه تبد

 خان حرکت کردند. لیصبح گذشته بود که همراه با اسماع۸ساعت از  

 انیبا فاصله اندک کنار آفرت نشسته بود و اوبه پنجره کنار دستش زل زده و در م نیخان در عقب ماش لیاسماع

باال  یبرا یدخترک را طناب نیغرق شده بود.باورش سخت بود اما... ا گذشتیکه از پس چشمانش م یموج مناظر

 .شیاال یهم ب دیو شا یشیاار چیه یساده ب ید،دختریدیتا چشمانش م نیآرژ یخودش ازپاها دنیکش

فکر کرد که با مانتو  نیرخاند و به او صورتش را به سمت او چ اوردیخان با ابهت تاب ن نیا نیبار نگاه سنگ ریز آفرت

داشت،ابهت مردانه و  دیمرد با تجربه به او ام نیکه ا یشده نه دختر یرستانیدب یدخترها هیشب یساده وکفش کتان

 .دادیجلوه م شتریپا افتاده اش را ب شیظاهر پ یبه طرز مضحک نیب نیهم در ا متیگران ق نیو ماش یراننده شخص

 و گفت: دیکوتاه چانه اش کش دیو سف اهیس یبه موها یدست

 نهیمن رو به چشم دوست بب هیکنم،کافیبه نامت م دهیند یبخوا یدست رو هرچ یروبهم برگردون نیدخترم اگر آرژ _

 .نینه دشمن هم
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 گفت: انهیپهنش شکل گرفت و با لحن سرزنش جو یابروها نیب یا گره

 ست؟ی!اون مهم نیخواهرش چ ن؟پسیففط آرژ_

 شد. دایپ یشکل گرفت و چروک صورتش به خوب شیلبها یکمرنگ اما... پر عمق رو یلبخند نینام آو یاداوری با

 خودم البته به دور ازچشم برادرش. شیمن، هر روز خدا پ زدلیاون عز_

 لبش را پس زد وادامه داد. یبه صورتش برگشت و لبخند رو تیجد

تا شهر  یاشاره کن هی یفقط کاف  یو خسته شد یتونیکه نم یمنم هست، هر وقت حس کرد زیحاج رضا عز زیعز_

 .گردونمتیچون و چرا برم یب ستیراه ن شتریساعت ب مین

 لب زد. تیگذاشت و با قاطع شیپا یدر هم گره خورده اش را رو دستان

با  تینبودم جدا از موفق نجایاهل کم اوردن وجا زدن بودم که االن ا ن،اگهیخان شما من رو خوب نشناخت لیاسماع_

 مهمه. یلیمن خ یبرا  یمهندس قاسم یپروژه ،خوشحال  نیارزش ا

 جواب بده. ندهیکارت در ا جهیپس با دهنت جواب نده با نت یگیکه تو م نطوریاگه ا_

 ...شیپر حرف بود اما لبها نگاهش

 .ادینشه حرف زدن در موردش شعار به حساب م دهیکش ریبه تصو میخوایکه م یزیحق با شماست تا چ_

بود از دست  دشیرا که  روزنه ام یدختر نیا خواستیهم فشرد،دلش نم یپلک رو یا هیگرفت و چند ثان ینفس

 بدهد.

 .کنهیشبانه روزت رو حروم م هی گهیکلمه م هی سوزونهیهم  م یبد جور سوزونهی،میشناسیرو نم نیدخترم تو آرژ_

را داشت،نگاهش  شیلبها یرو یریشکل گ یظه امادگشد که هر لح یمانع سوتفاهم شود سد راه پوزخند نکهیا یبرا

از  شتریشود؟او ب یشبانه روز حرام م کیکلمه تنها  هیبا   یفکر کرد که به راست نیرا به سمت پنجره برگرداند و به ا

خشک  زمیکه هر روز همانند ه شدیمگر چند کلمه م ودبود،مثال همان جمله اخر مسع دهیرا چش یطعم سوختگ نیا

 !دیکشیوجودش را به اتش م ،یاداوریبا جرقه 
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خود  یمخاطب دل شکسته تا جمله ها با ان برا یبرا شوندیم یترخوبیاز حرفها تنها چندکلمه اند اما...ت یبعض"

 "کند فیسردرگمش رد

 ...نیآرژ

زمان  شدی،باورش نمبود ۱۰نگاه کرد،عقربه ساعت در حال گذشتن از  وارید یرو یا شهیساعت گرد و بدون قاب ش به

 ونیزیتلو یجلو زیاش بلند شد و به سمت م ینقشه کش زیشود،از پشت م یسپر یزود نیبه ا یداریدر ب

نگاه کرد که  گاریو مچاله شده س یخال یکرده بود،به پاکت ها دایاز روحش به ظاهرش هم  رسوخ پ یرفت،کالفگ

 انیدا یدو دستش گرفت تحمل دور نیمبل نشست و سرش را ماب یسوخته بودند،رو قشیشب گذشته با هر کام عم

 کیاست، انیدا تیاز شب گذشته تا حال سراغش را نگرفته تنها عصبان یکس نکهیا لیدل دانستیرا نداشت م

 .دیکشیم دکیکه عنوان خاله را  یمادر یاز سو ییبه تنها میتحر

خوردن قهوه  الیخ یراه بود، ب قهیکمتر از دو دق یاصل اش در گوشه خانه باغ بود که تا ساختمان یمتر۱۰۰ تیسوئ

 ساختمان رفت. یبه سمت ورود انیتازه دم دا یها ییاز چا یکیخوردن  یاماده شد وبرا

لب  ریکرد ز دایرا درکنار پسرخاله اش پ نیآو یرچشمیبر سالن حاکم شد با نگاه ز ینیمحض ورودش جوسنگ به

 بلندت کنم؟ ای یشیکه فقط آوات بشنود گفت پام یطور

است  نیکه مفهومش ا دانستیو م شناختیبرادرانه اش را م یرتهایمثل غنچه در بهار شکفت،توجه و غ نیآو یلبها

در وسط سالن کج کرد و با  انیگردنش را به سمت دا یصبحگاه یدلخوش نیبخشش هست ،با ا یبرا دیام یکه جا

 گفت: یلحن محتاط گونه ا

 زم؟یان داداشم برتازه واسه خ ییچا هیمن _

 کوتاه کنار دستش شد. یچوب هیپا یرو ییاز سماور طال یچا ختنیرو ترش کرد و مشغول ر انیدا

 .زمیریالزم نکرده خودم م  _

را به   شیلبها رانهیفرش دست بافت در مقابلش زانو زد و غافلگ یجان گرفته به سمتش رفت، رو یبا قدمها نیآرژ

 چسباند. انیدا یشانیپ

 کس من رو. یدل ب زکردهیعز نیناراحت کرده ا یچ_

 و تشر زد. دیکش رونیب نیخودش را از آغوش آرژ  یساختگ یتینارضا با
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 یخوایدختر نداشته باش،تو نم نیبه ا یبود؟مگه صدبارنگفتم کار یچاقو دست ک یگیبعدش م یزنیخودت زخم م_

 .یپدر بزرگش محروم کن دنیبچه رو از د نیا یحق ندار ین،ولیخوب نب شینیبب

 کرد. یدست شیپ انیخواست لب به اعتراض باز کند که دا نیآرژ

ازخدا باهات دهن به دهن  و  رمیتا عمر بگ یخان نش لیدخترو اسماع نیرابطه ا الیخ یبه روح خواهرم قسم اگه ب_

 .شمیچشم تو چشم نم

 امدیکه اسم مادرش م ییتر از جانش را خلع سالح کند مگر جا زیپسر عز نیکه ا دییخوب دانسته بود چه بگو انیدا

 د؟یایکوتاه ن توانستیم

 .دیرس نینگران  آو یها یعبور کرد و به عسل نیپر رنگ آرژ یاز اخم ها نگاهش

که فقط  نیلقمه نون بخوره ا هی اریصبحانه رو ب لیبه داداش گوشت تلخت زل نزن برو وسا ینجوریدختر تو هم ا_

 .خورهیگارمیدود س

رساند،از پشت او را در آغوش گرفت، گونه چپش را محکم  نیمبل بلند شد و خودش را به آرژ یاز رو عیسر نیآو

 .دیو با عجله به سمت اشپزخانه دو دیبوس

 ؟یهم ناراحت ؟تویکنینگاه م ینجوریشده بود با اخم وتشر گفت:توچته چرا ا الید رهیخ یکه متوجه نگاه ها نیآرژ

 جمله شد. کیان نگاه تنها  ریفرار از ز یتالش اش برا تیمهر زد و نها شیدر دل داشت به لبها نیاز آرژ که یترس

 . نیمن برم کمک آو انیدا _ 

به اتاق خوابش در را بست و به بدنه  دنیطبقه باال رفت،به محض رس یپاسخ مادرش نشد و به سمت پله ها منتظر

افتاده  نییهم نهاد و از پس پرده پا یاش گذاشت و پلک رو نهیس یوداد، دستش را ر هیو محکم ان تک یچوب

 شده بود تصور کرد. بسته یدیق یبا ب شیکه  دکمه ها  یرا در ان ژاکت سورمه ا نیچشمانش آرژ

........ 

ساک را  زیشکل گرفته بود توقف کرد،آفرت دسته او الهایو نیو پرچ واریکه از دو طرف با د یدرون کوچه ا نیماش

خبر دادن به اهل  یقدم برداشت،راننده برا ادیخان با فاصله نه چندان ز لیدستش فشرد و پشت سر اسماع انیم
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 یها نیمقابلش که  با پرچ یاز در بزرگ و آهن آفرتنگاه  یفاصله مبدا کاوش گر نیخانه از انها سبقت گرفت و در ا

 کوتاه و بلند شد. یوارهایاز پس د دهیلک کشبلند محاصره شده شروع شد و مقصدش درختان سر به ف

 دنیچیبا پ گوشیبود و باد باز دهیبرگ درختان پاش یرا رو یتمام رنگ زرد و نارنج یبا دست و دلباز زییپا فصل

 .نواختیم یزییتن خشک انها اهنگ پا انیم

پهن و قد نسبتا  یکه گذشت به سمتشان برگشت و انها توانستند از پشت شانه ها یا قهیبعد از چند دق راننده

 .نندیرا که در استانه در قرار داشت بب یرمردیبلندش  پ

 آقا رفت حضورتون رو اطالع بده._ 

ش که دستانش را پشت کمر یراننده جوان  باز و بسته کرد و در حال یچشمانش را برا میخان به نشانه تفه لیاسماع

 اش بکاهد. یتاب یاز ب نیکوتاه در اطراف ماش یداشت با قدمها یقالب کرده بود سع

 .زدیرا صدا م انیکه مدام دا دیمش باقر را شن یرنگش بود که صدا ییالبالو یتلخ چا  یادیطعم ز ریدرگ نیآرژ

 یسمت در سالن رفت،رو ارام به اجبار درد استخوان به ییو بلندش  را مرتب کرد و با قدمها دیسف یروسر انیدا

 .دیکش نییرا همراه با سرش به سمت پا شیداده و شانه ها هیو دستانش را به نرده تک ستادیتراس ا

 شده؟ یباشه مش باقر،چ ریخ_

 .دیچند قدم برداشت و سرش را به سمت باال کش دیافتاده و چشمان کم د یقد بلند با شانه ها رمردیپ

 ...نیخانوم مهمون دار_

 که در خور سن و سالش نبود گفت: یکرد و با ترس یکوتاه تعلل

 تو. ادیب خوادیخان دم در خونه ست،م لیاسماع _

با سرفه  الیو د نیدر چشمان آو دایبدون توجه به ترس پ د،یرا بست و سرفه امانش رابر نیآرژ یراه گلو یچا یتلخ

راه کوتاه  انهیبود رفت،اما م دایدر قاب ان پ نایبه سمت در سالن که چهار طاق باز و دا شدیتر م دیکه شد یها

 آوات سد راهش شد. دنشیرس

 قرمز شده بود زل زد. دیشد یکه از سرفه ها نیکرد وبه صورت آرژ کیرا بار چشمانش
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 ؟یکن کاریچ یخوایم_

که مانع بروز  یخاله زاده ا نیحفظ حرمت ا یبرا دیکشینفس م یباز شده بود اما هنوز هم به سخت شیگلو راه

 هم قفل شده اش اخطار داد. یرو یدندانها انیدستاتش را مشت کرد و از م شدیخشمش م

 به تو نداره. یربط چیموضوع ه نیآوات برو کنار  ا_

که درصد  یرا چنگ زد،با لحن نیشانه ارژ یو بافت در حال سقوط رو دینا ارامش کش یرا به سمت شانه ها دستش

 گفت: شدیدر ان حس م تیاز عصبان یکم

 چیخونه واسه ه نیکردنش از ا رونیست، احترامش واجب،ب فهیوطا لیا نیمرد بزرگ ا ا،اونیداداش من کوتاه ب_

 .شهیکدوم مون خوب نم

 خانه رساند. اطیدستان او را پس زد و خودش را به ح یکه از بَر بود،به تند ییها حتینص دنیتظاهر به نشن با

بودند،اشکال مختلف  ستادهیپله ها ا نییکه پا یشدند و در حال دهیقطار به دنبالش کش یخانه مثل واگن ها یاهال

وقت به  چیه نیآرژ تیبود...عصبان زیوهم انگ تیواقع کیذهن تک تکشان  شد،دریم دهیدر چهره شان د ینگران

 خوب ختم نشده بود.

 .دیکش ادیبلند فر یوباصدا  تادسیخان ا لیومقابل اسماع انیکنار دا اطیوسط ح در

چون  یاز جونم؟فکر کرد یخوایم یخاک، چ نیخونه،قدمهات کراهت داره واسه ا نیتو ا یپاتو گذاشت ییبا چه رو_

 خونه؟... نیتو ا یایب یتونیم دن،یجواب سالم تو م انیهاشم ودا ییدا

 یاز تمام یکه نمود یشد،چند قدم به سمتش برداشت و با چشمان هیتخل یاش مثل باتر یو انرژ دیبر نفسش

 سالح کرد. یخان ب لیاسماع نهیبود با حرص گلوله کلماتش را روانه س ایدن نیا ینفرتها

خونه،چرا از عذاب دادنم  نیتو ا یپاتو بزار یبا تو رفت وامد کنه،اما توحق ندار تونهیم خوادیم یمن که گفتم هر ک_

 !یبریاخه المصب چرا از عذاب دادن من لذت مد  یبریلذت م

شکستن را  نیدستش توانست ا یبه کمک عصا شیشد و زانوها دهیخان کش لیچشمان اسماع یاز اشک رو یا هیال

 .اوردیتاب ب

 پسرم من... نیبب_
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ان افتاده بود  یژاکت هم رو قهیاز  یصحبتش حمله کردو دستش را که حاال قسمت انیهمانند  قوم مغول به م نیآرژ

 سمت چشمان در بهت او نشانه گرفت.

صاحبم  یتونیچوپونم که راحت م یمن گوسفند ب یخاک،فکر کرد ریوقت که ز یلیمن خ ستم،پدریمن پسر تو ن_

که من  ییجا ،ینداشته باش یبا من  کار کنه،بهتریام م وونهیخون د یشدم که بو یگرگ یکنیخان اشتباه م ؟نهیبش

خواهر ساده مو که از بخت بدم  نیبا  ا امدتکه رفت و  نیواسه ا گردمیسر سوزن بهونه م هینبال هستم تو نباش،د

 تر نکن. وونهیکه هستم د ینیتموم کنم، پس بهونه دستم نده،منو از ا شهیواسه هم  یشب و روزش شد یدلخوش

سوال هم  ریو اکنون ز دادندیجان بر کف م شیبرا فهیکه تمام پسران طا  تیخان باهمان اقتدار و محبوب لیاسماع

منبت  یچوب گردو یعصا ستاد،تهیخونش رفته بود چند قدم کم جان به سمت جلو برداشت و شانه به شانه اش ا

شکسته اش  د،لحنیپر دردش کوب نهیبه س دشها فشرد و با انگشت اشاره دست ازا زهیشن ر انیشده اش را م یکار

 کاش... یا کردیمدارا م یکم نیکاش آرژ یا زدیم انیذوق اطراف یتو

 یکه جلو ییو اون بود نه تو  انیدا دنیاگه اومدم به خاطر د تپه،امروزیکه هنوز م نیآو دنید دیبه ام ریقلب پ نیا_

 نیاشاره سرانگشت ا هیبود با  نیرایواسه ام که اگه غ یا زکردهیعز یدونی،پسر خودت م یسپر کرد نهیمن س

جوالن  یودار زتریوهمه کس عز زیواسه ام از همه چ تکه خاطر یدونیاما...خوب م ادیجلوم به زانو در م کلیقدوه

 .یدیم

 لیاش شده بود اما با وجود اسماع ییو شنوا یینایبود وتمام حواسش معطوف به ب ستادهیا یکنار در ورود  آفرت

و در دلش  دیاش را به خاک مال یکتان ی،نک کفش هانشده بود نیآرژ دنیپهن هنوز  موفق به د یخان با ان شانه ها

 .یگفت:عجب استقبال گرم

دل ازار با  یبا بلندکردن دستش  خواستار توقفشان شد وبعد از پوزخند نیو آوات به سمتش رفتند اما  ارژ انیدا

 قبل  گفت: هیارام  اما برنده تر از چند ثان ییصدا

بزار بچسبم به  یگفت اوردنیواسه ات ن یوارث چیاون دوتا پسرت ه یدیشدتا د یشدم؟ چ ایات بودم  زکردهیعز_

واسه بقاء  ندازمیتوله پس م هینه   خوامیمو م یبه اصطالح ارث پدر ینه اون رشوه ها یاشتباه کرد ی! ولاریزان میتی

ه حرومزاده بچ هیمطمئن باش  ادیحفظ اسم ورسمت ب سهاز خون من وا یدست برقضاء بخواد بچه ا ینسلت. اگه روز

 .یوارث نر نیبار ا ریز یجمع ومجلس چیتو ه یست که خودت مجبور بش

 یبودکه در گذشته برا یکار یکه سرپوش صالح مخف یتیبار تهمت به جنا ریخان شکست ز لیبند زده اسماع قلب

 انیخبر بودند به استثناء دا یهمه از بطن ماجرا ب نیب نیانجام داده بود،و در ا  شیروژان و بچه ها  تیحفظ حق و امن
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سرو  نیا دیقامت رش یلرزانش را رو یها ت،مردمکو اعتماد داس مانیبه او ا شهیکه هم شیو هاشم خان وخدا

 به نامش خورده بود. یکه در هر بنا و ساختمان اجر اریپسر زان یسرسبز حرکت داد و در ته دلش حض کرد برا

 نییپا یرا به تند شیها د،شانهیرا عقب کش نیشان استفاده کرد و  آرژ نیاز سکوت قبل از شروع گردباد ماب انیدا

 نیا نیاورد،دستان چروکش را قاب صورتش کرد و در چشمان خون نییو صورتش را مماس با صورت خودش پا دیکش

 رفت؟ ادتیصبح  یهاگفتم بهت!حرف یمن چ نیکرده اش نگاه کرد وگفت:آرژ زیعز ادگاری

از دست رفته اش دور  یو حسرت داشته ها دیمثل دهل اغاز جنگ کوب انیدست دا ریز شیها قهید،شقیلرز شیلبها

 و خرخره اش را فشار داد. دیچیگردنش پ

 .دیپرس گریو بار د دیبه صورتش پاش خکیخوش م یبا بو انیدا نفس

 ؟یبه من داد یرفته چه قول ادتین،یبا توام ارژ_

 :دینال یزیلحن رقت انگ با

به کارش ندارم  یکار گهیمن د ییخاطر تو و دا ساده،محضیخونه وا اطینرفته که االن تو ح ادمی ان،یدانرفته  ادمی_

 فقط بامن هم کالم و رو در رو  نشه.

 یبه نرده ها انیسوق داد که با چشمان گر نیاز صورتش جدا کرد و نگاهش را به سمت آو اطیرا با احت انیدا دستان

 و گفت: ختیطعنه او یزده بود،لحنش را به چاشن هیپله ها تک ییو طال یمشک

 ؟یبغلش کن یایخانت اومده نم لیاسماع یبخند دیخواهر کوچولو!االن با یکنیم هیچرا گر_

داشت از پله ها باال رفت و خودش را  یو شکستن دل خانواده اش را در پ یمانیکه پش ییاز حرف ها یریجلوگ یبرا

 و لرزانش جا داد. دهیانگشتان کش نیروشن کرد و ماب یگاریصدا س یتراس رساند،آوات ب یرو یبه صندل

 .کنهیبکش ارومت م_

 یاز ته وجود گرفت،ب یقیخشکش جا داد و کام عم یلبها نیرا ماب دهیبه اتش کش گاریگرفتن آوات س دهیناد با

 نیمعده اش را به سوزش انداخته بود با وجود ا یچا یدر روح و جسمش رخنه کرده و تلخ شبید یو خستگ یخواب

خان که  لیاسماع یحرف ها دنیشن یبرااش اگاهانه به کار گرفته شده بود  ییمملو از درد حس شنوا یحس ها

 نشسته بود. یتخت چوب یتراس رو نییپا
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نجان قهوه را به که ف یو در حال دیباال کش یبه سمت پشت رشیچند رنگ ز میگل یخان خودش را از رو لیاسماع 

 تخت سوق داد. یدر ان سو انینگاهش را به سمت دا کردیم کینزد شیلبها

 .انیواسه ات زحمت اوردم دا_

که کنارش نشسته و همانند گنجشک باران خورده  یبرداشت و به سمت دختر ینیفنجان قهوه را از داخل س  انیدا

 در خود مچاله شده بود گرفت.

 .چسبهیدخترم هوا سرده م ریبگ_

 رنگ را گرفت. دیکرد و دسته ساده فنجان داغ سف یلب تشکر کوتاه ریز آفرت

 خان چرخاند. لیو سرش را به سمت اسماع دیصورت افرت پاش یبا تارو پود مادرانه به رو یلبخند انیدا

 .یبوده شما واسه ما رحمت بود ه،تایحرفها چ  نیا_

ان را در حصار آغوشش محکم نگه  ییگرانبها ءیو او همانند شداده  یخان جا لیخودش را در اغوش اسماع نیآو 

 .دیکش انیاش نشاند و نگاهش را از آفرت به سمت دا ییطال یموها یبر رو یداشته بود،بوسه ا

 نیکارم من باب ا نیشدم،غرض از ا یریبوده جواب کار خودت بوده،شرمنده که با حضورم باعث درگ یاگه خوب_

 رو بکنه. تیزیمدت کن هیکه از شهر اوردمش تا  کس وکار یوب میتیدختر 

به  یکه به راحت ییفرو رفت وبا تن صدا یریحص یصندل یخال یفضا انیاز خشم نهفته درونش م نیارژ انگشتان

پُتک کرد و زد  شیرو چند سال پ کشهیمردم م میتیکه رو سر  یگفت: دست محبت دیرسیخان م لیگوش اسماع

 پسرش. یها میتیوسط سر 

به  ییباز نرده ها با سکوت پر معنا یفضا انیخان شانه اش را کج کرد و سرش را به سمت باال گرفت از م لیاسماع

 چشم دوخت.  نیچشمان گستاخ ارژ

 خان را جلب خود کند. لیتالش کرد تا توجه اسماع هیسکوت پر حاش نیا دنیبا د انیدا

 .دیفرمود یخوب م_

 نیگونه مرطوب آو یفرستاد و دستش را نوازشگرانه رو رونیهوا ب گوشیباز مینس انیمملو از حسرتش را م نفس

 .دیکش
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 هی گه،امانتید یجا هی برمشیبا خودم م نصورتیا ریغ مونه،دریم یتو اوردمش اگه بخوا دیهمونطور که گفتم به ام_

دم دست توباشه تا عمل کرده باشم به قول  خوامیم نیوبا ارزش،واسه هم یمیدوست قد هیبود وسفارش کرده  زیعز

 مردونه ام.

 نیامد گفت:بزاربمونه خان،حداقل ماهم تو ا یم نییپله پا نیکه از اخر یدر حال نیتا خواست لب باز کند آرژ انیدا

 یکه زنده ا یکه تا روز ارمیات ب زکردهیعز میتی نیسر ا ییارام زمزمه کرد:بال رلبشیو ز میبریم یسهم ینواز میتی

 .یکردن نداشته باش ریجرات کار خ

کمرش گذاشته بود چانه اش را باال داد و  یکه طلبکارانه دستانش را دو سو یتخت توقف کرد و در حال یچند قدم در

 خان گفت : لیخطاب به اسماع

 یکرد غیرم درکه از من و خواه یخدمتکار در برابر حق هیخواستن  کنمیواسه خدمت به من،فکر نم یبمونه ول_

 باشه. یادیخواسته ز

اش  یرنگ لباس محل یمشک قهیرنگش را از جل یاب حینگاه کرد که تسب انیخان با چشمان گرد شده به دا لیاسماع

 .دیکشیم رونیب

اون در به رو  یدم خونه ات ول فرستادمیغالم م زویکن هی یهفته ا ست؟منیپسر حسابش با خودش پاک ن نیا انیدا_

 دختر شده؟ نیشده که طالب ا یحاال چ کردیشونم باز نم

 خوامیم نویزد و با همان لحن طلبکارانه اش  گفت:ا یزیکه از ذهنش گذشت لبخند تمسخرام یثیبا فکر خب همزمان

 ...یکی نیاما ا اوردنیها رو ادمات م یز،قبلیچون واسه تو عز

 .شیبود و در حال کلنجار  با دکمه مانتو نییش پااشاره کرد که سر یچشمانش به دخترک با

 واسه ام جالب شده. ییجورا هی،یبرخورد و استقبال در خور اعمالت اورد نیبا علم به ا نویا_

توجه نوه اش را جلب کند،مردد به  تواندیآفرت م یکه با سماجت به با ارزش دانستیخان از همان ابتدا م لیاسماع

 نگاه کرد. انیدا

 ه؟یا چنظر شم_

را  هیادا کرد که بق یعبور داد و حرفش را به گونه ا یانگشتان گوشت الودش به ارام انیرا از  م حیتسب یها دانه

 ان کرد. تیمتوجه حساس
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 ای فهیدختر به عنوان خدمتکارممکنه بر حسب وظ نیشه،اینفر سوم م طانیدختر و پسر ش هی نیتو رابطه دو نفره ب_

 شون خونده بشه. نیچندماه ب تیمحرم غهیص هی دیبمونه با خوادیبخوره اگه م نیناخواسته دستش به دست ارژ

حرکت ماند،تک به تک  یانگشتانش ب انیجان و لق شده م یآفرت رفت و راه برگشتنش را گم کرد،دکمه ب نفس

.سرش را بلند کندیم یکه استخوان ها را وارس یکرد همانند باستان شناس یبود را در ذهنش هج دهیکه شن یکلمات

به نشانه  یتا حرف کردینگاهش تقال م د،بایددر صورتش  ینیو غمگ قیعم یخان نگاه کرد و تراژد لیکرد و به اسماع

 تیته دلش رضا یمانده بود ول یکرد، بر سر دو راه لیتبد اسیرا به  دشیبه هم  فشرده او ام یاعتراض بزند اما لبها

 و ارام لب زد. دیکش ابشیدندان اس یهم فشرد با زبان رو یگرفت و پلک رو یداد،نفسینم دنیپا پس کش نیبه ا

 .کنمیقبول م_

و  نیصورتش نقش بست که تمام چ یرو قیخان جان گرفت و لبخندش چنان عم لیچشمان اسماع یکم سو نور

 قرار داد. دیچروک صورتش را در معرض د

 .دیچرخ انیبه سمت دا یافتاده بود با ناباور ریواکنشش به تاخ گفتگو نیکه از بهت ا نیآرژ

 کنم؟ غهیخدمتکارمو ص دیمن با انیدا_

 کرد و گفت: کیرا بار چشمانش

 .یریشرط رو بپذ نیا دیواسه تو کار کنه با یخوایاگه م یول یقبول کن یستیمجبور ن_

 را چنگ زد. شیو موها دیکش انیشرط مقدس مابانه دا  نیاز ا یکالفه ا نفس

 یتید،محرمیچرخ یم غهیحول ان ص شیفکر اناتیوارد خانه شد،تمام جر انیمستاصل به همراه دا یبا قدمها آفرت

 بود. شانیکه خارج از قاعده باز

 نکن. یبیزم،غریراحت باش عز_

 و تپلش زد. دیبه صورت سف یکج کرد و لبخند انیرا به سمت دا گردنش

 پرت کردن حواسش قرار داد. یبرا یخوب یان احاطه شده بود بهانه ا را که حضورش در یتازه ا یفضا

بزرگ خانه با چند پله از هم جدا شده  ند،سالنیمتفاوت را بب ونیچند دکوراس قیتلف توانستیخانه م نیا در

ان  واریپر شده و در دو گوشه د ریبه شکل ش ییها هیرنگ با پا ییطال یان با دو ست مبل چوب یبود،قسمت فوقات
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در وسط   وارید یرو یبزرگ شگریسالن نما یتحتانقسمت  کرد،دریم ییبرنز خودنما یها هیپا یبر رو متیگران ق ایاش

 یها نتیشکل با کاب یا رهینفره از آشپزخانه دا ۲۴ یناهار خور زیبا فاصله م یدو رنگ کرم و قهوه ا یراحت یمبل ها

خانه را دو چندان کرده  ییبایمنزل ز لیو سا ریسالن با سا یروایرنگ بود، ،هماهنگ بودن رنگ کاغذ د یقهوه ا

 یو فرش ها متیگران ق یها وار،مجسمهید یشده رو هیتعب یگچ یو فاخر درون قاب ها ینتیفرش ها ز بلوبود،تا

 .کردیخانواده م نیخانه را متوجه اصالت و اعتبار ا نیبه ا یا گانهیدست بافت  در بدو ورود هر ب

 وستیدختر تازه وارد جمع شده بودند پ نیاز شربت پرتقال به جمع خانواده اش که گرد ا یبلند  هیپا وانیبا ل بهار

 در مقابل او  ییوانرا با خوشرو

 گذاشت. 

 کرد. یتشکر یلب به آرام ریز آفرت

 اش جا داد و گفت: یلباس محل قهیرنگش را درجل یاب حیتسب انیدا

 نیآرژ یکه حاضر شده حرفها یزیعز نقدریخان ا لیواسه اسماع یجور ه؟چیهست یدختر جان از خودت بگو،ک _

 خونه؟ نیتو ا ارهیرو به جون بخره وتو رو همراه خودش ب

احساس کند اما  شیشانه ها یرا داشت رو یباز نیکه نقش مقابل ا ینگاه مرد ینیسنگ توانستیهنوز هم م آفرت

 با چشمات رنگ ناشناسش را نداشت. ییارویچشمانش جرات رو

 یادیمشکالت ز ریبرادر دارم که درگ هیسالمه،پدر ومادرم چند سال که فوت کردن و ۲۴اسمم افرت و_

هست که به ادم جرات  ییزهایچ هیوقت ها  یده،بعضیمن رو نم یکس یخونه مفهوم ب نیمن تو ا شه،حضوریزندگ

 یمنو معرف شونیبودن وا انخ لیاسماع یمیدوست صم میب کار قبلمثل عزت نفس و سربار بودن،صاح دهیموندن نم

 کردن.

 دختر جان. یلب زمزمه کرد:زنده باش ریز انیدا

 ...شهیما م یصورتش گفت: حاال نوبت به معرف یبه گرم یبا لبخند آوات

 و دو دختر جوان را نشانه گرفت. دیرابه سمت چپ کش دستش

 من هستن. یو بهار خواهرها الید ینیبیخوشگل که م یخانوم ها نیا_
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 یاو سع یداریشن فاتیدر رفت و امد بود،در کنار توص نشیمخاطب یآفرت همراه با هر انگشت آوات رو چشمان

و چشمان درشت و  دیخودش را هم داشته باشد،بهار عضو کوچک خانواده با پوست سف یریتصو یداشت برداشت ها

 یخشک و جد یو برادرش چهره ا هراما متفاوت از خوا الیش بود،داز صورت یپر که مثل آوات لبخند عضو کلیه

 .شدیگوشت الود و خوش فرمش احساس نم یو لبها یدر چشمان مشک تیمیاز صم یکه رد یداشت،به گونه ا

 .دیچیپ انیدا یدور شانه ها نباریا  دستانش

 پسر داره... هیکه  کنهیم یهاشم هم با ما زندگ ییمادر مون، البته دا نمیا _

 شد. نیمعارفه اش همراه با چشم دوختن به نگاه نا ارام آرژ ادامه

 هستن. یو صد البته مهمون نواز تیخوب و با شخص یها نباشه پسرها یصحبت بعض_

 به خورد توجه اش نرفت. نیب نیهم در ا نیآرژ یغره ها چشم

 پسر اخموست و خاله زاده هامون هستن. نیکه برادر ا نیهم  آو طونیدختر ش نیا _

 شد،رنگیم دهید یبه راحت نیخودش بود، اما در چشمان عسل رنگ آو یکه جزء از دست رفته ها ی...حستیمعصوم

 کرده بود. شیدوران کودک نیتریپشت و یو پوست روشن او را پر شباهت به عروسک ها ییطال یموها

 خورد.  نیازحضور آرژ یخانواده و خال یمیرا در جمع صم انیپخت دا ناهاردست

 گفت: کردیم زیتم ییگذاشتن داخل ظرف شو یکه بشقابها را برا یدر حال نیآو 

 شه؟یم یچ شیمعن ،یدار یقشنگ یلیاسم خ_

باعث  یدسته دار جا داد اما... قبل از ترک سالن حس کنجکاو ینیرا  درون س وانیل نیاخر زیم یدر انتها  الید 

 توقفش شد.

 زد. یلبخند محو فرتآ

 ست. نندهیافر یبه معن_

 از تظاهر گفت: یعار اقیداخل ظرف را گوشه لپش جا داد و با اشت اریحلقه خ نیاخر بهار
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نحو  نیباتریبه ز ی...زن در زبان کرددونمیهم مثل خودت و اسمت قشنگه.من مفهوم کامل اسمت رو م شیمعن_

 .نندهیآفر یبه معنا نامتدیرو آفرت م فه،اونیضع که،نهیممکن معنا شده،نه خانم است نه زن

 چند ضربه کوتاه زد گفت: یچوب زیم یکه با پشت دست رو یحال نیبه قد بلند آفرت اشاره کرد و در ع نیآو

 بد کور بشه،چشم شور گور به گور بشه،چشم حسود ازت دور بشه. گه،چشمیبهار راست م_

و صرف  دندیدیکه داشته ها را م ییادمها نیا انیآمد، از حضور مکش  شیالله گوشها یکیافرت تا نزد یلبها گوشه

 داشت. ینداشته ها نبود احساس خوب ینگاهشان رو

دور باشد؛از همان  شیجو بیبود که آفرت  دوست داشت به فاصله سالها از او و نگاه ع ییاما...از ان ادمها الید

با عدم سابقه در  ییادمها شهیکرد،همیم یاحساس از او دور نیا ییچرا حییبرخورد اول ناخواسته و ناتوان از توض

که آزارت نداده اند اما انتظار ازار از ان  ییهستند،ادمها هازار دهند تیبرا یگذشته وجود دارند که به طرز بد یزندگ

 نیا هییبند قض نیو مضحک تر داردیبا انهابر م یو چشمانت در همان نگاه نخست سرجنگ و ناسازگار یها را دار

بروز ان را فراهم  نهیو زم یشویخودت دست به کار م نیبنابرا یکنینم دایحس پ نیا یبرا یلیاست که بهانه و دل

 احساست. نیا قیتصد یدستت بدهد برا یلیتا خودش بهانه و دل یکنیم

… 

قرار گرفت،در فاصله اندک  دشید طرهیدر س نیخانه آرژ یایکه تمام زوا یفاصله ا ستاد،بایساختمان ا یکینزد در

 یعیدر حجم وس ونجهی یقرار گرفته بود که درون ان برگها یچهار چرخ یگردونه ا یخانه گار واریها تا د نیپرچ

 نیفرو رفته چند نیاز ان در زم  یمیو عقب که ن وجل یچرخ ها نیماب یهم انباشته شده بود و در فاصله خال یرو

بود  گریطرف ان بزرگتر و پهن تر از طرف د کیدرشت که  اریشکل بس یکرو یها با شکل یکدو به رنگ زرد و نارنج

 اهید،گیشده بود کش جادیا واریشکل که در دل د یشامه نواز گلها او را  سمت پنجره بزرگ مربع یپر شده بود،بو

 هیخانه  را شب یخارج یو فضا دهیچیکه سر راهش بود پ یزیپنجره و هر چ یو نرده ها واریرونده به د االب یلوفرین

 دهه هفتاد اروپا کرده بود. ینقاش یتابلوها

در وجودش شکل  یبیشد، دلهره عج دهیکش  واریو پهن وسط د یبه سمت در چوب شیقبل از پاها شیمردمکها 

که تنها تفاوتش  یان،زنیدا یحت بردیحساب نم یمرد از حرف کس نیا دانستیبود که م نیعلتش ا دیگرفته بود، شا

 شیبه داخل خانه پ گریچند قدم د یماه او را در شکم حمل نکرده بود، به ارام۹بود  که  نیا نیارژ یمادر واقع با

پوش  واریمتر و د ۴۰ یبیشکل با مساحت تقر یلیمستط ندسالنیداخل خانه رابب توانستیم یگذاشت،حال به خوب

ست مبل ال مانند با  کیکرد،یم شتریفضا را ب ییایو پو جانی،هیکه انرژ یو هندس زیبا خطوط شکسته ت ییها
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از سالن را اشغال کرده  یادیز یفضا وارید یبزرگ رو شگریدر سه طرف نما  ساده یاز رنگ و طرح ها یبیترک

دستگاه  کیرنگ که تنها تعلقات ان   یاب نتیکرد،اشپزخانه کوچک با چند کاب لیبود،نگاهش را به سمت راست متما

زان شده یاو نتیکاب ریاب چکان ز یمختلف از قفلها یماگ به رنگها نیز بود و چندسا یقهوه ساز و چا

سمت و بوفه  کیبا تمام امکانات ان در  یبزرگ یکش زنقشهیم افت،یقسمت را در نیتر ییبار انتها نیبود،چشمانش ا

ذوق  یکه از قاعده اش خارج شده و تو شدیم دهید یزیان که درون هر طبقه اش چ یدر ضلع رو برو یا شهیتمام ش

قرار  یاز مشروبات الکل  یخال یها شهیان ش یکه البال فتخارو ا ریتقد یکتابها و لوح ها فیمثل رد زدیم نندهیب

 داشت.

 هات تموم شد؟ یبررس_

 .دیقلبش گذاشت و به سمتش چرخ یودستش را رو دیکش یبلند نیاز پشت سر، ه نیارژ یصدا دنیبا شن آفرت

 از اتاق خارج شده بود که او متوجه حضورش نشده بود؟ نیآرژ یک

 بود؟ یاسمت چ_

اگر  گذاشت،البتهیم شیبودن را خوب به نما عینقش ارام و مط نیدرا دیبا د،یکش یهم نهاد و نفس بلند یرو پلک

 .توانستیم

 زل زد و گفت: شیپا ریفرش ز میگل  دیو سف یمتناوب اب یها فیرد به

 آفرت._

 .دیارام اطرافش چرخ یکمرش قالب کرد و با قدمها یدستانش را از پشت رو نیآرژ

 .دیافرت سوت کش یپوزخندش درون گوشها یصدا

 بودم. دهی!تا حاال نشنیچه اسم مسخره ا_

 باشد. دهینام مهندس آفرت شمس را نشن شیکار طهیکه در ح شدیم دایپ یگفته بود،کمتر کس دروغ

پر کردن  یستاد،برایاو از حرکت باز ا یحول پاها نیآرژ یو با شتاب سرش را بلند کرد و قدمها یبدون آمادگ آفرت

 نهیرنگش در پس زم یشد،چشمان عسل رهیو به چشمانش خ دیگردنش را باال کش نشانیچند سانت فاصله قد ماب

 .دیدرخشیم یالجثه ا میمار عظ یاش همانند فلس ها یپوست  گندم
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اون چه  ارمیبه وجود م یعنیست  نندهیافر یاسم من به معن دش،یریبه تمسخر بگ دیمن، حق ندار تیاسم من... هو_

 .خوامیرو که م

 یب نشانیکه برداشت فاصله ماب یگریقدم د امد،بایدرون چشمان آفرت به مذاقش خوش ن یو رازها یریگ موضع

 مقدار شد.

هر  سوزونمیم یعنیآتش  یعنی نیکه اسم من آرژ یر بدونبهت یاریست وبه وجود م نندهیافر یاگه تو اسمت به معن_

 ...یاریانچه رو که به وجود ب

 "نابودگر؟ ای افت؟خالقیزوال م کیوسط کدام  نیو ا یونابود نشیآفر انیآغازشده بود جدال م"

 ...یتونیاگه نم یتحت امر من باش دیبا یعنی یخدمتکارمن ،تویتو بفهم گاهیروز اول جا نیبهتر از هم_

 را سمت در نشانه گرفت و ادامه داد. دستش

 .یبر یتونیراحت م یلیخونه باز و جاده دراز، خ نیدر ا_

 ش،یمهم زندگ یاستادش،هدف ها یجبران پدرانه ها یهدفش آمده بود،برا یامده بود!برا یزیکم چ یبرا برود؟مگر

 داربود،نبود؟ گفت؟خندهیپسر از رفتنش م نیانوقت ا

 با شما ندارم. یمن مشکل_

اش را نخواهد  هیومی یاخالل در روند کارها ییدختر توانا نیفکر کرد که ا نیانگشتش گوشه لبش را خاراند و به ا با

 داشت.

قبل از  دیکه با نهیا یانجام بد دیکه با ییکارها ستیپس مراقب رفتارت باش،ل یشیمشکل محسوب م هیتو خودت _

چون وسواس دارم ،خونه  یضمن لباس هامو  با دست بشور ،دریمو آماده کن صبحانه ،یدارباشیصبح  ب۷من ساعت

 عنوان ... چیبه ه نکهیوا نجایا یاریغذامو ب دیو هر وقت خواستم غذابخورم با یکنیم زیرو تم

 زیواسه تم یحت یشینم کیکارم نزد زیبه م_کار را هدف قرار داد.   زیاز پس شانه آفرت عبور کرد و م نباریا ودستش

 یبر یتونیشبها هم م یخواستم واسه ام انجام بد یتا هر کار یتو خونه باش دیکردنش،در طول روز که من خونه ام با

اومد بهت  ادمی یزیباشه چ ادتیرو  نایا ،فعالیبمون دیداشتم با رکه کا یالبته هر شب یتو اتاق کنار ساختمون  بخواب

 .گمیم
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 از سکوت او حجم گرفت. نید شده بود و لحن ارژمر نیمات و مبهوت رفتارمستبدانه ا آفرت

 ؟یکر ای یدیشن_

 لب زمزمه کرد: ریو ز دیلبش را از درون جو گوشه

 .دمیوهمه رو انجام م کنمیتون رو قبول م طیشرا _

 ؟ی! داریخوبه،سواد چ_

 نخوندم. شتریتا کالس پنجم ب_

 بود باال رفت. دهیکه شن یاز پاسخ شیابروها

مرد تو رو واسه  هیحاال  ،تایهم که هست ی،عمیجذب جنس مخالف ندار یبرا یژگیو ای تیمز چیدختر تو ه_

 خواسته؟ شیزندگ

 سوال تا اعماق وجودش فرو رفت. نیتجربه پاسخ  ا یزیشکست و ت شیدر گلو صدا

 نه نخواسته،کامال حق با شماست._

 .ادیپوئن مثبت به حساب م هیال نبودنت،  دهیبه ا یخوداگاه نیهم_

بود خواسته  دهیال نبودن را،شن دهیبود ا دهیتا بد بودنش را اثبات کند؟قبال هم شن کردیمرد تالش م نیا چرا

از زبان مسعود کام دل و  دنشیبه اندازه شن یگریاز زبان مرد د دنشینشدنش را،کم بودنش را ،اما چرا تکرر شن

که  دوستش داشت انتظار داشت، از  یاو ازکس ،چونها در بطن سوالش بود ییچرا نیجانش را تلخ نکرده بود؟پاسخ ا

حرف تلخ  نیاو تمامش را رو کرده بود وا یداشته باشد؟برا توانستیم یچه انتظار بهیمرد هفت پشت غر نیا

،اما  شودقضاوتیبشنود م  بهیاز غر یبد زینکرده بود.ادم اگر در مورد خودش چ یادم که کار نیا یبود برا دهیراشن

 .یتومور نمک نشناس شودیم بشنوداگر از آشنا 

کالمش با  نیبا اول شدنیکه جذبش م یادیز یکرده بود نخواستنش را با وجودخواسته شدن از طرف مردها دییتا

او را  چکسینخواست پس دروغ نگفته بودکه ه خواستیم دیاوکه با یاز عطر سرد وجودش، اما وقت یتوده ا دنیبلع

نفراست  کیمنظورش همان  خواهدیمرا نم چکسیه دییگویم یدختر یس بود وقتهمه ک شیچرا که او برا خواهدینم

 نخواست. یول خواستیم دیکه با
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 فیکرد که ک دایباغ پ انیو او را م دیرا کنار کش ریشد پرده حر دهیرا که درک کرد به سمت پنجره کش نیآرژ نبود

و مش باقر با صورت  رودیم نشیاز عجله به سمت ماش یعار یشانه اش انداخته و با قدم ها یرا رو یلوله ا ویآرش

 تا ان را باز کند. رودیسمت در م بهبلند  یاش بر خالف او با گام ها یعقاب ینیو ب یاستخوان

 یبر ارام بودن خانه و نبود مشکل یمادرش مبن دییبا مادرش تماس گرفت وبا تا دشیاز د نیاز محو شدن ماش بعد

ساعت گذشته را  نیاز اتفاقات چند یا دهیبرقرار کرد و چک یهم با استاد قاسم یراحت شد و بالفاصله تماس الشیخ

 داد. حییتوض شیبرا

داد،با کش سرش  چیبار دور هم پ نیبلندش را چند یوموها دیپوش یمشک یرنگ را با جوراب شلوار یمشک کیتون

کمد  یمتر ۱۲درون اتاق  ی،در سمت چپ تخت ساده و چوبکرد شیموها مهیمحکم بست وشال قرمز رنگ را هم ضم

راحت خود انکار شده اش را در ان  الیبا خ توانستیشده بود و او م هیبزرگ تعب یا نهیدر ان آ یقرار داشت که رو

 .ابدیب

ه قبل از ورود به انجا از او کسب اجاز دانستیرا مرتب کرد به جز اتاق خواب که خودش را موظف م نیآرژ خانه

 یان جمع خانوادگ انیشب بود برنگشته بود به سمت عمارت رفت وم۹از ظهر که رفته  تا االن که ساعت یکند.ول

مخالفت کردن دهان باز کرده و دست  یبرا خوابدکه اصرار کردن که شبها در عمارت ب یفقط شنونده شد و تنها زمان

 محبت انها زده بود. نیرد به ا

که غمش  گفتیخواهر جوانمرگش م یها یاز سخت گفتیاز خاطرات گذشته م شینشسته بود واو برا انیدا کنار

حضور در  یکه به همراه همسر و پسرش به همدان رفته اند برا یبرادر کدانهیاش تازه بود از  نیآرژ یهنوزهم برا

 ختم شد. نیآرژ یبرا  ینقطه اتمام داستانش به صبور تیمراسم  فوت برادر زنش و در نها

را  یعاشق یکه خودش هم از بچگ یکس یشد، برا الیداشت متوجه برق چشمان د انیکه با دا یمکالمه ا نیح آفرت

 کی دنیبه چش هیحس  شب کیسخت نبود،چرا که تجربه  یادیعاشق است ز الیکه د نیا صیشروع کرده بود تشخ

تفاوت  یکه همان غذاست حال باکم است نیمتفاوت درست کنند اما اصل ا یان غذا را کم هیبق دیشا باشد،یغذا م

 .اوردندیم ادیمزه مشترک را به  کیهمه  بایشود تقر دهیان زمان که اسم ان غذا شن یول ینیریوش یدر شور

 یبه سمت خروج عیسر نیو آو الیو آوات خاتمه داد، د نیآو یبه کل کل ها شدیکه وارد باغ م ینیماش یصدا

 استقبال را هم دارد؟ اقتیو آفرت در دلش گفت: اخه مگر ان مرد ل دندیود

 آوات توجه اش را معطوف خود کرد. یصدا
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 یهمراه نیاستقبال از آرژ یرو برا نیآو گردهیبرم نیوقت که آرژ کنم،هریرقمه درک نم چیرو ه الید یرفتارها نیا_

 .کنهیم

وآفرت چقدر  دادیبه خرج م شیبرا یاز جنس نفهم یخواهرش را  و برادرانه ها یدلداگ نیقصه ا دانستیم آوات

 را در دل داشت. یاحساس یها یجنس از نفهم نیحسرت ا

به  شودیان را دارد، حسرت مبدب م یگرید ینیبیکه م یدلت، اما... زمان یرو شودیم زهاحسرتیچ ینداشتن بعض"

 "ان نداشته را فراموش کند دتوانیهرچه تالش کند نم یعقده و ادم عقده ا

و نگاهش را  ستادیپله دوم سالن ا یشده بود رو دهیمنقطع و کالمش بر شینفسها دنیکه از شدت دو یدر حال نیآو

 آفرت مستقر کرد. یرو

 ساختمون خودش. یداداش گفت غذا شو ببر_

گل  یها زهیبا طرح ر دیکه چادر سف یراحت شده بود جانمازش را جمع کرد و در حال الشیخ نیکه از امدن آرژ انیدا

 .دیچرخ نیبه سمت آو دیکشیم نییشانه اش پا یبنفش را از رو

 واسه ادم. ذارهیغذاشو بخوره،تنها تو اون خونه مگه اشتها م نجایباال؟ خوب هم ادیچرا نم_

 رفت. انیکرد و به سمت دا دایباال امدن از دو پله را پ یبرا ییرویکه منظم شد،ن نیآو ینفسها تمیر

 تنها باشه. دهیم حیخسته باشه ترج یوقت یدونیکه م ،خودتیاگه اون داداش من تو مادرش انیدا_

 یجمع الیکه بابت خ دیرا شن نیآرژ یبزرگ بود  که صدا ینیغذاها داخل س دنیدر آشپزخانه مشغول چ آفرت

 امده بود. انیدا

رابه دست  ینیس زیچ چیدوباره بابت کم نبودن ه یو بررس یاز گذاشتن کاسه ماست کنار ظرف قورمه سبز بعد

که به سمتش  دیمتصل به عمارت د کیسنگفرش بار یرا رو الیراه د انهیگرفت وبه سمت ساختمان راه افتاد که در م

 .امدیم

 خودم براش غذا ببرم. خورهیکه تنها غذا م ییعادت داره شبها ،یتو  زحمت بکش ستین زم،الزمیعز برمیخودم م_

 دستان او ربود و راه کوتاه برگشتش را از سر گرفت. یرا از رو ینیبه افرت بدهد س یکه فرصت واکنشان یب
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 تشیسوال در ذهن کی الید یباد با موها یبه سمت ساختمان راه افتادو باز ادیپشت سرش با فاصله ز آفرت

 بسته بود اما حاال چرا از بند رها شده؟ الید یموها نیقبل از امدن آرژ خت،یبرانگ

 شانیرا پر شیمحابا موها یب نگونهیا یدختر چینباشد ه یدلبر ی،تا پا شناختیرا خوب م شیجنسها هم

 متیشده بودند و با مال ختهیبا کش به دار او دکهیکش شیشانه اش به سمت موها یشال رو یرا البال کند،دستشینم

 زمه کرد.لب زم ریقرض گرفته از باد ز

 ن؟یکن یکه واسه اش دلبر نیرو دار یبهتر مگه کس نیشما همونطور جمع بمون_

درهوا بود وجوراب  شیلنگه پا کیکه  یدرحال  یعصب یرا که با تن صدا نیچار چوب در خشکش زد،ارژ انیم در

 نگذشته که به سمت آفرت برگشت. یا هیثان د،چندیسر خورده د الیدر برابر د دیکشیم رونیرا ازآن ب دشیسف

 ؟یاریمگه نگفتم تو واسه ام شام ب_

 گرفت. یشیخشک افرت پ یبر گلو الید یلبها

 اخه فکر کردم مثل سابق که خودم... ارمیجان من خودم خواستم  برات غذا ب نیآرژ_

 .دیچیدر هم پ نیکالمش با تحکم لحن آرژ رشته

 ؟یاریمن تا حاال ازت خواستم واسه ام شام وناهار ب الید_ 

 را نشانه گرفت. الیو شانه د نهیس یرو ختهیبه رنگ قهوه ر یموها چشمانش

منو  یکنیادعا م نقدریتو که ا یعنیشام نخورده بخوابم  دیموهات تو غذا افتاده باشه من با نیاز ا یکیاگه _

 من وسواس دارم؟ یدونینم یشناسیم

را  شیها یدلبر نکهیمعده اش را در دهانش حس کرد. ا اتیصورت خموش آفرت شکست و تمام محتو یرو الید نگاه

اما باز هم کم  کردیهرانچه داشت رو م نکهیداد؟ایعقلش جا م یدل ب یرا کجا رشیگرفته بود به جهنم...تحق دهیناد

 کرد؟یبود را چه م

ده شده بودن از درگاه عشق توسط دو مرد،تفاوت تنها در حس کرد هر انچه راکه او حس کرده بود هردو ران آفرت

تمام زنها مشترک است نمونه اش  انیحس ها در م ینازک بود ودخترانه،بعض  شانینوع مرد شان بود مگرنه دل هردو

 در عشق. یاحساس حقارت و سرخوردگ نیهم
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 افکند و چشمانش رعد وبرق زد. هیسا الیکالم د یرو بغض

 .ریبخ خوام،شبیمعذرت م_

انکه خم به  یشکست،بیسالح چشم دوخت،   چه راحت دل م یدختر ب کیمرد در برابر  نیبه قد علم کرده ا آفرت

جنس  نیکمرش را خم کند وا تواندینم زیچ چیپس ه اوردیخم به ابرو ن یکه با شکست دل دختر یمرد اوردیابرو ب

 به اهن ربا. هیدرست شب شدندیم شانزنها جذب شهیقطب دافعه بودند اما هم شهیکه هم نیمخالف باوجود ا

 در امد. شیکوتاه از تجربه حادثه امشب در ذهن آفرت به نما یا خاطره

 ؟؟؟؟یآفرت موهات رو کوتاه کرد_)

خودش احساس  یگلو یاش را رو یمسعود را پر کرده و تنگ دهیانگشت کش نیکه دوم یزل زده بود به انگشتر 

 .کردیم

تو در وجود من باشه اما  قیاز عال یکه جزئ قتیحق نیا اد،فهمیازشون خوشت م ین  گفته بوداره به خاطر تو،چو_

 زجر اور.( یباعث نشه منو بخوا

 .دیکش رونیب الیکه همانند برف پاک کن مقابل چشمانش در رفت و امد بود او را از پرسه در خ نیارژ دستان

 .زیم یرو نیرو بچ زنم،غذایبار دارم صدات م ؟چندییکجا یدختره عم_

 .کندیصدا تحمل م یرا ب یکه درد ییهم فشرد گو یرا با اکراه رو شیلبها

 ؟یچرا دلشو شکست_

 .دیکرد و مردد پرس کیرا بار چشمانش

 ؟یبا من بود_

 بود. الید یخال یجا یآفرت  رو نگاه

 .یکه طرف مقابل به تو داره سو استفاده کن یازیاز احساس ن یتو حق ندار_

اماده بود به  شهیشده اسلحه هم دهیم کوتاه به سمتش برداشت و پوزخند گوشه لبش را که مثل ماشه کشقد چند

 کرد. کیسمت چشمانش شل
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 به تو دخترک نفهم جواب پس بدم؟ دیتوچه ؟نکنه با ،اصالبهیکرد دایرو پ یادیز یواسه روز اول کار_

آفرت را  یلب ریداد نامرد گفتن ز حیلباسش به سمت اتاقش رفت و ترج ضیدل را هم که شکست به قصد تعو نیدوم

 .ردیبگ دهینشن

 یبسته شد،مقابل پاتخت یبلند و گوش خراش یراه رها کرده با صدا انهیرنگ اتاق خواب را که م یمشک یچوب در

عکس  د،قابیبوس خانه عکس مادر و پدرش را محکم نیبودنش در ا یکنار تخت زانو زد و مثل تمام روزها یچوب

 شان زد. یاز دوران جوان شدهثبت  ریتصو یبه رو یرا از از چشمانش فاصله داد و لبخند تلخ ییطال

 رنگش شروع به حرف زدن با خودش کرد. یکردن اسلش سورمه ا دایپ یهمزمان با گردش چشمانش برا 

 خوامینامرد، من نامردم که نم یگیمکه به من  یدونیم یدِ آخه بگو تو چ یدلشو شکست گهیدختر احمق به من م_

 رو بشکنم. انمیدل دا تونمیکه نم یبشم ،من شیپابند زندگ تونمیکه نم یاحساس بشه،من یوب خودیمن ب ریدرگ

 

کرد و بالفاصله اتاق را ترک کرد و به سمت  ضیاش تعو یمشک نیکرد و با ج دایگوشه اتاق پ یصندل یرا رو شلوار

 یرا رو شیودستها دیرنگ عقب کش دیسف یها کیسرام یرا با صدا رو یبلند پشت کانتر رفت،صندل هیپا یصندل

 شده  یطراح زیم هیکه سطحش شب  شخوانیپ

 صامت آفرت چشم دوخت. یگذاشت و به رفت وامدها بود

روشن  یارگیوس دیان دراز کش ینخورده  که قاشق وچنگالش را رها کرد وبه سمت مبل رفت ورو شتریب چندلقمه

 کرد.

 .اریهم ب ییچا هی_

 کندیسخنانش جادو م گفتندیم انشیاطراف شهیدهد؟همیپسر حرف هم گوش م نیکه ا کردیبا خودش فکر م آفرت

 راهم متقاعد کند؟ نیارژ توانستیم ایاما ا

 .ستادیانطرف مبل ا یافکنده کم نییبه دست با سر پا ینیگذاشت وخودش س زیم یرا رو ییچا

 کترینزد ایب_

 ؟؟یچ_
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 .ستمیجلوتر،نترس من اشغال خور ن ایب گمیم_

 کرد؟یداشت چگونه جبران م یشتر نهیحرفهارا افرت که ک نیا

 .ستادیا شیمبل را دور زد و روبرو دسته

 دلت؟ ای یترسیاز من م یکنیچرا نگام نم_

 نیپرده سخن گفتن آرژ یب نیخورد  از ا جا

 ستمین دهیو ند دمید یادیجوراوجور ز یمردها میتو زندگ ر،منینخ_

 کرده؟ ریلب ساحل که چشم ودلت رو س یدید یادیز یمردا دیداشت ایکه به سواحل اسپان ینبود سفر ادمیاها _

به  به  یپروژه ا یبرا پشیو اک یبه همراه استاد قاسم شیکه افرت دوسال پ یاور بودوقت قتیطعنه چه حق نیوا

 رفته بود. ایاسپان

 نبود. نیمنظورم ا رینخ_

 را خورد. شیاز طعم تلخ و دوست داشتن یکرد و جرعه ا کینزد شیفنجان را به لبها یا شهیلبه ش نیآرژ

 ؟یستیپس دختر ن _

قبول  دهینشن یکه بگ یگفت:هرچ دیلرزیم شیکه صدا یکرده بود،درحال یرا خورده بود وشرم را ق ایپسرک ح نیا

 .دیسوال ببر ریمن رو ز دنجابتیم اما هرگز حق ندارچون واسه خواسته ام مجبورم که تحمل کن کنمیم

ان  یا شهیش یها یگو انیبلند افرت زل زد،در م یرنگ با حصار مژه ها یشیسرش را باال برد و به چشمان م نیآرژ

 .کندیم یو جنگجو زندگ یوحش یدرونش گرگ کردیم امد،حسیآرامش به چشم نم

را بدون قند  ییکه چا کردیفکر م نیآفرت به ا نیب نیشکل گرفته ودر ا نشانیغروب جمعه ماب ینیبه سنگ یسکوت

 ...خوردویباغذانم خورد،ماستیم

 سوال نبر. ریمن رو ز یپس تو هم مردونگ_

گذاشته بود  شیزانوها یداده،سرش را رو هیتخت تک یبه پشت یتخت دو نفره چوب یالروید وارهاید یان سو در

مغزش باز هم  یگانیهمه اسناد در با نیدل نادانش با وجود ا زد،یا در ذهنش ورق مر نیآرژ  یوالبوم دل شکستن ها
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 شهیسر خفه اش کرد که ر رهیرا با حرص جمع کرد و چنان محکم با گ شی.موهاکندینم کطرفهیخواستن  نیدل از ا

 یول یکوتاه شون کن دینبا گفتیم یروز هی نیارژ یوقت ادیموها به چه کارم م نیدرد گرفت و در دل گفت:ا شیموها

 .کنهیاالن با چندش نگاشون م

 زد،شبیاش دامن م یخواب یتخت  به ب یرفنرهایرجیج یشد،صدایپهلو به ان پهلو م نیتخت مدام از ا یرو آفرت

شد و چند  زیمخیتخت ن یرو ینداشته بود.با نواختن آالرم گوش دیاز چند ساعت کوتاه خواب مف شتریگذشته ب

که در ان به شدت احساس  یکانو م یتیچشم دوخت،درک موقع شیپا ریچند رنگ فرش ز یبه گلها یا قهیدق

 زانیو داخل کمد او دیکش رونیمسعود را از تتش ب راهنیهنوز هم سخت بود،االرم را قطع کرد و پ کردیم یبگیغر

را که کنار زد قاب  مشیاتاق خواب رفت،پرده ضخ واریو به سمت پنجره وسط د دیکش شیموها یکرد،شال را رو

اخر آبان ماه به  یو باد خنک روزها دیرا کش رهیکرد دستگ جادیا دلشدر  ینیو دلنش کیان حس نوستالژ یچوب

باغ با  یپشت یداد،فضا یرا از چشمانش فرار یبه صورتش برخورد و خواب الودگ یلیهمانند س یعیهمراه نور طب

که از صبح صدا سر داده بود  یرکیرجیجره نقش بسته بود و جدر قاب پن ینقاش هیدرختان بلند و کهن سال شب

 .دیو تا بغل پنجره اتاق پر کش دیشاخه به شاخه پر

بود به  خچالیاز هر انچه در   خوردیم یزیصبحانه چه چ نیارژ دانستیسروصدا به آشپزخانه رفت و چون نم یب

کانتربه سمت در اتاق خواب رفت.با  یرو لیوسا دنیساز را به برق زد و بعد از چ یینفر برداشت، چا کیاندازه سهم 

و وارد  دیکش نییرا پا یفلز رهیبه ناچار دستگ د،یشنن ییسر انگشتان تا شده اش چند ضربه آرام به در زد اما صدا

ان بود،سرش را به سمت تخت خواب  هیدر حاش دیاز رنگ سف یکیبا نوار بار یبه رنگ قهوه ا لیاتاق شد، تمام وسا

 ریسوخته بود که نشان از د مهین یلترهایپر از ف یا شهیش یگاریجاس یپاتخت یقاب عکس رو  ید،جلوکج کر

  صیشد، تشخ کیتعلل به قاب عکس نزد داد،بایاو م دنیخواب

بود که از پدرشان به انها  یکیارث ژنت نیو آو نینبود، رنگ چشمان آرژ یمادر وپدرش باشند اصال کار سخت نکهیا

برف  یدیبه سف یبه پدرش کامال در عکس مشهود بود،مادرشان اما پوست نیو چهره ارژ کلیو شباهت قد و ه دهیرس

 .انیشب داشت درست مثل دا یاهیبه رنگ س یو چشمان

 یرنگ در حال دیو کاور سف یتخت شد، با شلوارک مشک یرو نینگاه کنجکاوش که تمام شد تازه متوجه آرژ یوارس

را  شیشانیپ یدر خواب هم خطوط اخم رو یبود،حت یقیدر آغوش گرفته غرق در خواب عمرا محکم  شیکه متکا

 معصوم باشد! توانستیادم در خواب هم نم نیحفظ کرده بود،ا

 دهانش را پر سرو صدا قورت داد و نامش را صدا زد. اب
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 .دیدارشین،بیاقا ارژ_

ارام  یرا برداشت وبا ضربه ها یپاتخت یرو ییبود به ناچار فندک طال دهیفا یبار جمله اش را تکرار کرد اما ب نیچند

 باز او را نگاه کرد. مهیتخت با چشمان ن یبا پوستش ،طاق باز رو یبا حس برخورد جسم سرد نیزد. آرژ شیبه بازو

 .یکوبیم خیم یدار وونه،مگهیدختر د یکنیم کاریچ_

 دوخته بود،لب زد. یش را به طرح اشکال رو تختکه نگاه یو در حال دیدستش را عقب کش عیسر آفرت

 سالم_

 رفت. یبهداشت سیبه سمت سرو زدیلب غر م ریکه ز یودر حال دیرا در هم کش شیابروها

همان بار اول متوجه  یحرف درد اور د،هریشن یرا به خوب یاو کلمه دخترک دهات یها ییگو اوهی انیدر م آفرت

چون هرلحظه  ،یفهمیتنها با حرکت لب مخاطبت ان را م ییآوا چیشدنش سخت است چندبار که تکرار شود، بدون ه

 .یمنتظر تکرار دوباره ان از طرف مخاطبت هست

قرمز رنگ به سمت آفرت رفت  یو در حال بستن ساعت مچ دیوکت همرنگش را پوش یسورمه ا راهنیبا پ یاب نیج 

 بود. ستادهیه در آشپزخانه به انتظارش اک

 ریسالم،صبح بخ_

 و گفت: دینان تستش مال یرا رو رینامنظم از پن یبرش

 .شهینم ری،تمام روزش بخ چیصبحش که ه نهیکه اول صبح تو رو بب یکس_

 وجه ان نشده؟مت شبیفکر کرد که چرا د نیو به ا دیاهلل اش را د زیاو گردن او راهنیپ قهیفاصله دو لبه  انیم از

 .دیروز خوب رو داشته باش هیتوقع  دینبا دیشروع کن ینجوریصبحتون رو ا یخوب وقت_

 گفت: تیبود،تست گاز زده را درون بشقاب رها کرد و با عصبان زاریدخترها ب یگستاخ از

قطره اشکت هفت طبقه  هیکه بگم با  ستمیاونقدرهام با اصول خدا اشنا ن یو بدبخت میتیکه  ستیمن واسه ام مهم ن_

پس مراقب حرف زدنت باش،حاال هم از  لرزونمیهفت ستون بدن تو م نهیحرفت به دلم نش هی لرزه،بالعکسیاسمون م

 جلو چشمم گمشو.
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هم فشرد و لبه شالش را  یرا محکم رو شی،لبهایمرد دوست نداشتن نیفروکش کردن خشم درونش در برابر ا یبرا

 چنگ زد.

.......... 

 داد. انیاشم به همراه خانواده اش وارد سالن شد و به انتظار اهل خانه پاه ییدا

 یادیدر ذهنش از او تجسم کرده بود تفاوت ز شیها دهیهاشم خان با ان چه که افرت با توجه به شن یواقع خود

 .گریاما...سرد بود البته حق داشت برادر از دست داده بود د ت،زنشینداشت،مهربان و باشخص

راه  نفس آفرت  را  شیشانیپ یلخت رو یاز موها یچتر تکه ا ری...چشمان به رنگ قهوه دم کرده اش زاکوید پسرش

در گذشته به او زده بود  یبود که زندگ یلیبه س هیشب یادیمرد ز نیستاد،ایاش زمان ا یبند اورد وناگهان در حوال

 یحس ها شود؟تمامیم دهیه به او تا نا کجا آباد کشیخودش که نه فقط شب دنیبا د زادیکه ادم داندیم یوچه کس

 دهد،خوبیتو با تعجب جواب م رهینگاه خ نیبه ا یحس چیه یب گانهیوان ب شودیگذشته در دلت دوباره زنده م

خودش  یشویدلتنگش م یکاش وقت یاو بهتر است،ا زینفرت ام ایتفاوت  یاز نگاه ب بهیغر کیراستش نگاه متعجب 

 نرود. نیاز ب تیاش با  زهرچشم واقع یاتفاق دارید ینیریتا ش ینیرا بب شا هیرا که نه شب

 .شکستیچند روزه م یاشناها دگانیو مقابل د اوردیتاب نم ماندیاگر م رفتیم دیبا

 یدیپوشینم گفتیم دیدیکه اگر بهبد م یاسمان گسترانده بود و آفرت با ژاکت جلو باز نازک یدامنش را رو شب

زنده کردن  یامن برا یمکان قتیدر حق ینشسته بود ول نیرون تراس خانه به بهانه انتظار آرژد  یتر بود نیسنگ

 خاطراتش فراهم کرده بود.

قرمز  یافتاده بودو از پس پرده نازک اشک به خودش در لباس محل یقد انیم انی)انعکاس خود شکسته اش در م

 نیرها شده بود،در بهتر شیشانه ها یلختش ساده رو ینشسته و موها یحیمل شیصورتش ارا یکرد،رویرنگ نگاه م

واو هم  دیایم یادیز دتیسف پوستباشد،مسعود گفته بود رنگ قرمز به  نیبهتر خواستیمسعودش م یشب زندگ

 .شیسنگ تمام گذاشته بودبرا

عروس  گاهیاشراف به جا نیشتریرا که ب یزیشد،با چشمانش م یمادر و خواهرش وارد سالن عروس نیشده ماب احاطه

 و داماد داشت را انتخاب کرد.

 !یدور از جمع باش نقدریوا یبا داماد را داشته باش یو احساس یشاوندیرابطه خو نیکترینزد
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 ؟یباش باشدهیز نقدریعشقت باشد وا یعروس شب

 یکرده بود،ناگهان صدا زیم یرو یگل رز مصنوع یانگشتانش با گلبرگها یباز ری...حواسش... تمرکزش... درگنگاهش

 را خبر داد. امتیوقوع  ق لیدر صور اسراف دنیبه دم هیشب انشیدست زدن اطراف

جاده شکل  انیبه او نداشت از م یشباهت چیکه ه ی...مسعود دست در دست زندیرا بلند کرد و جهنمش را د سرش

 .داشتیگرفته از حضور مهمانان قدم برم

 اما هوا که سرد نبود؟ دیلرز شیوپا دست

 بود که لرزه به جانش انداخته بود؟ یوجود چه نامرد یسرما

 دوخت. شیپا ریسرد ز یکهاینگاه تارش را به سرام تیجمع یپا ریز ختهیر یحفظ خرده غرورها یبرا

 ؟یبرقص یخوایپسرعمه ات نم یعروس یعمه جان ناسالمت_

 !زدیم شیرحمانه ن یگونه ب نیرا وا یدلدادگ نیقصه ا دانستیاش م عمه

 آمد. رونیب یفیخف یصدا شیبرهوت گلو انیم از

 واز جشن لذت ببرم. نمیبش نجایا دمیم حیترج_

 را خدشه دار کرد. شیکه صدا یبغض یزیبه ت لعنت

از گوشت بدنش را اب پز کرده و مقابلش گذاشته  یکه تکه ا ماندیم نیرا بخورد مثل ا یشام عروس توانستینم

 (".باشند

 ؟یدیجون دوباره م تیبه کدوم برهه از زندگ یدار_

لرزش از لمس   نیماند که علت ا د،مرددیلرز شیفکش از شدت فشار دندانها اکوید یتازه اشنا یصدا دنیباشن

 هیباشد مثل گر یبهانه خوب توانستیاز خاطرات اما...سوز سرما م دنیکش رونیب کبارهیبه  ایاوست  یحضور ناگهان

 گونه ات.      یرو ختهیر یاشکها یبرا شدیباران که بهانه م ریز

 درون لحنش مثل وجودش لمس شد.         یدستپاچگ

 ؟یدیمگه جن د یلرزیم یدختر چرا دار_
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 در لحنش نشست. شیقهوه چشمانش که  زل زد تلخ به

 از خاطراتم. یزنده ا ریکه تصو دمیرو د یدم،کسیجن ند_

 چپش کرد. یراستش را سوار بر پا یمقابل او نشست و پا یصندل یرو

 !پس خوش بحالم شد.یجد_

طعم لبخندش بود که در دل  رییصاف و مرتب نشست،و پاسخش تنها  تغ یصندل یو رو دیتنش را باال کش آفرت

 .برگ یشبنم رو یبه افتادن قطره ا هیشب یکرد،حسیم جادیا یفیحس لط اکوید

 هست؟ دمیشا ایبود  یخوب حاال اون همزادم ادم_

 .دیان د شهیاز خودش را درون ش یفیاش شد و بازتاب ضع رهیمحل سقوط نگاه خ نشانیرنگ ماب یاب زیم

عده  هیادمها  بد هم که  باشن تو نظر  یاز خوب و بد بودن به دست اورد،بعض یمطلق یمعنا شهیوقت نم چیه_

خوب  یعموم یادمها هر چقدر هم که در معنا یمادر نسبت به فرزندش و بالعکس بعض هی دیخوبن مثل د شهیهم

از احساس  زیو لبر یفرا منطق یایدن توادم به دشنمش،اما  هی دیمثل د دنیادمها بد نشون م یبعض دیباشن تو د

تش داره در که دوس یاز کس یرو بشناس یکس یخوایاگه م  گنیکه م یدیعاشق،تنها خوب بودن معنا داره،شن

 یپاسخ قاطع  واسه اثبات درست هی،یشی، روبرو م"یادم خوب یلیخ" زیموردش نپرس؟ چون با کلمه اغراق ام

 .برنیسوال م ریکه کردن ز یرو با انتخاب اقتشونیو ل تیشخص ییجورا هی نبگ نویاحساس شون،چرا که اگه خالف ا

 دهینشن یدختر چیجنبه از دوست داشتن را از دهان ه نیهم ا دیشا ایصحبت ها را  نیکه تا بحال ا اکوید

 .دیاینتوانست کش ن شیبود،چشمانش متعجب شد اما لبها

 مثل تو عاشقش شده. یخوش به حالش شده که زن یلیاون مرد خ_

 اهانیگ یو سبز لیوسا یاب یرنگ ها دمانیتراس به نگاه آفرت ارتفاع داد و وجود  کنتراست در چ یآجر یها وارید

 .دادینشان م بایتراس را دو چندان ز ید به خود فضاخو

از احساسم به اون جرات داد که هر جور دلش  شیبود که گذاشتم بفهمه دوستش دارم، آگاه نیاشتباهم هم_

اما...  کردیمحتاطانه و با احترام  رفتار م یلیبدونه، خ یزیاز عالقه ام چ نکهیبا من رفتار کنه،تا قبل از ا خوادیم

به  هیرفتارهاش مالحظه و ترس نبود، درست شب زکدوم ا چیتو ه گهیرو خراب کرد، د یاحساس من همه چ دنیفهم

 .زیهم انجام بده بازم واسه مادرش عز یهر کار دونهیکه م یبچه ا
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 .ندیدر وجودش بب گرفتیفعال پا م یاتشفشان  یرویدرد را که مثل ن نیا توانستیم اکویپر از درد بود و د آفرت

 که برات با ارزش بود. یو داشتن مرد یکه داشت یکردن احساس تیواسه ابد یتالشتو کرد ،ینکرد یکار اشتباهتو _

 شد. ریسراز شیدرز لبها انیو پر حسرتش از م نیسنگ نفس

که چند سال به  مونهیم نیکه صرف کردم رو فراموش کنم،مثل ا یزمان و احساس تونمیبازم نم یاره قبول دارم،ول_

 شه،رشدیبزرگ نم ر،یناپذ رییاون ذاتش تغ یبعدش بفهم یکن یدگیو بهش ورس یآب بد یکیگل پالست هی

 .کنهیم نیگوشه از خونه ات رو تزئ هیو فقط  دهیبو داره نه فا کنه،نهینم

 ان داشت لب زد. یدر اَدا یکه سع یمملو از استفهام شد،با لحن نگاهش

 نداشت. یسواد یاز ب ییقشنگ و قابل تعمل بود و اصال رنگ و بو یلیحرفهات خ_

 زد. یرا باال داد و پوزخند شیها ابرو

 .دهیم ادیبه ادم  شتریب یاز هر کالس ودانشگاه ست،تجربهین یکه آموختن زیهمه چ_

هتر بود پس ب خوردیکه امشب را در جمع خانواده اش غذام دانستیبه سمت ساختمان رفت، م نیبرگشت آرژ با

 شود. نیحضورش باعث سوتفاهم آرژ یبدو یروزها نیدوست نداشت در هم ند،یهمانجا به انتظارش بنش

 لب نجوا کرد. ریز یاز جسم آفرت نگاه کرد و با لبخند نازک یته یبه صندل اکوید

 ؟یلنگه کفش جا گذاشت اما تو چ هیحداقل  ندرالیس_ 

آهنگ مورد عالقه اش درون  یرا درون شکمش جمع کرده صدا شیکه پاها یگوشه مبل فرو رفت ودر حال در

از خواننده ها را گرفت و بر  یبعض قهی شدیکاش م یفکر کرد که ا نیو به ا دیهم کش یرو د،پلکیچیپ شیگوشها

 !یخوانیو م یدانیراحت حرف دل مرا م نقدریتو چطور ا یزد:اخه لعنت ادیسرشان فر

 ...یعاد یزندگ هیبرگردم به  گهید محاله

 ...یبهم داد یچه بد درس رتیبا عشق نفس گ تو

 ...یزن معمول هیبشم  نیبعد از ا گهید محاله

 ...یرو تو مسئول نیکه اومد بدون ا یمن هر چ سر
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 ...شمیرو به راه نم گهیحالم،د شهیخوب نم گهید

 ام... گهیآدم د هی گهید شمیقبالً نم مثل

 ...شمینم دایام،گم شدم پ گهیعالم د هی یتو

 ...شمیاما...نم شمیخوب م کردمیساده فکر م من
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نگاه  شیشانه ها یرو نیارژ دهیبا شتاب چشمانش را باز کرد و به دستان  عقب کش شیشانه ها یرو یحس دست با

 کرد.

 زنم؟یچند بار که دارم صدات م یدونیم _

 مشتش فشرد. انیرا م مشیو س دیکش رونیب شیشرم زده ،هدست را از گوشها آفرت

 تو عالم هپروت... یگرفت رفت لتیتحو اکوید قهیجنبه؟چند دق یب نقدریدختر هم ا _

 .دیکش نییپا یکرد و سرش را به نسبت چشمان آفرت کم کیگذاشت،چشمانش را بار مهیرا ن کالمش

 ؟یخوایم یچ گهیدار د هیو ما افهیپسر خوش ق هی،یالبته حق هم دار_

مرد دل  نیا زدیبود و حدس م زاریتهمت و افترا ب د،ازیکش رونیب نیارژ هیسا ریبلند شد وخودش را از ز کبارهی به

 ضعف او اگاه ست. نیاز ا ستادهیشکن که مقابلش ا

 یگفته باش ادینم ادمی...در ضمن نیمکالمه ساده هم هی میزدیباهم حرف م میما فقط داشت یکنیکامال اشتباه فکر م_

 رو ندارم! هیکردن با بق حق صحبت

 جواب حجم مضاعف گرفت. نیاز ا شیصدا تن

 .ادیخوشم نم یکه دلشون ژله ا ییاضافه کن، از دخترها تیکار نیمورد هم به قوان هی نیبه بعد ا نیاز ا _

 شکل گرفت. دنینگاه آفرت نفهم در

 مختلف. یواسه مردها لرزهیکه مدام دلشون م یمنظورم دخترها_

 گفت: شیشانیپ یرو یتیدر حفظ خطوط نارضا یخفه کرد و با سع شیخنده را در گلو نطفه

 .یکن نیبه من توه یدفعه قبلم گفتم حق ندار_

چند روز که  نیتو ا یفک کرد ؟یبکن یچه غلط یخوایم نمیها؟ نه بگو بب یکارکنیچ یخوایم دم،آخهینگو ترس یوا_

 .یرو هم به گند بکش نجایا یمثل ادم باهات رفتار شده ،اجازه دار
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هوا  انیشد و در م نیدستان بزرگ و پرقدرت ارژ ریمچ دستش اس یباال برد ول یمحکم یلیدستش را به قصد س 

 معلق ماند.

 با طعم عسل نداشت زل زد. یتیسنخ چیکه رنگش ه یفکش را مهار کرد و به چشمان فشار

 دستمو ول کن._

 بحث خاتمه داد. نیمبل به ا یدستش را پس زد ،چند قدم فاصله گرفت و با نشستن رو یبه تند نیارژ

 ساعت در سکوت خانه جوالن داده بود. یتاک عقربه ها کیت یصدا

 هم نشسته بودند. یروبرو ینگاه و کالم چیبدون ه شانیهر دو 

شده  رهی،عذاب وجدان بر احساسش چتوده  کم جان دود را به هوا فرستاد نیرا روشن کرد و اول گارشیس نیآرژ 

 بود اما...

 گفت: یشکستن سکوت سرد حاکم بر جو اطرافشان با لحن نرم یبرا یبه دنبال بهانه ا 

 .اریو بدون شکرواسه ام ب ریقهوه با ش هی_

 از دیبزرگ و سف رهیو چند دا ختیر نتیکاب یاز قاشق قهوه رو یمیگرفت؛ن شیاشپزخانه را در پ ریشد ومس بلند

ارامش از دست  افتنیباز یو عدم تمرکز مشهود بود،برا یشکل گرفت،در تمام حرکاتش نا ارام کهایسرام یرو ریش

 یاور ادیو اهدافش را به خود  نجایبودنش در ا لیودل دیکش قیهم گذاشت،چند نفس عم یرفته  چشمانش را رو

 کرد.

نشدن  زیدر سرر یکه سع یآهسته ا یرنگ گذاشت وبا قدمها دیو سف یمربع یدست شیپ یداغ قهوه را رو وانیل

 خوردیرا بدون قند،غذا را بدون ماست و قهوه را بدون شکر م ییداشت با خودش زمزمه کرد:چا وانیل یمحتوا

 .ردک سهیمردان اطرافش را با  او مقا قیسال شهیدرست بالعکس مسعود،مثل هم

از حضور او،درست  بیغا یدر روزها شیو انتخاب ها اسیق یبرا شده بود ییمسعود الگو یو خواسته ها قیسال

و به دنبال ان  گرفتینوشته و دو خط قرمز مقابلش قرار م بایروز اول مدرسه اش که بزرگ و ز یبه سرمشق ها هیشب

 خط تنها تکرار بود و تکرار.

 فاصله داد و گفت: شیرا از لبها وانیل نیآرژ
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 تو هم یخودم ندارم و حاضر جواب یرو یکنترل شمیم یعصبان یوقت _

 .کنهیم بدترش

به حساب  یمعذرت خواه ینا ارام چشمان او را نوع یکوتاه، لحن نرم و مردمک ها حیتوض نیا توانستیم آفرت

 !اوردیب

 شده؟ تتیباعث عصبان یچ_

اماده به  یبهاو ل سیکه از دخترها داشت او را به انتظار چشمان خ یعیاز تعجب باال رفت،شناخت وس شیابروها

 و گذشت را. یتفاوت یب نگونهیاز افرت وا داشته بود نه ا هییشکوا

 زد و گوشه چشمانش جمع شد. گاریبه س یقیعم پک

 .ختیاعصابم بهم ر دمیاون مردک رو  د یبرگشتن_

 .امدیم یادیبه انگشتان بلند و مردانه اش ز گاریدستش نشست،س یاز چشمان او سقوط کرد ورو نگاهش

 القاب صدا بزنه. نیادم پدربزرگش رو با ا ستیدرست ن_

 زد و کالمش با دود همراه شد. گاریبه س یگرید پک

 .یخبر ندار یچیتو از ه _

 .اما تظاهر به ندانستن را خوب بلد بود دانستیم نیفراتر از ذهن آرژ یزیچ آفرت

 ذهنت رو اروم کنم؟ یخوایم_

 گفت: یزیزد و با لحن تمسخر ام همان پوزخند اماده گوشه لبش را بازهم

 ؟یمنو اروم کن یخوایتوم_

 تونم؟ینم_

 ...گاریبه س یگرید قیو پک عم دیرا جلو کش شیها شانه

 ؟یتونیم_
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 م؟یامتحان کن_

را به چالش  نیآرژ نیبود و هم شیجا مانده از  اتفاقات چندساعت پ ندبهیاز احساسات ناخوشا یآفرت  ته لحن

 .دادیدعوت به آرامش سوق م نیا رفتنیپذ

 :دیخاموش کرد و مردد پرس زیم یرو یگاریرا با فشار سر انگشتش درون جاس گاریس لتریف

 کنم؟ کاریچ_

 کنار دستش اشاره کرد. یخال یچشمانش به جا با

 .نیکنارمن بش نجایا ایب_

 دواند. دنشیخسته از د یرا به مردمک ها رتیآفرت ح شنهادیپ

گفته شده و حال انجام  شنهادیاز پ یآفرت گذاشت،ناباور یپا یوسرش را رو دیدراز کش کاناپه یرو نیآرژ 

 شده،حرکاتش را کم جان کرده بود.

 یقلب نانیاطم گرید یو از سو دادیم یبدون هوس گواه تیمیصم نیاما...آرام بود، چرا که منطقش هم به ا آفرت

 اش قرار داده است. ینفسان یازهایاو را دور از دسترس ن نیو افکار مشوش آرژ ریداشت که ذهن درگ

حرکت  یشن ها مات و ب یافتاده رو یبه ماه هیکه شب نیو به چشمان ارژ دیکش نییاش پا نهیاش را به سمت س چانه

 او شده بود نگاه کرد.

 ؟یناراحت یخوب شروع کن،بگو از چ_

 دهیانکه رنج یب دیرا در چشمان او د دیفرت تالطم موج تردو آ دادیاجازه باز شدن نم شیبه لبها نیمردد آرژ عقل

 داد. ،ادامهیاعتماد یب نیخاطر شود از ا

کن تا باطل بشه؟درد و  فیخواب بد رو تعر گنیکه م یدی،شنیپوسیاز درون م یزینر رونیاگه  دردهاتو از دلت ب_

 .دمیبهت قول م نویا شهیبه کل باطل نشه اما کمرنگ م دیبشه شا فیتعر یغصه هم جنسش بد،اگه واسه کس

شکل دوخت که  نور المپ را همانند بالن در  یا رهینگاه آفرت با چشمانش جا زد و به لوستر بزرگ و دا ییارویرو از

جوش نخورده بر بطن  یها هیمست و مدهوش  ناخوداگاه شروع به شکافتن بخ یخود جا داده بود.همانند ادمها
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 یو خودخواه یرحم یکوچ کرده تا ب ایدن نیاز ا ورا به خود راه نداده  یمادرش که شاد یایکرد، از دن شیدردها

 خان... لیاسماع

انکه چشم از او  یرا لمس کرد و ب نیارژ یشانیپ یرو ندیناخوشا یانگشتان آفرت ،خطوط شکل گرفته از گفته ها سر

 ادامه داد. شیبردارد به نوازش ها

................. 

 شیوارهایهم همانند د زبانشیکه دل م یخانه ا د،سمتیکش نیرا  به سمت ساختمان آرژ الید یو دلتنگ یقرار یب 

قبل از چشمانش به سمت در بسته خانه کج شد اما نگاه جا مانده اش او را وادار به توقف  شیسخت و محکم بود،پاها

 یپنجره عبور کرده و با چند سانت فاصله از پنجره رو یفرفوژه ها نیز مابو توجه به پنجره خانه کرد،نور داخل ا

شب به  یکیصدا در دل تار یب یکه توجه اش جلب ان شده را انتخاب کرد و با قدمها یریساطع شده بود،مس نیزم

گربه و بغض مثل  دیاسمان را به چشمانش کش یاهیس شیرو شیپ یجا گرفته در قاب فلز ریسمت پنجره رفت،تصو

گذاشته و با  بهیغر یدختر یپاها یقصه عشقش سر رو یچنگ انداخت،مرد رام نشدن شیگلو یگرسنه رو یا

 خدمتکار به خواب فرو رفته بود! کینوازش انگشتان 

پنجره را  دهیخم لهیتار و کدر شد،با دستانش م دشید یباران خورده فضا شهیش هیبه چشمانش نشست و شب اشک

اشنا شد  یگریودر وجودش با درد د دیدندان کش ریز شیگلو یخفه کردن صدا یمحکم فشرد و گوشه لبش را برا

 .یاقتیل یاز جنس ب یدرد

 "بزند وحشتناک است . ادیاش را فر یاقتیل یبه کمتر از من قانع شود و ب نکهیبه کنار، ا خواهدیکه مرا نم نیدرد ا"

را با دخترک ساده  شیزن در زندگ کیاز  یخال یو جا زدیو غرور، احترام و عزت نفس پس م هیعال التیبا تحص اورا

 کرد؟یپر م یو عم

شده،غافل از  کیقصد و غرض به معشوقه او نزد یجست از آفرت که ب یزاریزد و ب شهیدر دلش ر  نیچرک یا غده

 پر کرده بود. دهیتازه از گرد راه رس اقتیل یب کیرا با  شیبود که جا یگریمرد د ریان دختر دلش درگ نکهیا

.......... 

 شد. یدستان او زندان یحصار گوشت انیاز دو طرف م نینشست و آو وارید یدستان آوات با شدت بر رو کف

 گفت: ظیبر کنترل خشم درونش داشت اهسته اما غل یکه سع یحال در
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 ؟یاحساس مو مشخص کن و بگومنو دوست دار فیامشب تکل نیهم_

چشمان آوات و در ساختمان  نیب یقرار یدر قفس با ب ریترس تمام وجودش را گرفته بود و چشمانش مثل پرنده اس 

 .گشتیو باز م کردیم ریس نیآرژ

 .یکنیم تمیاذ یدستاتو بردار دار_

چرا که ترس رخنه  کردی.اما... دردش را احساس نمسوختیدر  کف دستانش فرو رفته و م وارید زیپوشش زبر و ت 

 بر تمام دردها سبقت گرفته بود. نیچشمان آو ییکرده در روشنا

 یادآوریگاه احساس قلبم رو بهت  یکه گاه و ب نیکردم؟جزا کاریمن با تو چ ؟مگهیترسیازمن م نقدریچرا؟چرا ا_

 کردم.

روز کام  نینبود تا چند شده برادرش ینیب شیشک اگر رفتار پ یب کرد،یاز ترس که تمام لذت ها را تلخ م امان

 .شدیم نیریش انهیاعتراف زورگو نیدهانش از ا

 :دیعجز نال با

و فقط نظر و احساس دلم برات  ستیدوست داشتنت اجبار در کار ن یبرا یبرو کنار، مگه نگفت کنمیخواهش م_

 ؟یمهمه،ها ؟مگه نگفت

 سوال خودش. یشود برا یکه خودش فراموش کرده الزم است تا پاسخ یکس یحرف ها یاداوری یگاه

مثل پرنده رها شده از قفس به  نیجدا شد. آو واریدستانش از د یچشمان اومعطل و با سست یرو هیچند ثان نگاهش

 .دیسمت عمارت پرکش

اعالن خطر و  یبه معنا اکویفرود امد،حضور د وارید یکف دستانش که نه،بلکه مشتش بر رو نباریشدت خشم ا از

 قدر بود. بیوجود رق

صبحانه  لیو طو یچوب زیپشت م نیآرژ یروبرو ،یجمع خانوادگ انیم اکودریو د انیجمعه بود وآفرت با دعوت دا روز

را  شیالبالو درون بشقابش بود انگشتان پا یقاشق مربا کیکردن  یخال ریدرگ شیکه دستها ینشسته بود و در حال

را در  یو کرخت یاحساس خواب رفتگ شیپاها یرو تهدر شب گذش نیارژ یسر و شانه ها ینیتکان داد، سنگ زیم ریز

 کرده بود. جادیاو ا
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خانواده به آفرت  یاعضا مانهیتوجه صم گرید یواسطه شب گذشته،از سو یب یها دهیقضاوت اشتباه و د کسوی از

 شده بود. الیباعث خشم د

که در کنارش  نیبه سمت آرژو با کج کردن گردنش  دینانش مال ینازک از کره را رو یبرش یساختگ یخونسرد با

 خدمتکارت رو تحمل کنم... تونمیگفت:نم ظینشسته بود با غ

وبا مخاطب قرار دادن او بند دوم جمله اش  را  دیحرکت آفرت کش یرا به سمت  نگاه بهت زده و دستان ب چشمانش

 ادامه داد.

 اشتهام کور شد، لطف کن برو تو اشپزخونه صبحانه تو بخور. _

 در جمع انها جا گرفت. یا هینشست و سکوت چند ثان زیم یدهان تمام افراد رو یرو الیحرف د ینیسنگ

سطح  یان  رو یاز محتوا یمیکه ن د،چنانیکوب زیم یدست و لبش را با شدت رو انیمعلق م یخان فنجان چا هشم

و چروک حاصل  نیچ ان شکل گرفت وخطوط اخمش  به یرنگ رو یکوچک و بزرگ قهوه ا رهیو چند دا ختیر زیم

 صورتش اضافه شد. یاز گذر عمر رو

 شه؟یم یاحترام یکه رحمت خداست ب یخونه به مهمون نیتا حاال تو ا ی!از کالیچه طرز حرف زدن د نیا_

شد،چقدر جالب  الیرنگ د یو چشمان درشت و قهوه ا دهیدر هم کش یبه اخمها نایو ب هیبق یآفرت ناشنوا به حرفها 

 ادم را داشت. کی یها ییبایکردن همه ز عیبود که نوع حرف زدن قدرت ضا

 باغ. یرا ترک کرد به قصد فرار به خانه ان سو زیو م دیعقب کش یرا با تکان کوچک یصندل  

چرا که  سوختیم نیمهم نبود،دلش از سکوت آرژ شیبرا شدیم الیکه حواله د یمواخذه کننده ا یشماتت و حرفها 

و حال که دور از دسترس  کردندیم تیاز او حما شهیو بهبد هم یاز او نگفته است،استاد قاسم یبه جانبدار یکالم

 دارد. نیرا از آرژ تیمسئول نیچرا انتظار ا دانستیانها بود نم

با خودش گفت:خوب اون حس بد در  رفتیکه به سمت تخت م یو در حال دیهم کوب یاتاق خوابش را محکم رو در

 قضاوت نادرست رو ندارم. کیناحق نبود، خدا روشکر که عذاب وجدان  یادیز الینگاه اول به د

 در پنهان کردنش نداشت گفت: یوجه سع چیکه به ه یتینارضا با

 چند بار بگم که شال قرمز نپوش؟_
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 نهیمشترکش،چشم از خود ترک برداشته اش در ا یگزند ینا گرفته در طول روزها یسوال بو نیگرفتن پاسخ ا یبرا

 شد. لیکوتاه به سمت مسعود متما هیپا یتشک صندل یتوالت گرفت و با چرخش کمرش رو زیم

 .ادیبهم م یلیرنگ که خ نیچرا؟ا_

به دلقک ها  هیکند شب بایاو را ز نکهیا یصورتش به جا یرو یشام خانوادگ کی یاز حد برا یادیو ز ظیغل شیآرا

شان شود،چرا که منع  نیباعث جنگ و اختالف ماب دیترسیبه او تذکر بدهد اما... م خواستیکرده بود،مسعود دلش م

 شده بود. میمر تیباعث حساس یاستفاده از رنگ قرمز به اندازه کاف

گذاشت  میمر یشانه ها یکنار در اتاق خواب فاصله گرفت و با چند قدم بلند به سمتش رفت،دستانش را رو وارید از

دوست  یکه بو یدر تنگ بزرگ چشمانش زل زد و با لحن یمشک یخم کرد،به مردمک ها نییو سرش را به سمت پا

 گفت: یبه ارام دادیداشتن م

واسه من قابل احترامه  قتیبارها بهت گفتم که انتخاب و سال اد،منیبهت م یبپوش یتو هر رنگ زم،خانومم،یعز میمر_

 ش کردم که رنگ قرمز نپوش.ازت خواه یول

 بغض فروخورده متورم شد. ینیاز سنگ شیدست مسعود سقوط کرد و گلو ریز شیها شانه

 ایپا افتاده  شیو پ یهم جزئ یلیخ لتیکن اگه دل ؟باوریبد حییرنگ رو واسه ام توض نینفرتت از ا لیدل شهیم_

 یاز قبل من رو برا شتریهر بار ب لتیدل یاجبار و تحکم ب نیخنده دار باشه بازم واسه من قابل درک وقبوله،ا یحت

 .کنهیم کیاستفاده از رنگ قرمز تحر

از گذشته اش اِکو  ییسو وان سو رفت و در ذهنش صدا نیبه ا ریگیماه دیافتاده در ص ریگ یمثل ماه نگاهش

 (.یقرمز بپوش شهیدارم هم اد،دوستیبهت م یلیشد)آفرت رنگ قرمز خ

 .کردیمثل علف هرز مدام در وجودش رشد م میمر یمنع استفاده از رنگ قرمز برا نیشدن علت ااز فاش  ینگران

 راقاب گرفت. میکرد و با دستان بزرگ و مردانه اش صورت گرد و پُر مر ستادنشیوادار به ا شیفشار به سر شانه ها با

خودت چرا از  نیداشته باشه،هم لیحتما دل دینبا ادیخوشش ن یزیاز چ نکهیواسه ا زادیخانوم خونه من،ادم _

 ؟یخورشت کرفس متنفر

 کرده بود. لیرنگش را زا اهیچشمان درشت و س ییبایو ز دهیبه هم چسب ملیر یادیاز ز شیها مژه
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 لشویدل یخوایداشت،نم یگفت:چه ربط دیلغزیکه م یینامرتب مسعود را مرتب کرد و با تن صدا قهیانگشتانش  با

 ؟ی! منو بچه فرض کردیبگ

و حل کرد.  دایبا تالش پ توانیکه علت داشته باشد را م یاحساس مسعود،هر مشکل نیواهمه داشت از ا میمر

 یگریماندن و هر لحظه جان دادن،د یکی ماندیم یباق تیباشد،تنها دو راه برا شهیسبب و ر یکه  ب یاما..امان از روز

 رفتن ومردن.

 .شدیچشمانش احساس م چهیسه رخش چشم دوخت، غم درون قلبش از در به

 تلخ. شهیزبونش هم ستینباش،دست خودش ن ریدلگ الیازد_

 رنگش نقش گرفت. یکوچک و صورت یلبها یرو یپوزخند

خودش اون  لیکه دست خود ادم و با م ییجز اون دسته از رفتارها انتیشکستن و خ ،دلی،خودخواهیکنیاشتباه م_

برات مهم نباشه حرف و  یکس یست،وقتیبرام مهم ن الید یحرفها ینبهتر بدو ده،امایو رشد م کارهیرو در وجودش م

 !ستیبرخوردشم مهم ن

 کش امد. نیریش یبه لبخند اکوید یگوشت یلبها

 ارزش؟ یحد ب نیتا ا یعنیرحم، یاوه،اوه چه ب_

 غرض. یاما... ب کردیم مزاح

 روزها بود. نیدرون خودش در ا هیاتاق نگاه کرد چقدر شب ریاز تصو یوارخالیچهار د به

 م؟یدر موردش حرف نزن شهیم_

 فنر تخت بلند شد. یجا به جا شد و صدا یتخت کم یرو

 ؟یصبحانه هم اونجا بخور رونیب میبر یخوایم_

 تخت،فاصله با مرد ها را دوست داشت. یان سو یگریتخت و د یسو نیا یکینگاه کرد  نشانیماب ادیفاصله ز به

 اشتها ندارم. گهی.منم دشهیبفهمه دردسر م نیآرژ_

 .دیکوتاه و لختش را به سمت باال کش یاز موها یا دسته



 آفرت

65 
 

 .ایخوب امشب با خودش ب_

 شد. متعجب

 ؟ امیکجا ب_

 دختر و پسرها. نیچند ساله  ب یجور رسم دورهم هیشن،یمنطقه دور هم جمع م نیا یجمعه شبها تموم جوونها_

 شیدل تنگ فیحر کردیاگر عقلش رد م کردیعوت مد ینیبه مسعود او را به شب نش ادیبا شباهت ز یمرد 

 از دست بدهد؟ توانستیچند ساعت بودن در کنار بدل او را م شد؟شانسیم

 .امیاجازه بده حتما م نیواسه ام جالبه،اگه آرژ_

ه را ب فشیرنگ به تن داشت که اندام ظر یبود.بافت کوتاه و قهوه ا ستادهیا نیباغ در کنار آرژ یورود یکینزد الید 

ان ها را در اسمان به پرواز  دیوزیکه م یمیرها کرده و باد مال شیشانه ها یرا آزادانه رو شیداد،موهاینشان م یخوب

 اورد. یدر م

لب  ریکرد و ز کیرنگ تنش را به هم نزد یبافت شُل طوس یلبه ها داشتیکه به سمتشان قدم بر م یدر حال آفرت

 زمزمه کرد:

 .شونینه پر کردمیاون،موهامو کوتاه م یرو فراموش کرد،من اگر بودم به جا زیچه راحت همه چ_

 بودند. هیدر کنار آوات درون قاب باز در منتظر امدن بق نیآو

 آفرت از ان دو جدا شد و به استقبالش رفت. دنیبا د اکوید

 توانستیم یبه راحت و کردیم ییاز قبل خودنما شیبا حضور در جمع انها ب ششیساده و صورت بدون ارا پوشش

 ازان خانواده نبودنش را. یحدس زد جزئ

اخبار مد را دنبال و  نیپا افتاده،لحظه به لحظه اخر شیپ قیدختر ساده با سال نیکه ا دیگنج یم یباور چه کس در

 کند؟یپوشش انتخاب م یبرندها را برا نیبهتر

به شکل چتر نصب شده بود  ییبلند با کالهکها هیپا یبزرگ هر باغ چراغ ها یکوچه در کنار درها یپهنا یدو سو در

 ریاما...تمام ذهنش در گ داشتیقدم برم الیشانه به شانه  د نیآرژ د،یپاش یرنگ م یریکه نور را به سطح آسفالت ق

سخت بود و  شیبرا نکهیست؛با ا اکوید یدادن به حرفها وشگرفته و در حال گ یشیبود که چند قدم از انها پ یدختر
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پاک روستاست و خرمن  یدختر به طراوت هوا نیدر دل اعتراف کرد که چهره ا ی،ولیهم دوست نداشتن دیشا

 باشد. ییبایمنحصر به فرد از ز ینماد تواندیرنگش م رهیت یموها

فاصله  دند،دریقطور رس یبا تنه ها دهیسرسبز و پر از درختان سربه فلک کش یبه فضا یخاک یبیگذشتن از سراش با

جا داده  یکیاتش خودش را در دل تار یرا پهن کرده بودند وچند متر ان طرف تر شعله ها یبزرگ میدو تنه درخت گل

 و اطرافش را روشن کرده بود.

و  شکستیخشک را م یکه با دست چوب ها یاز پسران یکیجالب شده بود، شانیدر جمع برا بهیغر یدختر حضور

 د؟یکن یمهمون تون رو معرف دیگفت:بچه ها قصد ندار ییوانداخت با خوش ر یداخل اتش م

 سبقت گرفت و گفت: هیمعارفه بر بق یبرا اکوید

 چند وقت مهمون ماست. هیآفرت _

کرد. بدون اجازه توقف  دایپ یتالق نیبا چشمان آرژ یلحظه ا یگرفت و برا میگل یرو یاهل واناتیاز نقوش ح چشم

 از شکستن چوب فارغ شده بود گفت: گریکه د بهیو خطاب به همان پسر غر دیدر نگاهش به سمت راست چرخ

 هستم. نیاقا آرژ  یمن خدمتکار شخص قتیبه من لطف دارن،در حق اکویآقا د_

دعوت  یرو ک یدهات نیگوشش گفت:ا ریوز دیداده بود کش هیکه به تنه درخت تک نیرا سمت آرژ شیشانه ها الید

 کرد،آبرومون روبرد.

 بود. یفیخف تیکالمش با عصبان هیبود و درون ما دنیباز هم قابل د طیکم مح ییصورتش با وجود روشنا یرو اخم

با تو نداره،تازه  یاون که کار شه؟یم دتیکردن هم جنس خودت عا کیاز کوچ یست،چیرفتارها در شان تو ن نیا _

 ...یفخر بفروش شتریتو ب شهیخدمتکار باعث م هیکه  نیبا گفتن ا

 شد و ادامه داد. رهیرنگش خ یچشمان درشت قهوه ا به

 .ادیخوشش نم یاز طعم تلخ یموجود چیه ایدن نیبد نباش،باور کن تو ا نقدریلطفا ا_

 .کردیصدا تحمل م یرا ب یهم فشرد، انگار که در درونش درد یرا با اکراه رو شیلبها الید

 هرچند که... شیچند صد سال پ تیمثل ارباب و رع و طرز برخوردت با آفرت ؟رفتاریمن بد و تلخم؟پس خودت چ_



 آفرت

67 
 

 خفه کرد. شیجمله اش را پشت سد لبها یانتها نینگاه ارژ یزیت

و دخالت  ینظر بد میدر مورد تعلقات زندگ ادیخوشم نم چیکنم،هیباهاش رفتار م ینداره من چه جور یبه تو ربط_

 .یکن

 بار؟ نیچندم یشکست دلش را،برا بازهم

 داشت و من هم دارم. نانیاطم ادتشیاما... از ز دانستی...نمدانمینم

 "گرفتنت است دهیدلشکستن عادت به ناد ای نهیبه دوست داشتن، نفرت،ک هیومیتر از عادت  وحشتناک

که احساساتش را انکار  یچند بار پلک زد و در عوض بودن کنار مرد شینشدن کاسه اشک چشمها زیسر ر یبرا

 .توسیبه جمع دختران پ کردیم

 ذرت بو داده برداشت. یرنگارنگ مقدار یها یتنقالت وخوراک انیاز م آفرت

داده بودند  رییرا تغ شدیم ریکه به سمت درختان سراز ینهر روان ریمس ینیاتش با سنگ چ یان طرف شعله ها در

به طعم  هیخوبش شب یبو یاب شده بود.ول انیجر دنیاطرافش مانع شن زیمتما یمختلف با لحن ها یکه صداها

 را خنک کرد. شیها هیر ییادامس نعنا

 ه؟یچ قتیحق ایجرات  ینظرتون راجع به باز_

 خود با احساس را نگاه کرد. دهیازاردهنده به چالش کش شنهادیپ نیا ندهیاب گرفت و به گو رهیاز سطح ت چشم

و چهره  یبا چشمان مشکقد بلند   یپسر نشسته بود،پسر۱۵از شیدختر وب۱۰به  کینزد یتیجمع نیماب نیآو کنار

 .یکامال شرق

 شروع شد. یباز دادندیم حیرا به ترس ترج جانیکه ه یتیاکثر یبه پا شد.عاقبت بر اساس را دییاز رد و تا یا همهمه

 گذاشت. میرا وسط گل یو بطر ختیمصرف ر کباری وانیدلستر را درون چند ل یبطر یمحتوا اکوید

 ...دی...چرخدیچرخ

 سبز رنگ شد. یبود  که شکار بطر ینفر نیسوم الید 

 گفت: یزیداده با لبخند ت شنهادیرا پ یباز نیکه ا یپسر
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 قت؟یحق ایجرات  الید_

 را پشت گوش فرستاد. شیشانیپ یمزاحم رو یمو

 .قتیحق_

 ؟یرو دوست دار یکس_

 ستیکه ک دانندیو م داندیکنند،م یابینگاهش رد ریرا از مس قتیحق نیا خواستیچشم دوخت،دلش م نیآرژ به

 از جان او. زتریعز

 از جونم. شتریاره،ب_

 عشق رسوا شدن هم لذت داشت. الدرید یهجوم برد،برا نیبه سمت ارژ یادیز چشمان

 ...دی...چرخدیچرخ یبطر

 رهیذخ مکتین یو رو دهیدست کش یزندگ یها یوقت بود از باز یلیکه خ یکنیآفرت شد،باز یانتخاب بطر نیپنجم

 نشسته بود.

 .قتیحق ایجرات _

مرد  کیقصدش را بفهمد.تالش  توانستیچشمانش م رهیاحاطه شده در دا یاهیس انیچشمان پسرک نگاه کرد،م به

 زن به دوست داشتنش.  کیاقرار  یبرا

 .قتیحق_

 ؟یتا حاال عاشق شد _

 شده بود ان هم تمام و کمال نه ناقص و منقطع. یرد،اریگیخاکستر قلبش گُر م ریز اتش

 اره._

،مثل جواب مثبت  ستین نیریش شهیمطلق کلمه،جواب مثبت هم یجواب خودش تلخ شد،در معنا نیاز ا کامش

که دوستش ندارد  یکه به ناچار سر سفره عقد به کس یبله دخترک ای دیبا شناسامه سف  یدختر یباردار شیازما

 گفت...
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مبنا و تنها  یکه ب نیاو را قضاوت کرده و ارژ شیها دهیکه به پشتوانه د الیامد،دیها خوش ن یلیبه مذاق خ پاسخش

 .دانستیرا معشوقه آن  م یگریبه اشتباه د

 یلشگر است،نوشته ا اهیس کردندیم شان،فکریچند روزنقش دخترک ساده در زندگ نیمهم شده بود در ا یادیز

 است اما حال... شانیزندگ هیناخوانا در حاش

تخته نرد رها کرد  یسطح چوب یتاس را رو نیعبور کرده بودند،آرژ ۱۲که از  شدیم یا قهیساعت چند دق یها عقربه

 و گفت:

 قرار مهم دارم بهتر امشب زود بخوابم. هیمن فردا _

را ببندد در هم مچاله شان کرد و درون لبه کفش جا  شیانکه بندها یب د،یرنگش را پوش یسورمه ا یکتان یها کفش

 به راه افتاد.پشت سرش  هیهم مثل سا الیداد و د

 .یماندن در شلوغ یخواب برا یوقت بود نه برا ریبه ساعتش جلب کرد،د اکورایتوجه د رفتنشان

 مخاطب قرار داد. کبارهیرا به  جمع

 ؟یشماچ گردمیمنم برم_

 گفت: ختیریم لونیدستش را داخل نا یکه مشت انبوه از پوسته تخمه ها یدر حال نیآو

 .مونمیبچه ها م شیزود بخوابم ،من پ ستیدانشگاهم که تموم شده الزم ن_

 از او. ربودیخاص شده بود که توجه م یبا رنگ و بو یگل هیدختران شب انیبه صورتش چشم دوخت ،م آوات

 که خسته بشه. یبرو من هستم تا وقت اکوتوید_

ا با تمام وجودش عاشق را بارها و باره دنیناز کردن معشوقه ونازکش دنی.ددیرا د شیاز حسرت ها یانعکاس آفرت

 نیاحساسش را خرج آو یادیست، چون ز اکویدوئل د نیکه برنده ا دیبه آوات بگو خواستیتجربه کرده بود،دلش م

با تمام  شیعشق و ادمها یایدن تی،حکایدهیم حیافراط را به اعتدال ترج ریکه مس ییبالعکس تو کند،درستینم

و گاها  دهیکه رنج ند شودیان م بیعشق گنج نص یایاوقات در دن شتریدر تضادست،چرا که ب ایو اتفاقات دن اناتیجر

 رنج داده.



 آفرت

70 
 

و  دهایهمه قواعد با دنیمرد در عشق ورز کیچرا که تجربه نکرده بود، سماجت  دانست،یرا نم زیچ کی...آفرت اما

 .شکندیرا در هم م دهاینبا

 .دیچیبرگشت. و از شدت سرما انگشتان را در هم پ ریشد در مس اکوید همراه

 سردت؟_

 .دیلغزیزده م خیمثل جاده  شیاش سرخ شده بود و صدا ینیب نک

 .میرسیم ست،االنیمهم ن _

 آفرت شد. یو مانع قدم بعد دیسمتش چرخ به

 بهت بدم من به سرما عادت دارم. ورمویپل یخوایم_

 نیبه پاس ا یرا گرفته و حالت اماده باش داشتند چشم دوخت و لبخند ورشیپل یکه از دو طرف لبه ها یدستان به

 زد. تیحما

 .ستین یاجینه ،احت_

 بندیاوقات زنها پا یگرفت،گاهیرا در آغوش نم یمرد چیکه جز پوشش مسعود لباس ه یاز دل دانستیچه م اکوید

 نداشتند. ادیخود مردها هم انها را به  یکه حت شدندیم یخاطرات

درختان در سطح  یشاخ و برگها هیبا سا کیتار یو پر سکوت بود و پنجره ها نیشب سنگ یاهیمثل س باغ یفضا

بزم  نیبه خاطر دعوت به ا گریبار د رشیدادن به  مس چیقبل از پ داد،آفرتیخود خبر از خواب اهل خانه م یا شهیش

 شبانه تشکر کرد.

 یو افت دما یسرد انیزد،لبخندش در م یشلوارش جا داد و تنها لبخند بیدستانش را از دو طرف درون ج اکوید

 .دیچیگرم بود که مثل شال دور گردن افرت پ یاخرشب به قدر

شد که از  ینور کهیشود متوجه  بار دهیدر کش رهیدستش سما دستگ نکهیرفت و قبل از ا نیسمت ساختمان آرژ به

 باز بود؟زده بود،در  رونیدر و چهارچوبش ب انیشکاف م

از  شیپاها الید یصدا دنیکه حضورش احساس شود،با شن نیان را به سمت داخل فشار داد وقبل از ا یارام به

 .ستادیحرکت ا
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قصد کرد به گرفتن دستان  الیبود،د ستادهیدر وسط سالن ا الیاز د یدر فاصله کم دهیدر هم کش یبا اخمها نیارژ

 .دیرحمانه عقب کش یب نیاو،اما...ارژ

 شد. یوارد امده مهار ناشدن یقیموس یکه به تارها یناگهان یمثل ضربه  الید یصدا 

باهام رفتار  یدشمن خون هیاما تو مثل  نیزم یرو ماندهیباق زیعز نیاحساس من بهت مثل دوست داشتن اخر_

 تا تو شدن برام آسون بشه،بگو تا... ،چرا؟بگویکنیم

 آفرت را چنگ زد.اش قلب  دهیجمله به اتمام نرس یدرماندگ

 .کردیمبارزه م شیحفظ اشکها یشک برا یاهسته و لرزان بود ب شید،صدایاش کوب نهیمشت شده اش را به س دست

 شب به بعد تو قول. مهین یمعنا نکنم و حرف ها یهرز گاهت رو دلتنگ دنیبگو تا حال و احوال پرس_

 الید یاز پشت شانه ها د،نگاهشیداغش کش یشانیدرد گرفته بود،دستش را به پ شیاز شدت فشار دندانها فکش

 .دیخودش د تیخارج از درک در ان موقع یعبور کرد و آفرت را با چهره ا

 .دیدر دهانش پرخ یخشکش به سخت زبان

 ؟یاومد یتوک_

آوات باشد از  نکهیآفرت ترسش از ا  دنیچرخاند،با د نینگاه آرژ ریشتاب زده و با وحشت سرش را به سمت مس الید

و چه  گشتیکردنش م یخال یبرا یخشم و درد انباشته شده بود که به دنبال نقطه ا یرفت،در وجودش به قدر نیب

 دختر خدمتکار. نیبهتر از ا یکس

 ؟یدر بزن یشیم ییوارد جا ینگرفت ادی ؟هنوزیکنیم کاریچ نجایتو ا_

 فیرد ییمحبوس کرد،دلش گرفته بود و مغزش توانا شیپا ریز یکیچشمانش را در چهارچوب مکعب سرام آفرت

 را نداشت. شیکردن جمالت و انتقال به لبها

 به شانه آفرت زد. یتنه محکم رفتیکه به سمت در م یو در حال دییهم سا یاز حرص دندان رو الید

 شینما نندهیها برا معطوف تن نیدر خانه حواس سردرگم آرژ دنیاز هر گونه مالحظه بر هم کوب یمحکم و ته یصدا

 امشب کرد.
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 .مینیبیکه م ستین یزیاون چ تیواقع شهیهم_

 شده بود. رهیکه ت یاوج گرفت به سمت عسل چشمان نگاهش

 نگفتم! یزیمن که چ_

 قدم به سمتش برداشت و با لحن اخطار گونه گفت: چند

 یکه با خودت فکر کن ستین یو بند دیق یدختر ب الی،دیکن فیتعر ییامشبت رو جا یها دهیبه حالت اگه شن یوا_

 .یکن دشیتهد ای تیاذ یتونیو م یازش آتو گرفت

در برابر دفاع از  چگاهیکه دهانش ه دانستیکرد،م میترس شیلبها یمرد پوزخند را رو نیا یو خودخواه جسارت

 را در نبود موکلش داشت. لیوک کی تیهم درد بسته نخواهد ماند،غرورش احساس مسئول دیشا ایهم جنس  کی

 چیکه در کنارش و با حضورش از ه گمیم  یواهمه ا چیه ینکرده و ب رییتغ الیمن هنوز هم موضع ام نسبت به د_

عاشق رو واسه  هی،تالش  دمیدختر رو شن هیحسم، امشب تنها ابراز احساسات پاک  نی...فارغ از ابرم،اماینم زلذتیچ

 م،چونیو آتو قرار بد دیتهد هیدست ما میتونینم رواحساس  هیبه داشتن  دم،اعترافیبه دست اوردن دل معشوقش د

 .یمردم بکوب نیشو ب ییکه طبل رسوا ستیخطا ن دنیعشق ورز

 و دلش را... ساختیرا متزلزل م شیدختر داشت باورها نیو صورتش به وضوح جا خورد،ا دیپر نیچپ آرژ پلک

 .ستادیرا دور زد و مقابلش ا ینقشه کش زیداغ قهوه را که به دستش داد،م وانیل

 ؟ینقشه ها بش نیا الیخ یب شهینم ،یرسیخسته به نظر م یلیخ_

نقطه  نیدر دورتر وانید،لیچیمثل کالف سر درگم در هم پ شیداغ و تلخش را که قورت داد ابروها یاز محتوا یقلوپ

که با انگشت شصت و اشاره  یجدا کرد و در حالاش را از صورتش  یطب نکیجا داد،ع زیممکن از نقشه ها در گوشه م

 گفت: دادیاش را ماساژ م دهیخواب یاش پلک ها

پاک فراموش شد،فردا  یکی نیکه ا میتموم بود مهین یرکارهایدرگ نقدریا کردمیهفته تمومش م نیتو ا دیبا_

 .مونهیرو دست شرکت م یونیلیو ضرر چند م شهیقرار داد فسخ م نصورتیا ریبدم در غ لشونیتحو دیبا۸ساعت

 شانه باال انداخت و به سمت کاناپه رفت. یتفاوت ینقشه ها با ب یحفظ نگاه کنجکاوش رو یبرا

 بهم بگو. یداشت یاگه کار نم،یشیم ونیزیتلو یجلو نجایپس من هم_
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مداد  ید،جایدینداد،خطوط را تار و اعداد را نامفهوم م یداریتن به ب نیساعت نگذشته که چشمان ارژ کیاز  شیب

 لب گفت: ریکرده بود،خط کش را وسط نقشه رها کرد و ز جادیا یو قرمز یپوستش انگشتانک فرو رفتگ یرو

 ضرر. یگور بابا_

 چرخاند. نیرا خاموش کرد و گردنش را به سمت آرژ ونیزیآفرت تلو 

 واسه ات؟ ارمیب ؟قهوهیخوایم یزیچ_

 شد. شیرو شیشد تا انجا که دسته کوتاه مبل سه نفره مانع پ کینزد

 ادامه بدم. تونمینم گهیخسته ام،د یلیخ_

 .نیبه سمت آرژ دیرا باال کش نگاهش

 خوب برو بخواب ._

 آفرت گذاشت. یپاها یو سرش را رو دیمبل دراز کش یرا دور زد ،رو یچوب زیم

 راحتم. ینطوریا_

 نیارامش ا یبرا یگاه هیدو عضو رونده از جسمش تک نیا یاو زل زد؛از چه زمانبا تعجب به چشمان خسته  آفرت

 مرد شده بود؟

 م؟یحرف بزن یخوایم_

و با خودش اقرار  دیاما... پر رنگ در ذهنش را مثل گردباد با تمام وجود بلع دهیدخترک ساده در د نیریعطر ش یبو 

 است. نیسنگ یادیاو ز یشغل تیدر موقع یدختر یعطر برا نیکرد که ا

 سوال ازت بپرسم؟ هی_

 نگاهش قرار گرفت. طرهیتحت س نیچهره ارژ یایو تمام زوا دیکش نییاش پا نهیاش را سمت س چانه

 بپرس._

 .دیپرس دیدلش مانده بود را با ترد یرو نیسنگ یرا که از سرشب مثل غذا یحرف 
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 ت؟یهنوز هم تو زندگ یکه عاشقش شد یاون مرد_

 لب زد. یو به ارام ستادیاز حرکت باز ا نیآرژ یشانیپ یانگشتانش رو یباز

 اره_

 رفت و لحنش مملو از سرزنش شد. نیاز ب شیابروها نیماب فاصله

 یحد ب نیتا ا تونهیمرد م هی ؟مگهیو مجرد کارکن بهیپسرغر هیدست  ریتو خونه مردم ز ینجوریتو ا ذارهیهست وم_

 باشه؟ رتیغ

 زد. یبا سر انگشتانش لمس کرد و لبخند تلخ لیاو را مثل خط بر یشکل گرفته اخمها خطوط

 یحال من محاطه شده با حضور اون در گذشته ا یزندگ شه،ینم ریمن،صرف بودن به داشتن تعب یهست اما...نه برا_

 پاک شده و... یشده،اشکها غیگرفته ودر یگفته و نگفته،دستها یخوب و بد،حرفها یبا روزها

 

 .دیگرفت و باتعلل پرس یزده از شال آفرت را به باز رونیب رهیت یموها یانتها 

 چرا رفت و تنهات گذاشت؟_

در  ییچرا نیپاسخ به ا یو گمان برا لیدل کیمرد سخت بود و جواب دادن به انها سخت تر،هزار و  نیا یسوالها

بار در ذهنش تکرار شد و در قالب پاسخ  نیچندهزارم یاما... جمله اخر مسعود برا دیچرخیسرگردان ذهنش م رهیدا

 جا گرفت.

من و ارزوهاش  نیماب یتیبا من تفاوت داره و سنخ شیزندگ  یال ها و پارامترها دهیکه ا دیباور رس نیچون به ا_

وار عاشقش بودم اما... سکوت کردم نه به  وانهیبرم.د خوامیاب خوردن تو چشمام زل زد و گفت:م ی.به راحتنهیبینم

 از بغض وسط گلوم. یتوده بزرگ ای ینبود حرفخاطر 

رفتتش اماده کرده رو  یکه برا یآوار باورهام خفه شدم...الل شدم...گوشهام سفسطه ها  ینیسنگ ریز من

رو حس نکرد...پوست تنم سرد و کرخت شد...تمام حواس  شدیکه از تنش ساطع م ینامرد یبو مییای...حس بودینشن

که  یریاز همون مس نهیاش رو بب عشوقهجفت چشم شد که با تمام وجود رفتن م کیده و پنجگانه ام در هم ادغام ش

 اومده بود.
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 زد و ادامه داد. دهیبادام نرس یبه تلخ یلبخند

 .ستمین یمرد چیال ه دهیزن ا یمثل تو که گفت_

 لب غُر زد. ریز

و  کیکوچ یاگه  شاخ و دم داشت االن شهر پر بود از غول ها یاقتیل ی،ب میو نفهم اقتیل یاز بس هر دومون ب_

 بزرگ.

 یشرویپ نیآرژ یها قهیشق یکیچشم دوخت و انگشتانش تا نزد زیدو پوست گلدان سالونگ  وسط م یطرح ها به

 کرد.او را چه شده

ز اصول محافظه شناخته دور ا یکه به واسطه اهدافش او را به طور نسب یمرد یبرا شیزخم ها هیبخ بود؟شکافتن

 کارانه اش بود!

 ...یم یاگه برگرده چ _

 .دیچاقو کالمش را بر زیت زیلبه ت هیشب

که قلبش  خواستمیم یوجود نداره،من اونو وقت یراه برگشت گهیال هاش بود،د دهیا هیکه شب یازدواج کرد با دختر_

مغازه بود   نیتریپشت و متیلباس گرون ق هیبه  هیبرام شب ،اونییزناشو یاز هر تجربه زندگ یناب بود و ذهنش خال

از عشق باشه تا  انیعمر عر کیو من حاضرم تنم  موندتاروپودش جا  یرفت و عطر اون تو بهیزن غر هیکه به تن 

 .ینه زندگ ادیم ی،عشق دسته دوم به کار دلتنگ یگریاز جامه د دهیپوش

 .شدیپر از اشوب م نیو دل ارژ دیکشیاخم در هم م شدیم ظیکلمات تلخو غل یادا نیکه لحنش ح یگاه

روکه دوست داشته باشم اگه  یکیبرخالف من،چون  یدار یتسلط داره،تو دل بزرگ قتیچه خوبه که منطقت بر عال_

 بعدشم کنسرو. کنمیاش م کهیت کهینمش،تیخودم بب ریغ یکس شیپ

 .دیخند بم شده از بغض ییبا صدا نیآرژ رتیو غ چارهیاز تصور عاقبت شوم ان دختر ب 

 زبونزد خاص و عام بشه. شیصبور دیشک با یمعشوقه ات،ب چارهیب_
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قرار داد وگفت:پس  شیبلندخودش را مخاطب حرفها یخودش غرق شده بود با صدا یالیخ یایکه در دن نیآرژ

نشونش  یرابطه رو خودم تجرب هیچشم ورو!تعهد به  ی...مجبور که منو قبول کنه،مگه دست خودش دختر بیچ

 .دمیم

به  کردیم لیکه احساساتش را تحم یمرد یخاطرخواه دید یمرد نرم شد وقت کیبد گمان آفرت نسبت به عشق  دل

 .شیالیمعشوقه خ

 ه؟یخوب اون دختر ک_

 :دیباز پرس مهین یو با پلکها دیکش رونیب رشیدرگ الیآفرت او را از پرسه در خ سوال

 کدوم دختر؟_

 شد. شیلبها یلبخند رو یریهم مانع شکل گ یرو شیفشار دادن لبها با

 .یکه عاشقش شد چارهیدختر ب نیهم_

چون من با تعهد و ازدواج حال  دیست اونم شا ندهیمنظورم در ا ستیکه ن ؟االنیگیاها اون زن خوشبخت رو م_

 .کنمینم

تنها و در خود  یکه درونش پسر بچه ا یو بزرگ مرد یجسم قو ینیشده بود از سنگ یدچار خواب رفتگ شیزانوها

 بار تکان داد. نیرا چند شیحالش کند انگشتان پا نیاو را متوجه ا نکهیا کرد،بدونیم یفرو رفته  زندگ

 یازدواج کنه در حال یا گهیحق نداره با کس د یبه دختر مورد عالقه ات بگ یتونینم شه،تویکه نم ینطوریخوب ا__

 .یاون رو ندارکه خودت هم قصد ازدواج با 

 محکم برخالف چشمان سستش گفت: یشد و با لحن رهیبه چشمان آفرت خ  یداریدرمانده از ب یپلکها یالبال از

ال  دهیاز جنس مخالف به تجربه هات اضافه کن،ا حتینص هیوقت فراموش نکن و به عنوان  چیرو ه یزیچ هی_

 هیبه  لیتبد یکه بش ،عاشقیکه دل نداده باش یمال وقت گهیرنگارنگ و هزار کوفت و زهرمار د ی،پارامتر،خواسته ها

و بس،عشق  یخوایم"او"هیهاش  فقط  ییبایزو  ایکه از تموم دن یشیقبلت م "من "نسبت به تیبدون سنخ"من  "

 .دهیم ریینظرادمهارو تغ
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ه غرق در گذاشت ک نیسر آرژ ریرا چنگ زد و ز یرنگ مربع یری،کوسن ش دیرا سمت گوشه مبل کش شیها شانه

 .شدیخارج م شیلبها انیم کیمنظمش از شکاف بار ینفسها یخواب بود و صدا

متعجب  نیعدد دو الت یعقربه بزرگ رو دنیشد،با د دهیپر سرو صدا ساعت کش یسمت عقربه ها چشمانش

 از خاطراتش گفته بود! یو سبب یبدون رابطه نسب یبا مرد کساعتیاز  شیشد،ب

شده را  میترس ینقشه معمار اطیرفت،با احت ینقشه کش زیسست به سمت م یو با قدمها دیکش شیشانیبه پ یدست

سخت و خشک  یبا اصول کار یبه عنوان طرف قرار داد آه از نهادش بلند شد،مرد یزیاسم عز دنیکرد و با د یبررس

اغذ شد، بدون شک ک یرو یپاره خط ها مسدلتنگ ل گرفت،انگشتانشیکه خط به خط نقشه را با چشمانش اندازه م

 .نیشدن آرژ داریب سکیانهم با ر بردیتا  صبح زمان م شیتمام مهارت و تجربه کار یریتمام کردنش با به کار گ

شماره بهبد  دنیاش روشن شد،با د یرا داشت صفحه گوش زیکه قصد دور زدن م نیو هم دیکش یاز سر کالفگ یپوف

 متن ان را خواند. دیجو یکه گوشت دهانش را از درون م یرا باز کرد و از شدت استرس در حال امشیبالفاصله پ

شرف  یشدن،ب یبه جون خودم نباشه به مرگ خودشون جوون کندم تا راض م،ی) امروز عصر باهاشون قرارداد بست

 بدقلق بود( یلیخ

بار  نیچند "کنمیجبران م" یمله دو حرفج کی پیتا یبرا د،یلرزیم یصفحه گوش یرو جانیاز فرط ه انگشتانش

 نوشت و پاک کرد.

اتفاق را  نیپرنده در حال پرواز داشت،سالها انتظار ا کی یبه سبک ید،احساسیاز تمام وجودش پر کش یخستگ

 تا وقوع ان نمانده بود. یادیزمان ز گریو د دهیکش

 جانیبر ه نیتمام ارژ مهیبا تمام کردن کار ن توانستیبرگشت خورد،م زیم یرو یبراقش به سمت نقشه ها چشمان

 پر تالطمش بود. یمنبع ارامش گمشده روزها ید،طراحیدرونش فائق ا

کاغذ ارامش  یدلتنگ کودکش را و با نشستن دستش رو یانگشتانش جا داد چنان که مادر انیمتود را محکم م مداد

 در نوسان بود. نیه و صورت ارژنقش نیکه چشمانش مدام ب یکرد.در حال تیبه تمام وجودش سرا

 کرد،پاک کرد،شکل داد و... د،رسمیخط کش 

 حلقه کرد و گفت: شیبازو ریرا ز دستانش

 .میوقت، بهتر برگرد ریبچه ها د_
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 به خودش گرفت. نیتوجه آو یرا سمت نگاه ب سرش

 سرده. یلیخ شه،هوایصبح م گهیبا توام بلند شو چند ساعت د نیآو_

 بود برگرداند دستش را در هوا تکان داد وگفت: ستادهیسمت آوات که پشت سرش اانکه سرش را به  یب

 .گردمیبا بچه ها برم گهید قهیبرو،منم چند دق یاگه خسته شد__

و زخم زبان  یتوجه یجنس ب نیفرو برد،ا شیپا ریرنگش را در بافت نرم خاک ز یازحرص نک کفش مشک آوات

 خواهر و برادر،خاله زاده بود. نیا انیم یاز اشتراکات اخالق یتفاوت ینداشت،ب یتازگ شیبرا

کت چرمش را  پیز داشتیکه برم یتند یقدمها نیگرفت،در ح شیبرگشت را در پ ریگفت و مس یلب به جهنم ریز 

.پک دیکش شینخ ان را به ات کیو  دیکش رونیاش ب یمخف بیرا با فندک از ج گارشیس د،جعبهیکش نییپا مهیتا ن

 ک دوم...اول،پ

 .امیآوات صبر کن منم ب_

 شد. دنشیانکه به سمتش برگردد منتظر رس یفرمان توقف داد ب شیاز پشت سر به پاها نیآو یصدا

 .دیبلند و منقطع اش را شن ینفسها یسوم را که زد،صدا پک

 ؟یگردیبا بچه ها برم یشد؟مگه نگفت یچ_

 سخت بود،اما فهم علتش سهل. شیو چشمان رو گرفته آوات  برا انیلحن ب نیا

 گفت: ظیرا جلو داد و با غ شیبزرگ مردانه او باشد لبها یهمراه با گامها شیداشت قدمها یکه سع یحال در

نامه  انیاز پا نیبودن.مائده همچ اکوینامه د انیکشف شده و موضوع پا یبچه هاگرم صحبت در مورد اثار باستان_

که چون رشته خودش  دوننی.حاال خوبه همه مکردیازش دفاع نم ینطوریبود ا کوایکه اگه خود د کردیم تیحما اکوید

خسته  یو بحث ها خیاز تار زارمیب ،یشناسیکه م نم.مکنهیم یواسه اش بازارگرم ینجوریداره ا یهم باستان شناس

 کننده شون.

 یدختر انتخاب دلش نبود جبر عقل نیمرطوبش فاصله گرفت،تلخ بودن با ا یاز لبها گاریزد و س ییپر صدا پوزخند

 احساسش به ستوه امده.  یتاز کهیست که از 
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 خودم حدس زدم._

 بکشد. ادیاطرافش سبقت گرفته فر یبر هوا شیطرز حرف زدن آوات که سرد نیاز ا خواستیم دلش

 رو؟ یچ_

 یبهانه خوب ی... دلتنگاکرد،امیگرفتن دستان او التماس م ینگاه کرد،دل فراموش کارش برا نیگوشه چشم به آو از

 نبود. یرقم خوردن حماقت بعد یبرا

 ...یانتخابت بودم ول نیآخر شهی،همیدنبال من راه افتاد یاز سر ناچار نکهیا_ 

مرد  کی ختنیحاضر بود جان بدهد در عوض نشکستن بغض او ،سبب اشک ر نیاز بغض مردانه و آو دیلرزیم شیصدا

 ست. یبودن کابوس هر زن

 آخرت من بودم. نهیدرست برعکس تو که  گز یبود تمیتو اولو میتو تمام زندگ_

کتش فرو  بشیدرختان پرتاب کرد و دستانش را داخل ج نیماب کیتار  یرا به سمت فضا گاریسوخته س لتریف

 .دادیم حیکه از سر اجبار به او پناه اورده ترج یدستان کس یرا به گرما بشیج یبرد،گرما

جا ماند در پشت سر او،اردک وار پشت سرش قدم برداشت  نشانید تالش در حفظ فاصله اندک ماببا وجو نیآو

 .دیسرش کوب یها را پتک کرد و رو قتیحرف حق جواب ندارد وآوات امشب حق شهیندارد هم یجواب دانستیوم

............... 

 و چشمانش در بهت خواب از دست رفته بود. دهیکش رونیب ایاو را از عالم رو کبارهیبه  یداریب

سر و شانه اش نگه داشته و با  نیرا ماب یگوش بست،یرنگش را م دیسف راهنیپ یشتاب و بدون دقت دکمه ها با

 که از اثرات همان بهت بود گفت: یدو رگه ا یصدا

 

 .ریشده جلو رفتنش رو بگ یشرکتم،هر طور گهیساعت د مین ،یعل_

 احساس  کرد. یاز پس گوش یبه راحت نیرا آرژ اش ینفس داغ وعصب 

 ره؟یبگ لیرو تحو مهیکار نصف و ن هیبگم منتظر بمونه تا  یمیکنم از دست تو،به عظ کاریچ ن،منیآرژ_
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 نکرد. دایاز بودنش پ یاثر چی...هد،امایآفرت گرداگرد خانه چرخ یدر جستجو چشمانش

 گُر گرفت. زبانش

 خفه شو، فقط نگهش دار تا برسم._

من باب ضرر  تشیرفت،عصبان نشیپر شتاب به سمت ماش یجا داد و با قدمها یلوله ا ویآرش فیها را درون ک نقشه

به  زیچ چیخودش بودچرا که اعتقاد داشت ه تیشرکت نبود از جهت خدشه دار شدن اعتبار شرکت و شخص یمال

 .کندینم بیانسان را تخر تیشخص یاندازه بد قول

 و لب زد. ستادیا نیبغل گرفته کنار ارژ ریکه ز یدرهم گره و دستان یبا ابروها یعل

به فسخ قرارداد  تیاگه رضا یحت یمینبود،عظ نیوضعمون ا یکردیصرف نم یاگه تموم وقتت رو واسه سالن ورزش_

 .شهیبه شرکت وارد م یبزرگ یو اعتبار یبده بازم لطمه مال

 رونیب ویبود که نقشه ها را از درون ارش یمیو انگشتان کوتاه عظ یمعطوف دستان گوشت نیو توجه آرژ نگاه

 شده در ذهنش. فیرد یاماده گفتن بهانه ها شیو لبها دیکشیم

چسبانده  زیخم کرد ه و شکم گنده اش را به لبه م زیرا سمت م شینقشه ها، شانه ها یتسلط کامل رو یبرا یمیعظ 

 نبود. دایپ زیچ چیبود،از صورتش ه

 دیرس نیحوصله ارژ یمنتظر و ب یبه چشمها یمیعظ یکم پشت و خاکستر یموها یاز رو یکالفه عل چشمان

 .دید یشتریخودش را در چهره او با حجم ب یاز نگران یوبازتاب

 ده؟یتنش و استرس رو به ما م نیبار که ا نیچندم تیو سهل انگار یفراموش کار_

 .دیغر دهیبه هم چسب یدندانها انیبرگشت خورد و با حرص از م یبه سمت چشمان عل شیاخمها

فقط دو تا دست دارم و ده تا انگشت  ت،منیوضع نیهر ساعته تو مسبب ا یها یکردن و خوش گذرون یشونه خال_

 محول شده تو رو هم انجام بده. فهیوظ تونهیپام نم یمتاسفانه انگشتها

 نقص. یو ب زیتم شهیخوبه پسر،کارت مثل هم یلیخ_

 تیتصور مشترک در ذهن کی جادیجمله او باعث ا نیچشم دوختند،ا یمیمشهود به عظ رتیتعجب و ح با

 ما رو دست انداخت؟ یمیشد؛عظ شانیهردو
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 گفت: یا انهیفائق امد،چند قدم به سمت او برداشت و با لحن دلجو رتشیبر ح نیزودتر از ارژ یعل

 ینقشه رو ازش گرفت.ول لیاومد که فرصت تکم شیپ یمشکل هی نیآرژ یمن واقعا متاسفم،برا یمیجناب عظ_

 .میکن متونیشرکت رو تقد یکارها نیاز بهتر یکی ندهیتا چند روز ا دمیبهتون قول م

رنگش  شکل  یطوس راهنیپ یاطراف دکمه ها زیچروک ر فیقدم برداشت، چند رد یرا  دور زد وبه سمت عل زیم

 .کردیشکمش جلب م یلباس و بزرگ یرا به تنگ یا نندهیتوجه هر بب نیگرفته و هم

 .دیانگشت شصت کنار لبش کش با

 شه؟یبهتر هم مگه م نیپسر!از ا یکنیم یشوخ_

 از او پشت سرش راه افتاد. تیهم به تبع یرفت و عل زیم یرو ینامطمئن به سمت نقشه ها یبا گامها نیآرژ

 نقشه ها کامل شده بود! 

لبش زمزمه  ریرا ز ینگاه کرد  که اصوات نامفهموم نیبا چشمان گشاد شده  به ارژ یبه طور واضح جا خوردند،عل 

 .کردیم

 نیو بزرگ اتاق گرفت و به سمت  ارژ ینگاهش را از در چوب یشد عل یخال یمیاتاق از حضور عظ نکهیمحض ا به

 افکار نامفهوم مختص خودش بود. ریمبل تکنفره با روکش چرم نشسته و درگ یکه رو دیکش

 اد؟هوم؟ینم ادتی یتموم کرد دیشا ؟ینقشه رو کامل نکرد یتو مطمن نیآرژ نمیبب_

خودش حل نشده را  یکه برا ینگاهش را کوتاه کرد،جواب سوال ریمس نینشست و ا شیروبرو یصندل یرو یعل

 بدهد. حییتوض توانستینم

 بره؟ ادمی یزیچ نیهمچ شهیچرت نگو،مگه م_

 گاه چانه اش. هیمبل بود تک  یدسته فلز یکرد و دستش را که رو گرشید یرا سوار بر پا شیپا کی

 بوده؟ یپس کار ک_

 .دیچرخیمثل روح سرگردان اطراف چهار گوشه اتاق بزرگ م چشمانش
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در  زهایچ نینخونده و سر از ا یونقشه کش یمعمار یکه تو اون خونه به جز من کس نجاستیا دونم،جالبینم_

 .ارهینم

 جلو داد. یچشمانش چرخاند و چانه اش را کم دیدرون اسمان سف سبز رنگش را یها یگو

 ؟یکنیفکر نم نطوریتعجب اور باشه وحشت اور،تو ا نکهیا یموضوع به جا_

 یکه هزران نوع شک وگمان در ان مخف ییو باصدا دیکوتاهش کش یاش داخل موها قهیرا از دو طرف شق دستانش

 شده بود گفت:

 .دونمینم یچیمن ه_

 و ادامه داد. دیباال کش یرا به سمت صورت عل چشمانش

چند ساعت تنها  یشکل اون هم ط نیبه بهتر لشونی؟تکمیدیبوده؟طرح ها رو د یکار ک یعنی شمیم وونهیدارم د_

 .ادیادم باهوش و پر تجربه برم هیاز 

و  دیجلو کش یفلز یها هیشکل با پا لیمستط یا شهیش زیرا به سمت م شیانداخت ،شانه ها نییرا پا شیپا یعل

 قبلش برگشت. یسرد شده برداشت و سر جا یچک را از کنار فنجان چا

 بود... نینکن مهم گرفتن ا رشیکه بوده دمش گرم، ذهنت رو درگ یحاال هر ک_

 تکان داد. نیسردرگم  آرژ یمقابل چشمها نیدستانش چک را مثل برف پاک کن ماش با

 رفت. رونیشرکت ب نیاز ا تیبا رضا یمیعظ نکهیمن و مهمتر ا یکه االن تو دستا_

اتفاق افتاده را تصور کند مثال  دیشا نیچند توانستینبود،م یو چند مجهول دهیچیپ یادیسوال ز نیحل ا یعل یبرا

در ذهن زائل شده اش  یزیمست بوده و چ شبید ایتمام کرده اما فراموش کرده  شینقشه را چند روز پ نیآرژ نکهیا

 ن؟یآرژ یو اما برا کردیرا  قابل هضم م همعجز نیکه درک ا گریقابل قبول د لیران دلثبت نشده و هزا

 درک و باور بود. تیمجهول و بدون قابل یبه دور از هرگونه منشا با علت یاتفاق

 را روشن کرد و گوشه لبش جا داد. گارشیس

 و معترض شد. دیبلند از سکوت او کش یپوف یعل
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هم خودت و هم ما رو بدبخت  یریگیم یمرض هینکش؟آخرش  گاریس یچند دفعه بهت بگم با معده خال نیآرژ_

 .یکنیم

 زل زد. گاریو به نک سرخ س دیرا گوشه چشمانش کش شیمردمکها

 .یکه بخوام بهش فکر کنم سالمت یزیچ نیآخر طیشرا نیا ر،تویذهنم درگ ؟یکم حرف بزن شهیم _

 .رفتیم زیم یه سمت تلفن روبلند شد و ب یصندل یرو از

 میبذار یخوایبهبد هم تو راه شرکت االن هاست برسه م یسفارش بدم؟راست یخوریم یناهار چ ریدر گ یخوب اقا_

 ه؟یچ م،نظرتیبعد سفارش بد ادیاونم ب

 کرد. نیینظر او باال و پا دییسرش را به نشانه تا گاریدادن دود س رونیبا ب همزمان

از تکه  یمین یرا با دستمال پاک کرد و با گاز محکم زیم یسس قرمز رو شیلبها یبا حفظ لبخند پرمعنارو بهبد

 را درون دهانش جا داد. تزایپ یمثلث

او را دست  نکهیا ربهیکش امده بهبد چشم دوخته و با تعب یرا باز کند به لبها شیتزایجعبه پ یبدون انکه حت نیآرژ

 ت:انداخته بااخم و تشر گف

 ؟یخندیم یبه چ_

 دییرا تا یعل هیپا یب یاما... به ظاهر حرفها کردیجدا نم شیرا از لبها گوشیلبخند باز یاز بطن ماجرا لحظه ا شیاگاه

 کرد. یم

مانده درون  یاز چهار مثلث باق گرید یکه چشمانش تکه ا یشده اش را پر سر و صدا قورت داد و درحال دهیجو لقمه

 تفاوت شانه باال انداخت. یجعبه را نشانه گرفته ب

 .خندمیشده م فیکه تو ذهنم تعر یبه جوک_

 پاسخش را کامل کرد. یگرفت و با لحن طنزآلود دهیرا ناد نیشده آرژ رهیدرون چشمان ت خشم

 داشته باشه. یجن و پر دمیم کردم،احتمالیامم...خوب راستش داشتم به خونه ات فکر م_

 گرفته ادامه داد. نیکه دستان در هم گره خورده اش را سمت آرژ یو در حال دیلب برچ مظلومانه
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ها  یاونوقت جن و پر خوابمیرو تختت م رمیم هیشب منو دعوت کن خونه ات بعد من با پوشش اول هیتو رو خدا  _

 گور به گور شده مو تو بغلم جا دادن. مهیهم ن دیشا کنمیتموم تو رو تموم م مهیو کار ن انیم

 لب حواله اش کرد. ریز یشرف یب نیب نیدر ا نیرا پس زدوآرژ تزایخورده پ مهیزد وجعبه ن یقهقه ا یعل

 زانیشکل گرفته و از م کیالمپ یبه حلقه ها هیشب یاز شاد ییها رهیرنگش دا یبزرگ و قهوه ا یمردمکها درون

 م کردن جمالت  در ذهنش بود.قادر به سر ه  یشدت ذوق به سخت

 یبره زودتر از اونچه که فکرشو بکن شیخوب پ یشرکت معتبر و بزرگ،اگه همه چ هیاونم با  میقرارداد رو بست میمر_

 .کنهیم دایپ تیواقع اهامونیرو

 لیمبل کنار دستش نشسته متما یرا به سمت مسعود که رو شیو شانه ها دیکف دستانش را به هم کوب یخوشحال با

 کرد.

 ؟یبلند بخر یشاس نیماش هی یتونیم یعنیشه،یباورم نم یوا_

 گفت: شیرو شیپ تیوام گرفته از موفق نانیو با اطم دیکش میو باز مر یمشک یرا همانند شانه درون موها دستانش

 ؟یدوست داشت یتو،رنگ مشک یبا خواسته ها تیاولو میخریم زمیاره عز_

 .دیدر برابر ابراز احساس وجودش ند یدختران چهارده ساله مانع هیکرد و شب نییرا با شتاب باال و پا سرش

 یخانواده شام خورد،ذهن مشوش و افکار در پ یروز اعضا کیشدن  یمختلف حاصل از سپر یبحث ها انیم در

 شیکه برا ینایودا یپدر شیکه برا ییدا یکه از محبتها دادیاجازه را به او نم نیرخ دادن معجزه امروز هم ا یچگونگ

 .ندیکند و انها را نب یکرده چشم پوش یمادر

 شینشسته و با غذا زیپشت م شیدوخت که روبرو الیدهانش به د یاب جلو وانیل کیبار یرا از پس لبه ها چشمانش

 .کردیرا در تمام وجود او احساس م یو سرخوردگ کرد،خجالتیم یباز

دوست نداشت آفرت...دختر پر رنگ شده در  یبیطرز عج د،بهیکش نییپا زینگاهش را هم به سمت م وانیبا ل همراه

 ریتعب بایخاطر که او عشق را ز نیبه ا دیباشد شا یاتفاق نیشاهد چن گریبار د شیزندگ یخاکستر یروزها نیا

ه قدم شده و قاعد شیکه در ابراز عشق پ دادیم راحق  نیاساس به زن ا یجا افتاده اما ب یو بر خالف سنت ها کردیم

 اول بودن مردها را در بشکند. یشگیهم
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 مقدمه گفت: یجا به جا شد و ب یکم یصندل یبود رو نیچهره سر درگم آرژ ریگیکه پ یبا نگاه انیدا

 ازدواج کنه. اکوید میگرفت میتصم تیینداره من و دا یپسرم،اگه از نظر تو مشکل نیآرژ_

 سکوت! شهیهم د،مثلیرس  اکویو بهار عبور کرد و به  د الیمتعجب و با شتاب از د نیآرژ چشمان

 یندیچه اتفاق ناخوشا اکویحجم از سکوت د نیا لیدر ذهنش تکرار شد:دل ریچند سال اخ نیا یتکرار سوال

 باشد؟ تواتدیم

جمع را در هم  یبلندش مثل رعد و برق سکوت ناگهان یخشک سرفه ها یو صدا دیآوات پر یدرون گلو غذا

 شکست.

اش  نهیقرمز شده و س د،چشمانشیجرعه ان را سر کش کیاب را پر کرد و سمت ،وات گرفت،و او  وانیل عیسر نیراف

 لب زمزمه کرد. ریکرد ز دایتنفس پ یبرا یراه کهیبار نکهیمحض ا شد،بهیم نییبا شتاب باال و پا

 .شدمیخفه م ،داشتمییزندا یمرس_

گذاشت  زیم یرها کرد و دستان در هم گره خورده اش را رو شیبشقاب غذا یاش را درون محتوا یقاشق خال نیآرژ

 روانه کرد. انیبه سمت چشمان منتظر دا یو لبخند کم جان

صالح کار رو به نحو  یا گهیاز هر کس د شتریو ب نیخونه و خانواده هست نیهاشم بزرگ ا ییو دا ،شمایبه سالمت_

 باشم که بخوام اظهار نظر کنم. یوجود پر برکت شما من ک د،بایدونیاحسن م

 یپلک ها ینیسنگ ریز شیرنگش کش امد و چشمان کم سو رهیمحاسن پر پشت و ت ریهاشم ز ییدا کیبار یلبها

 یداشتند که پر کردن ان خارج از توان هر کس یکمبودها یاز نظر عاطف دیخواهرش شا مانیتیافتاده اش برق زد،

 خالء بود. نیشان مازاد بر ا حیصح تیشک نوع ترب یبود اما... ب

 شده اگاه بود. یشادمان نیشک از انچه باعث ا یگرفت. ب یچهره شکفته شده برادرش جان تازه ا دنیبا د انیدا

 یستین میمستق یصراط چیازدواج به ه یتو برا یول ره،یاول پسر بزرگ زن بگ ،رسمهیبزرگتر اکویاخه مادر تو از د_

 .یبش هیمانع بق خوادیو من دلم نم

 در کنار ترس رخنه کرده در چشمان آوات  نیباآرژ الینگاه اشفته د یتالق

 را شکل داده بود. یچهار گوشه مکعب احساس نیدلهره آو و
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که در ان  انیفاصله گرفت و به دا زیاش جا به جا شد و از لبه م یصندل یرو دهیو چهره در هم کش یتیبا نارضا نیآفر

 گفت: یدر مقابلش نشسته بود با لحن نه چندان دوستانه ا زیم یسو

برادرم  اهیس م،منیهنوز دو ماه نگذشته ،ماعزا دار د؟یحرف انتخاب کرد نیا یبرا یزمان مناسب دیکن یفکر نم_

 هنوز تنم.

باورش  یسبرادر کرد که به موقع عزادار کرده بود خواهرش را،چه ک نیحواله ا یدر دلش فاتحه ا یبا خوشحال آوات

 باشد؟ یگریاز دسته رفته از دل او مرگ د دیام نیکه علت بازگشت ا شدیم

 اورد. یبه ارمغان م یشاد یگرید یبرا یکی یست،عزا یبیعج یایدن

 گفت: یظیدر هم گره خورد و با لحن غل انیدا یابروها

که بر  امرزیاز حد اون خدا ب ادهیز یو سوگوار دنیپوش اهیهمه مون چند وجب خاک،با س نه،عاقبتیهم ایدن نیآفر_

 یو عروس یکوبیم،پایکنیدختر رو نشون م هیفعال   ست،یهم که قصدمون  جشن و سرور راه انداختن ن گرده،ماینم

 .میبر ایدن نیارزو به دل از ا خوامیپامون لب گور نم هیو هاشم  گه،منیواسه سال د مونهیهم م

 رینامربوط به خودش را نداشت ومس یسالن را ترک کرد،توان گوش دادن به بحث ها یکوتاه یبا عذر خواه نیآرژ

و  یدر خانه اش وجود داردکه با قدرت تن آهن ییآهن ربا کردیگرفت،احساس م شیبه مامن ارامشش را در پ دنیرس

 .کندیسخت شده اش را به سمت خود جذب م

تنگ شلوارش جا داد و سرش را به سمت اسمان باال گرفت،باد درون باغ  بیانگشتانش را از دو طرف درون ج سر

 یقیو تم موس کردیحرکت م یشب به ارام یاهیمثل عروس درون س دیتکه ابر سف کیو  دیچرخ یکالغ م کیدور 

 بود. دهیچیاز برخورد شاخ و برگ خشک درختان در فضا پ یفیضع

حساب  داشتیرا که بر م ییرد،در ذهنش تعداد قدمهاسقوط ک شیپا ریز نیاز اسمان به سمت زم نگاهش

 و پنج. ی...سک،دو،سهیکرد،یم

 یا شهیدرونش را از دل ش ییاز روشنا یخانه اش امشب روشن بود و متواضعانه بخش کیتار شهیهم یها پنجره

به انتظار امدنش چراغ خانه  یکرده که شب ها  زن دایرا پ یپخش کرده بود،حس مرد نیزم یپنجره عبور داده و رو

تجربه حاصل نشده طعم  نیتجسم ا نباشد؟ازو گرما  ییزن باشد اما روشنا ییجا شدیم گذارد،مگریاش را روشن م

 دندانش رفت. خیتا ب یبیو عج نیریش
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چهار که آفرت در  دینجامیبه طول ن یادیو قطور اتاق زد،انتظارش ز یانگشتان گرد شده اش چند ضربه به در چوب با

 شد. دایچوب در پ

 یسالم،خوش اومد_

 نیخواسته در ا نیانها را لمس کند،ا خواستیاو نفوذ کرد،دلش م یشال مشک ریبسته شده ز یموها انیتا م نگاهش

 احمقانه نبود؟ یادیز طیشرا

 گفت: یافکار سرش را تکان داد و با لحن خشک نیدور کردن ا یبرا

 .ایباهات حرف بزنم،دنبالم ب دیبا_

 دادیلب غر زد:اگه جواب سالم مو م ریبزند با قدم برداشتن پشت سر او خواسته اش را اطاعت کرد،ز یانکه حرف یب

 مرد خودخواه گذاشتم. نیا ینقشه ها یکه برا یاون وقت و انرژ فیرفت؟حیزبونش اب م

 رونیداشت از تنش ب که یرا با ته مانده انرژ شیبه سمت اتاق خوابش رفت،لباسها دیبگو یزیانکه چ یب نیآرژ

انها  نیگزیمارکدارش را جا یشل و اسلش طوس قهیو بلند گوشه اتاق انداخت ، بافت  یمربع ریو داخل حص دیکش

 کرد. دایپ ردهکه رها ک ییکرد وبه سالن برگشت. آفرت را وسط سالن درست همان جا

 تو سبد هم بشور. یار،لباسهایواسه ام ب یچا وانیل هی_

نگاهش را  ینیساز را زد،سنگ ییچاpowerنداد،به سمت اشپزخانه رفت و دکمه  تیرضا دنیچرخ دلخورش به زبان

بود که چشمانش از مرز کانتر اشپزخانه عبور نکرده و در تله  نیتالشش بر ا کرد،تمامیفاصله هم احساس م نیاز هم

 .فتدین نیآرژ ریگیچشمان پ

ان زل زده  یا شهیش یبه قور یشدن رنگ چا ییصبر تا البالو تیچه مدت زمان گذشت اما با نها دانستینم

 مرد روبرو نشود. نیرا داشت که امشب با ا نیا ییتوانا خواستیبود،دلش م

 داشت؟یچرا دست از سرش بر نم یمبل گذاشت،لعنت کینزد یچوب زیم یرا رو یچا یکیداغ و سرام وانیل

 یفضا انیو دستان در هم قفل شده اش را م دیجلو کش زیت ماز پشته نرم مبل فاصله گرفت،تنش را به سم نیآرژ

 قرار داد.  شیباز پاها
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 یشده بود و دلش بهانه اوار شدن رو کیامروز به شدت تحر یواه یها لیو تصورات و دال دهایاز اما و شا اعصابش

نکرد..به بهانه اش بها داد  دایدر حالش را پ ریتقص یدختر ب نیبهتر و قابل دسترس تر از ا یرا داشت  کس یکیسر 

 گفت: یو با لحن سرد و امر دیسرش را به سمت باال کش

 .خورمیو م کنمیم شیتو رو قاط ینیریاز بس ش یقندش کو؟نکنه فکر کرد_

 شده بود گفت: یکه سرزنش در ان مخف ییاز حرص مشت شد وبا صدا دستانش

 .یخوریتو با قند نم ییتو چا_

 یمدت زمان کوتاه به خوب نیدست کم گرفته بودش،او بالعکس خودش در ا یادیکه ز یدختر نیرو دست خورد از ا 

 را. قشیشناخته بود عال

 خوردیکه به پوست صورتش م یداغ یهمراه با بخارها رشیخوب و دلپذ یکرد، بو کینزد شیرا به لبها یچا فنجان

 سر دردش شد. یباعث مساعدت نسب

 نشیبرسونه ماب مهیشو که به ن ییو از باال نظاره گر حرکاتش بود با خودش گفت:چا ستادهیکه کنار دسته مبل ا افرت

 .کشهیم گاریس

 یکرد،لبخند کمرنگ لیتبد قتیاش را به حق ییگو شیپ نیارژ ییفندک طال یفکر از ذهنش نگذشته که صدا نیا

 خود را. شده در قلعه یمخف وید نیو عادات ا قیشناخته بودعال یلبش نقش بست،به خوب یرو

 افتاد؟ یچه اتفاق دمیمن خواب نکهیبعد از ا شبید_

شوک اور بود،که توانست تجسم  یمقدمه اش به قدر یسوال ب نیو ا نیارژ یعسل یها ینگاهش توسط گو شکار

 .تپدیکند نوار قلبش را که چطور کُند و نامنظم م

 ؟یبود یخاص زیمنتظر چ ،مگهیچیه_

انکه  یب بردیم شیکه اهدافش را پ یسواد و ساده ا ینقش دخترک ب یفایتظاهربه ندانستن و تبحر در ا  بازهم

 .کندیم یانها را رهبر یدخترک فرع نیکه ا قتیحق نیشک کنند به ا انشیاطراف

 .بردیم شیرا به نحو دلخواه پ شیکارها یوانگیبود وبا تظاهر به د نیبهلول شده بود که عاقل تر لیتمث 

 :دیپرس مردد
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 من دست زده؟ یبه نقشه ها یکس_

 بازش گذاشت و با تظاهر به ترس گفت: مهیدهان ن یرا جلو دستش

 !پاره شدن؟بخدا من خرابشون نکردم.یوا_

 در عوض درست کرده بود. چینگفت،خراب نکرده که ه دروغ

محال است از پس  یدخترک ساده و عم کیاصل که  نیرا متقاعد کرد به ا نینقص افرت عقل و منطق آرژ یب واکنش

 .دیایبر ب یمهندس ینقشه ها

 

 شکل ممکن کامل شده بود. نیو در بهتر یخراب نشده بود.به طرز باور نکردن_

لبش  یباال انداخت و انگشت اشاره اش را رو د،شانهیدیدر ذهنش را م یدیحضور انعکاس ترد نیچشمان آرژ در

 گذاشت.

 .یاریاما به خاطر ن یترسناکه،ممکنه خودت کاملش کرده باش مکیو  یامم... باور نکردن_

توهم احمقانه  نیخودش هم داشت ا گریکرده که کار خودش بوده و فراموش کرده، د نیبس در طول روز به او تلق از

است نه  یکه خودش هم باور کرده بود بچه مرغاب یشده بود جوجه عقاب افتاده درالنه مرغاب تشیکرد،حکایراباور م

 عقاب.

 هیاز پا اتیراهه بهتر است تن به فرض یافکار ب نیاز ا ییرها یفکر کرد که برا نیزد و به ا گارشیبه س یقیعم پک

 بدهد. انشیغلط اما معقول اطراف

………………….. 

 .بردیدر ذهنش لذت م یا فهیلط فیلبخند بود انگار از تعر الید یلبها یرو

 .یبد ینیریش تیموفق نیبه خاطر ا دیبا نیآرژ_

را به سمت صورت او  گارشیشده دود س کیمبل کنار دستش کج کرد و با چشمان بار یرو الیرا سمت د گردنش

 روانه کرد.
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 باشه؟ یچ تونهیم ینیریش نیا_

 نیبه صورتش بهتر نیگرم آرژ یدود برخاسته از لبها د،برخوردیرا بلع گاریس ظیمثل گردباد دود تلخ و غل شیها هیر

 اتفاق افتاد. شیبود که برا ایبرخورد دن

 گذاشت و گفت: زیم یاش را رو یگوش آوات

 بعدشم ناهار مهمون تو. میبزن یچرخ هی رونیب میبر_

 لب زد: نیآرژ

 فرصت طلب. _

 کش آمد. یا انهیآوات به لبخند موذ یلبها

 .ادینباش،بهت نم سیخس_

 داد. الیاز آوات گرفت و به د چشم

 پدرسوخته ست. سر تو ریهمش ز_

 ارنجش تا شده بود.  یکیبود که تا نزد نیرنگ ارژ یقهوه ا راهنیپ نیاست ریدرگ نگاهش

 سوخته. امیکه شناختمت،پدرم که نه اما تموم دن یزد:من از وقت لب

 د؟یشن نیآرژ

 !دیشهامت در ابراز عشق را نشن نیا شودیم مگر

 جسارت در ابراز احساس را انکار کرد! نیا شودیم مگر

دختر جور نبود،قلبش مملو از حس برادرانه به  نیزن نبود ودر اصل دلش با ا کیبا دل  یبود،اهل باز نی...او ارژیول

 بود اما... همسر؟از محاالت ست. الید

 گفت: ییمبل خود و آفرت گذاشت و با خوش رو نیماب یعسل یفنجان قهوه اش را رو اکوید

 .رهیتو خونه حوصله ات سر م ا،تنهایتو هم ب _
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 فرصت را از او ربود. نیارژ زیگفتن باز شد زبان ت یدهانش برا نکهیبه محض ا آفرت

 .رونیمونده با خدمتکار خونه ام برم ب نی،همیبهتر از دعوتت صرف نظر کن_

 جمع شان رخنه کرد. انیم سکوت

 معترض شد. نیشد و آو دهیکش یبا لبخند الید ید،لبهایآفرت از تاسف لرز چانه

 و... یتفاوت یدشمن،تاسف،ترحم،خجالت،خشم،ب یروزیهمه حس؟تمسخر،پ نیجمله حرف وا کی

بود،دلش  یکشتن غرور و اعتماد بنفس آفرت کاف یشکل گرفته در چهره ان ادمها برا یواکنشها نیاز ا کی هر

از ان خانه و  دیکشیته م شیپاها یکه انرژ ییو تا جا بغل بزند ریخود خرد شده اش را جمع کند،ز خواستیم

 دور شود. شیادمها

به اهداف مطلوبش نبود  دنیوقت ادم جا زدن در مراحل سخت رس چید،هیرسیو به خواسته اش م ماندیم دی... بااما

 بود. دهیتن خسته و روح پوس کیو حال تنها  شدیبار تالفات احساسش له م ریکه اگر بود در همان گذشته ز

 شد. یعصب نیکالم آرژ یعداوت ب نیکالمش از ا لحن

 .ستمین یخودش رو بدونه و من ادم نفهم گاهیجا دیبا یحق با شماست،هر انسان_

باالجبار  انیو درخواست دا اکویو د نیآو یبا خواهش ها تیاز آفرت بلند شد و در نها تیاعتراض جمع به حما یصدا

 .داد ندیناخوشا یهمراه نیتن به ا

 یتوقف کوتاه یپاساژ را احاطه کرده چشم دوخته بودند و هرزگاه یکه از دو طرف فضا یرنگارنگ یها نیتریو به

 .کردندیرنگ و جنس لباس ها م یابیارز یبرا

حلقه کرد  شیرا دور بازو کرد،دستشیرفت که جلوتر از همه حرکت م نیو بهار جدا شد و به سمت آرژ الیاز د نیآو

 به صورت اخمو برادرش زد. یولبخند دوست داشتن

جبران  یبرا یکه زده بود شاد نبود و به دنبال چاره ا یحرف داد،ازیرا قلقلک م نیاحساس آرژ یفیوجدان خف عذاب

 بود.

دختر ساده  کیبهتر از  یو چه کس گرانیمگربا بد کردن حال د کنندیآدمها لذت حال خوبشان را حس نم یبعض

 باشد. نیرفتار خودخواهانه آرژ نیواسطه ا توانستیتنها مو
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 یاز ان با پوستر ها و بنر ها یمیگرفت که ن یا شهیش یها نیتریشدن، صورتش را سمت و دهیفرار از د یبرا آفرت

شده بود که هر لحظه امکان داشت زردآبه  ادیمعده اش ز دیپوشانده شده بود.چنان از اضطراب اس غیو تبل فیتخف

 توانستیکه م یبود و تنها کار یکاف شیخراب شدن نقشه و هدر رفتن تالشها یآشنا  برا کی.تنها حضور اوردیباال ب

 مختلف خدا بود. یاز قران و صدا زدن نام ها یها هیدر ان زمان انجام بدهد خواندن آ

 .دادندیرا به هم نشان م نیتریپشت و یبایشب ز یو با ذوق لباسها ستادندیا یمقابل مغازه لباس فروش الیو د بهار

 با شتاب از کنارش گذشت و به ان دو ملحق شد. نیآو

 .دیرس شیبه گوشها کیدر فاصله نزد اکوید یبعد صدا هیرا در کنارش احساس کرد و چند ثان یحضور مرد آفرت

 .یکرد دایلباس مورد عالقه تو پ دیتوهم برو نگاه کن،شا_

 یچشمان کاوش گر و جد اکوبایرا که بلند کرد نگاهش از کنار شانه د کرد،سرشیجلب توجه را احساس م ینیسنگ

 خورد. یتالق نیآرژ

 شده بود گفت: یکه سرزنش در ان مخف ییصدا با

 تناقض داره. یادیز یخدمتکار دهات هی پیلباسها با ت نیممنونم اما ا شنهادتیاز پ_

را هم  گارشینثارش کرد س ییلب پر رو ریکه ز ینگاه آفرت ثابت ماند؛در حال یخال یجا یرو نیآرژ یمردمکها

قرمز  یودر همان لحظه توجه اش جلب شد به تاپ  دکلته ا دیکش شیرو شیروشن و نگاهش را به سمت فروشگاه پ

 شده بود. یکار نینگ شیها نهیس یکه رو  یرنگ

که اورا به  یکس یبرا دیروبرو شد، حس خر یدیبار با حس جد نیاول یشد، برااجازه از او وارد فروشگاه  یب شیپاها

 زن نداشت و حال... کی یلباس برا دیبه خر لیگاه تما چیه شیطول زندگ د،دریدیدوست نم کی ایچشم خواهر و 

که صاحب فروشگاه بود لباس را خواست و بعد دستانش که کارت  یخودسرانه از زن شیلبها نباریا شیاز پاها بعد

 را دادو ساک لباس را گرفت. شیاعتبار

کنار  یخال یها یرستوران گذاشتند وصندل لیطو زیقسمت م نیتر ییرا در انتها دشانیخر یها و جعبه ها سهیک  

 و بهار پر کردند. الیرا از دو طرف د نیآرژ
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اش دوخته شده بود به سمتشان امدو در  نهیس یکه ارم رستوران رو یرنگ دیوش سفبا روپ یجوان و قدبلند پسر

 :دیپرس ییدفترچه کوچک دستش گرفته بود با خوش رو یکه خودکارش را اماده نوشتن رو یحال

 د؟یدار لیم یچ دیخوش اومد_

 زمان نبرد. شتریب قهیغذا تا ترک گارسون چند دق سفارش

شده  ریاس نیآرژ یکفش ها نیبود که ماب زیم ریرنگ ز یساک کوچک صورت ریاز همان بدو ورود درگ الید چشمان

 بود.

 زد و گفت: ییلبخند پرمعنا الیچشمان د ریمس بیبا تعق نیآو

 ؟یکرد دیخر یداداش واسه ک_

نصب شده  شیروبرو لیطو وارید یرو بیبود و به ترت یرانیا لیاص یاز غذاها یکیکه هر کدام معرف  ییتابلوها از

  نیرنگ آو یکوچک و رژ خورده صورت یبه لبها شیشانیپ یرو یفیکردن اخم ضع مهیبود چشم برداشت و با ضم

 نگاه کرد.

 دم؟یپرس یزیتو چ یدهایمگه من در مورد خر امدهیبه تو ن شیفضول_

 گفت: یتفاوت یبا ب اش بود یگوش دیدر حال کلنجار رفتن با قاب جد اکویکنار د زیم یدر انتها بهارکه

 .دهینداشت،واسه زن داداشت اسباب خر کردن خر دنیبه پرس یلزوم_

 داد. هیتک یصندل یکه رو ترش کرده و به پشت فلز الیجمع با خنده کش امد به جز د یلبها

 رونیرنگش ب یکت اسپرت مشک بیاز ج گاررایجعبه س زیم ینظر گرفتن چهره ساکت آفرت در ان سو ریبا ز نیآرژ

ان  یبا ضربدر قرمز رو گاریس کیاز  یریکه تصو یکوچک کنار ورود یوتابلو دینخ ان را به اتش کش کیو  دیکش

 گرفت. دهیکرده بود را ناد اتیداشت و مودبانه درخواست عدم استعمال دخان

 محکم فشردو گفت: زیم یرا رو نیبا ذوق دست آرژ نیآو

 .یوق العاده اقربون زن دادشم بشم،شک ندارم دختر ف یاله_
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و  دیتوسط انگشتان سف نیشده آرژ ریبه مچ دست اس دیکشیم وانیلبه ل یکه سر انگشتانش را رو یدر حال آوات

و با عشق  یدستش را به گرم نیچن نیا نیچشم دوخت،حاضر بود در عوض دادن چند سال از عمرش آو نیاو فیظر

 .فشردیم

کنار بشقاب ساالدش فرو برد و با تعلل گفت:به  یکه سر چنگالش فرو رفته را درون سس فرانسو یاریحلقه خ اکوید

 بدشانس باشه. یلیخ دینظرم اون دختر با

زخم را  کیکه با دقت  یحرف مثل جراح نیدرک منظور  ا یجدا کرد وبرا شیشکاف لبها انیرا از م گاریس نیآرژ

 شد. رهیبه صورت او خ کندیم یبررس

 رو بشنوم. لتی؟دوست دارم دلچرا_

 شانه باال انداخت. یدیق یچنگالش کرد وبا ب یرا طعمه بعد اریاز خ یگریچشمانش حلقه د با

 .یاز اندازه کمال طلب شیب نکهیبشه و ا یکس بندیپا تونهیتو نم ،دلیدونیشو خودت بهتر م ییچرا_

 باال رفت. شیابروها

 ی!اگه از ته وجود قلب ادم برادمیند یدختر چیمو تو وجود ه یبندیبستر پا طیکه تا بحال شرا نیبه خاطر ا دیشا_

 ست؟ین نطوریکنه،ایو رو م ریلرزش تمامت رو ز نیبلرزه ا یکس

 کرد. یکوتاه مکث

بخودم اجازه  گهیمتعهد باشم د یبه کس یاما... وقت شمیوجه منکرش نم چیکه من کمال طلبم و من به ه یتو گفت_

 باشم. یا گهیدنبال کمال تو ادم د دمینم

تلخ که قلبش هنوز در سکون است  قتیحق نینداشت چرا که او را با ا الید یحالوت قبل را برا گرید نیارژ یحرفها

 روبرو کرد.

 شد. کیاز خاطرات تحر یجمله ا یاور ادی یآفرت برا ذهن

 یروز دانستیشده بود که نم رهیخ یچانه اش قرار داده و با لبخند به قهوه دم کرده چشمان مرد ری)دستش را ز

 .کندیشان کام دلش را تلخ م یتلخ
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که هر لحظه امکان فورانش  شهیبه اتشفشان فعال م هی.در کنارت وجودم شبلرزهیم دنتیمسعود،قلبم با هر بار د_

 هست.

 شد فوران احساس بود و سوختن اعتماد.( دشیعا دنیلرز نیکه از ا یزیچ تنها

پر  زیخوش بو و اشتها بر انگ یبشقابها زبایم یخال ینگذشت که فضا یزیزد و چ الشیبه خ یگارسون تلنگر حضور

 شد.

 با تمسخر گفت:  دادیاز کبابش را برش م یکه تکه ا یحال نیدر ع بهار

 لرزه؟یهم م ی!دل تو مگه واسه کسیجوک سال رو گفت نیآرژ_

 .دیزد و نگاهش را به سمت بهار کش یپوزخند 

 ادم نه؟ هیغذا بلرزه اما دل من واسه  هیهر ساعت واسه  تونهیکه دل تو م یچه جور_

 خنده جمع بلند شد. یصدا

 لب شروع به غر زدن کرد. ریانداخت و ز سیرو برگرداند،با حرص چاقو را درون د یبا دلخور بهار

استخوان را از گوشت  یادینگاه کرد که با دقت و و سواس ز نیو به ارژ دیست کشبعد از خوردن چند قاشق د آفرت

 .کردیجدا م

 .نیکارتون موفق باش یتو شهیهم دوارمیممنون بابت غذا،ام_

لب  یشد و به ارام دهیمانده بود کش یاز ان باق یادیبه چشمانش وبعد به بشقابش که حجم ز هیچند ثان  نیآرژ نگاه

 زد.

 نوش جان_

 .ییکم غذا یلیقدر؟دختر تو خ نیگفت:هم یبا تعجب و لحن اعتراض اکوید

 قرار داد. زشیام هیزد و آفرت را مخاطب لحن کنا یپوزخند صدا دار الید

 مانکن. هینه  یخدمتکار هیجهت،تو  یحفظ اندامت ب یبرا یحد نگران نیا زمیعز_
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از آفرت  تیاد سکوت کندو با مداخله و حماد حیترج یشکل گرفت ول یتیچند خط از نارضا نیآرژ یشانیپ یرو

 نشود. الیباعث سوتفاهم د نیاز ا شیب

 کرد. یدست شیقصد مداخله داشت که آفرت پ الیاما... برخالف او به قصد سرنش د آوات

 تمیکردم به اندازه ظرف یسع شهیهم یکامل دارم ول یموضوع هم اگاه نیخدمتکارم و به ا هیحق با توئه من  زمیعز_

 .کنهیادم باشه رو دل م تیاز ظرف ادهیز یزیلقمه بردارم چون اگه چ

 بود. رممکنیسواد بود؟غ یدختر ساده و ب نیا

 بود. دهیسوال را به تکرر از خودش پرس نیا نیارژ

 .دیخند زیانداخت و ر نییسرش را پا نیآو

تلخ  زادیرا در دهان ادم زیچ حرفها تا چه حد طعم همه یکه بعض کردیآفرت درک نم یدر ان جمع به خوب یکس

 .کندیحماقتش احساس لذت م نیبه خوردمخاطبش داده از ا یچه زهر نکهیغافل از ا ندهیوگو کندیم

جا به شد و سرش را به سمت  یصندل یجلو نشسته بود،رو یصندل یرو نیآرژ نیدرون ماش اکویبرگشت د ریمس در

 عقب چرخاند. یصندل

 کمکت کنم. تونمیم ؟منیدرست رو ادامه بد یآفرت دوست دار_

 به دهان آفرت چشم دوخت. نیماش یجلو نهیاز درون ا نیاستقبال کرد آرژ یبه گرم شنهادیپ نیاز ا نیآو

 زد. یگرم لبخند

 من نه وقتش رو دارم نه حوصله شو. یاز لطفت ول یمرس_

 شمرد. متیجبران غن یآفرت فرصت را برا نیاز توه نیدل چرک الید

 .نیآرژ هیمهندس موفق شب هی ای یپزشک بش ندهیدر آ یتونست دیچرا؟به نظرم ادامه بده شا_

که او  یدر حال دانستیم یافتنیدست ن ییایاو رو یبرا الیآفرت سکوت کرد اما... در دلش قهقهه سر داد به انچه د 

 .کردیم یزندگ رشیسال بود با تعب نیچند

 ناخوداگاه انچه از ذهنش گذشت را به زبان اورد. نیارژ 
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 .رهیکه درس خونده و سرکار م یاز دختر ادیالزم نکرده،خوشم نم_

 لیگرم تا اسمان سرد بود او تحص نیمرد تفاوتش زم نیا یبا خواسته ها تشیسقوط افتاد،موقع یبیدر سراش  الید

 لیموجبات عزت نفس او را تشک داد،انچهیعالقه انجام م اش را به نحو احسن و با ییکرده و مستقل بود،حرفه ماما

باشد  خواستیاو را از انچه هست به انچه نم توانستیعشق م ایبود،ا ندیمخاطب احساساتش ناخوشا یبرا دادیم

 کند؟ لیتبد

 یسوال مشترک حول و محور ذهن شان م کی نیدرون ماش یحنجره ادمها انیسکوت رخنه کرده م انیم در

 .دیچرخ

 (کرد؟یم یزیبرنامه ر ندهیاو در آ یبا تحکم برا نگونهیبود؟چرا ا نیارژ یآفرت در گرو خواسته ها ی)زندگ

 سال قبل۵خاطره: کیاز  یبرش

پشت  یزن و مردها انیم نیخف و سنگ یقهوه درون فضا یو بو یستن یقیاز موس یفیکافه همراه با تم ضع یفضا

 دو نفره پر شده بود. یچوب یزهایم

 گفت: شیپنهان شده در صدا یو با ترس دیکش رونیرا از فنجان هات چاکلت ب قاشق

 خواد؟یبودن منو تو خودش م تی؟زندگیمسعود تو هم منو دوست دار _

رنگ کافه و به آفرت  رهیت شخوانیمتوقف شد،نگاهش را پس گرفت از پ زیم یانگشتانش با گوشه دستمال رو یباز

 داد.

 تونهیم یچه معن گذرونمیکافه کنارت نشستم و باهات وقت م نیتو ا نجایا ی؟وقتیردباز شروع ک ؟یچه حرف نیا _

 .کنمیتو درک نم ینینش هیاصرار به حاش نیو من ا یهست میداشته باشه؟تو االنم وسط زندگ

 .یا دهیبهمن ماه بر درخت خشک یدر هوا دهییکه رو یدر دلش شکل گرفت مثل غنچه ا گریبار د دیام

 صحبت کردن هم از صورتش پاک نشد. نیح لبخند

دلم گرم به بند احساس مون،من  میکنیپله سقوط م هیکه مدام  یروزها نیتو ا ستیمنو ببخش،دست خودم ن_

و متقابال درک کنم که برات با  ینیکه بب خوامیم کنم،ازتیعشق رو با چنگ و دندون دارم حفظ م نیا سمانیر

 ارزشم.
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جدا کرد و به سمت  آفرت گرفت و با   یا شهیدرون بشقاب را با چنگال ش یتشکال کیک کیاز ضلع بار یمین 

 نگاهش خواستار باز کردن دهانش شد.

 .نمیبیرو م زیهمه چ ستمیکور ن ،منیبرام با ارزش یاز اونچه فکرش رو بکن شتریب یلیراحت تو خ التیخ_

سبب حال خوش  نیا ایدلش دعا کرد که خداو در  دیرا از سر چنگال به درون دهانش کش کیباز شده ک یاشتها با

 .ریرو از من نگ

 .التیتو خ یو رفت یباز هم که منو ترک کرد_

و استرس انبوه مشکالت  شیاز تشو الشیفارغ شدن خ یشد و برا شیلبها یلبخند رو مهیبرق چشمانش ضم 

در  یدیفال به شکل انعکاس ترد کی شیرو شیقهوه پ یها یخانواده اش به چشمان مسعود زل زد،اما...در عمق گو

 .دیاش د ندهیحضور او در ا

 گفتیکاش پسوند هر درد دلش شد،مدام با خودش م یفال نگاه مسعود شد، ا ریکه دچار تعب یدرست زمان ندهیآ در

 شانیاز ارزش ها یقیدق فیهر رابطه تعر یکاش ادمها ابتدا یبودم و ا دهیاو پرس دگاهیارزش را از د یکاش معنا یا

 نشود. دهیکش هیپا یب یراهه ارزشها یبو سردرگم به   چارهیطرف مقابل ارائه بدهند تا او ب یبرا

 رنگ باغ رفتند. دیسف یخان مردها به سمت در بزرگ و آهن لیاشاره دست اسماع با

بودند  دهیکه او را با اجبار به جهنمش کش  یکلیه یرفتن چهار مرد قو ریخصمانه با چشمان سرخ شده مس نیآرژ

 زد. ادیو فر دیبه سمت عقب چرخ دشیکرد، بعد از محو شدن انها از د بیتعق

 من شو. الیخ یاز جون من،مگه نگفتم ب یخوایم یچ_

آمد.تاسف و غم نگاهش برخالف اقتدار حفظ شده در  نییعمارت پا یاز پله ها شیبه عصا هیخان با تک لیاسماع

 بود. شیقدمها

 .رمیتا حسرت به دل نم رمردیمن پاز  خوام،بگذریگذشتت رو م_

مادرش سهم  د،یو بزرگ عمارت چرخ یمیدرد گرفته بود،نگاه سرگردانش اطراف بافت قد شیاز فشار دندانها فکش

 درون قلبش فرو رفت. یزهر الود ریمثل ت تیواقع نیخانه را نداشته بود و ا نیبزرگ ا یاز فضا یکوچک
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عمر که تو  هی یکلمه چهار حرف نی،همیباش یاستفاده کن که با عمق وجودت تجربه اش کرد یحسرت!از کلمه ا_

 .خورمشیدلم رسوخ کرده وگوشه بشقابم با هر وعده غذام م

 ینیبار سنگ ریشک اگر چوبش از جنس گردو نبود ز یب دیلرز شیدسته عصا یخان رو لیاسماع دهیچروک دستان

 .شکستیاش م

 بودند. دهیبزند اما...حنجره اش را بغض ها در ادیفر خواستیمبا تمام وجود  نیآرژ

ببخشمت؟ باشه  یخوایپدر رو،ازم م تیعشق مادر و حما دنیمنم هر لحظه حسرت  پدر ومادر دارم،حسرت چش_

 یهم شده  پدر ومادرمو بهم برگردون،همراه خاطرات ازاردهنده ام به روزها قهیشرط دارم،واسه چند دق هیاما 

کس و کارم و  یپدرو مادرم،ب یب گفتنیبرگرد و مشت بزن تو دهن بچه ها و پدر ومادرهاشون که به من م میکودک

برگشت به عقب و  ییهمه ثروت و قدرت و احترام توانا نیا ؟بایانجام بد یتونیرونده شده از درگاه پدربزرگم،م

 ؟یجبران کردن احساسات خوب از دست رفته مو دار

 ف حال خرابش محکم بود به سمتش رفت.که بر خال یقدمها با

 .افتمیاگه به پات ن ستمیمرد ن قه،بعدشیچند دق ؟فقطیتونیبگو که م_

اما...  دیکرده اش کش زیعز لی یپر از اب شد دست لرزانش را به سمت شانه ها یمثل تنگ ماه شیکم سو چشمان

 و دست او در هوا معلق ماند. دیعقب کش یبه تند نیآرژ

اجازه بده تو  یات بدون من رفت ول زم،گذشتهیریدارم به پات م یاز دست رفته من،در عوضش هر چ جان تونمینم_

 ات باشم. ندهیا

 نیشفاف پنجره نظاره گر ا یها شهیاز پشت ش شیزده و خانواده پدر رونیاش از شدت خشم ب قهیکنار شق ییرگها

 یکرد و چند قدم به سمت در خروج میثابت و موشکافانه انها تقد یبه نگاه ها یبودند، پوزخند انیپا یجدال ب

که تنها  ییانکه به عقب برگردد با صدا یو ب ستادیقطور چوب کنار اصطبل اسب ها ا یراه کنار الوارها انهیبرداشت م

 بود گفت: دنیخان قابل شن لیاسماع یبرا

 هیکه با  ستین یزیحسرت چ گذرهیرم دلم نمبگذ شه،منیخدا،با گذشت من حسابت پاک نم ل،مردیحاج اسماع_

سال رشد کرده  یکه س یانباشته شده رو پر کنه،درخت یچاله عقده ها اهیاز لوح وجود پاک بشه و س دمیجمله بخش

 تا قدش به اسمون برسه. یمثل سرو صاف کن یتونیرو نم
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 دند،بایلشگر کش شیها هیبه ر کبارهیخاک باران خورده به  یبو د،یکش رونیباز در ب یفضا انیرمقش را از م یب تن

شکسته و شبنم  یاز بودن و مملو از خلوت چشم دوخت،نهالها یخشک به کوچه ته یباز و سرفه ها مهیچشمان ن

 یدعوت کرد،ب ییمایرا به چالش راهپ فشیتکلمنطق بال یزییپا یکردند،هوایم یباران شده به حالش دهن کج یها

شکل گرفته از تب زمستان هم قدم شدو  یزییاطرافش با فصل پا یادمها هیسا یزمان و عبور ب هودهیذر بتوجه به گ

 کرد. شیشب همراه یها مهیشد و تا ن نیرسوب کرده عج یمبدل به سکوت و بغض یبه حرف هیشب  یبا هوا

 یمانع اهن شیپلکها کیدرز بار انیآسمان را شکافت،از م کیدل تار شیرو شیپ یاهیبا س  یدر آهن ریمغا رنگ

 شیمطلق فرو رفته پ یکیشده اش را باال گرفت ،عمارت در تار نیرا به سمت عقب هل داد وسر سنگ شیرو شیپ

خودسرانه با دنبال  شیاگاهش به خواب فرو رفته و پاها داد،ذهنیبرگشتش را نشان م ریانتخاب درست مس شیرو

 ه سر منزل مقصدش رسانده بود.او را ب نیزم یرو شیاشنا یکردن رد پا

دور از دسترس  یپارس سگها یشد صدا شیاز ساختمانش باعث فراق پلکها یسمت چپ قدم برداشت و نور فرار به

 را پر کرد. شیشب بود گوشها یاتیح ینظم ینشات گرفته از ب تشیو زوزه باد که تمام

خودش را به مرکز سالن  واریبه د هیخانه به استقبالش امد با تک یگرما دویکش نییسرد  در را به سمت پا رهیدستگ

و قرمز و  یچهار خانه مشک راهنیآفرت با پ دنیکه باعث برگشت نگاه از دست رفته اش شد د یزیچ نیرساند و اول

 ظاهر اشفته اش بود.

برداشت و با  شیرو شیدهانش گذاشت و چند قدم به سمت مرد در حال سقوط پ یوحشت زده دستش را رو آفرت

 به سر حال و روزت اومده؟ یگفت:حالت خوبه؟چ یخفه ا یصدا

 ان سقوط کرد. یرو یادیمبل رفت و با ارتفاع ز یتوجه به نگاه مضطرب آفرت به سو یب

 داریکه او را از خواب ب یبیدلشوره عج ستاد،تحققیا شگریپشت به نما شیمبل را دور زد و روبرو مهیسراس آفرت

 کرد. دیش را تشدکرده سر درد

 .شمیبگو دارم نگران م یزیچ هی نیآرژ_

 خورد و بلند شد. نیبار زم نیدرون بوفه چند یا شهیش یها یبطر ریبه مس دنیتا رس نگاهش

کرد .چند قدم به سمت عقب  تیخون به تمام بدنش سرا قیو ترس از طر دیکش یبلند نیبا رد نگاه او ه آفرت

 را. وارید یرو شگرینما یاحساس کرد سرد شیکه شانه ها ییبرداشت تا جا
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 :دیپرس یزیو با لحن ت دیاش را جلو کش دهیتن لم نیآرژ

 مردونه ست... راهنیبه پ هیو شکلش شب زی؟سایدیپوش هیچ نیا_

 شد مثل لحنش. زیهم ت چشمانش

 ؟یخودت کرد یها یرو پاتوق کثافت کار نجای؟ایکنیم یتو خونه من چه غلط_

 شد. نیخشم آرژ  زمیه یآفرت حبس و سکوتش آتش رو نهیدر س نفس

 کرد. کیاش را تحر یعصب یزخم خورده اش  شاخه ها یگرفت و گلو یجان تازه ا شیصدا

 دختره احمق. یمگه کر _

منحرف  یرعب اور یو به سمت و سو کردیم یو با هم تالق خوردیدرون ذهن آفرت چرخ م یندیناخوشا افکار

 اطاعت. یشد از هر گونه توان برا یته شیاما...پاها دادیار مفرمان به فر شد،مغزشیم

 ارام بهم خورد. شیلبها

 ریتاث دمیم ن؟قولیارژ یخوای؟میسوزیم یدار یچه عذاب شیاز ات یرو پاهام و بگ یسر تو بذار یخوایم نیآرژ_

 .رمیبدتر شدنش رو بگ یبد اجازه بده جلو یلیداشته باشه مثل هرشب،تو حالت خ

نامتعادل  یوبا قدمها دیاش رو ان خودش را باال کش یپشته مبل گذاشت و با معطوف کردن تمام انرژ یرا رو دستش

 به سمت او رفت.

 .شهیکارو معده ات داغون م نینکن ا ن،ینکن آرژ_

 ارزش شده؟ یب نقدریا یپزشک_

زل زد به چشمان  دهیشن ربط به طوفان در حال وقوع شان باعث تعجب آفرت شد به دنبال درک انچه یب جمله

 که مثل اهن گداخته داغ و سوراخ کننده بود. نیآرژ

 شد. شینگاه او وا ماند و متوسل به لبها لیاز تحل ذهنش

 .فهممیمنظورتو نم_
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بود  یبهانه ا نیاش به دنبال کوچکتر یشد،حال خسته و دل شاک کتریصورت او نزد یاش رو رهیحفظ ثبات نگاه خ با

 کرده بود. داینمود پ شیامشب در قالب دخترک روبرو ایدن نیو ا ایسر تمام دن یرو شیاوار کردن غمها یبرا

درد  یتونیجامونده تو دوران دبستان م یلیارزش شده که تو با مقطع تحص یحد ب نیتا ا یکه پزشک نیمنظورم ا__

 ؟یبد صیادمها رو تشخ

در تله  به  ریبه طعمه اس هیو چشمانش شب سوختیمانده بود م او ثابت رهیکه نگاه خ ییآفرت درست در جا پوست

 .شدیم دهیسو و ان سو کش نیبه ا  یاز دست شکارچ یراه فرار افتنیدنبال 

 یبدون پوشش را رو یپاها نیاوج گرفته آرژ یاتاق خوابش برداشت که صدا ریقدم به سمت راست،مس چند

 کرد. خکوبیسرد م یکهایسرام

 سمت آخورت؟ یریو م یندازیم نییست که سرت رو پا لهیطو نجایا ؟یمگه من اجازه دادم که گورتو گم کن_

 پشتش هل داد. واریخشونت شانه آفرت را گرفت و به سمت د با

 بذار برم. کنمیخواهش م نیآرژ_

 لب زد. ییاو داد و با ارامش تنش زا یالتماسها لیاماده گوشه لبش را تحو پوزخند

 ...اکو،آوات،یمردم مثل د هی ،منمیدیترس ؟کجا؟چرایبر_

 و جمله شکنجه اورش را ادامه داد. دیتن آفرت کش راهنیپ یرا نوازش گونه رو دستش

 اما با من که محرمت هستم نه.چرا؟  یهمه اونا خوب ،بایدیکه لباسش رو پوش یمرد نیهم ای_

 .دیشن فرستادیم شیوار به پرده گوشها وانهیقلبش که خون را د ینفسها و ضربات متوال یصدا

ساخته ذهنت دست  یتهمت و افتراها نیخونه تو نشکستم،تو هم بهتره از ا مینکردم و حر یکار اشتباه چیمن ه_

 .یبردار

در افکارش به وجود  یجزر و مد یگرفت،نوسانات خلق یزده از شال افرت را به باز رونیو ب ختهیبهم ر یموها نک

 سرش مماس با صورت او باال اورد و با همان لحن سابق گفت: کبارهیامد به 
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اجبار ناراحت  نیکرد پس چرا از ا غهیبگه من رو مجبور به قبول اون ص یزیچ نکهی!اون مردک بدون ایتو زن من_

 !ستمین

 وارهیمثل د زدیفاجعه وحشتناک را حدس م کیوقوع  یکیتار نیکه در بهت ا نیچشمان روشن آرژ  دنید با

 فرسوده اماده سقوط شد.

 زد. ادیرا با کلمات منقطع بر سرش فر قتیحق 

 کار بود کار. یگرفتن من نبود برا یسواستفاده و اسباب به باز یهم برا یلعنت غهیاون ص ستمیمن زن تو ن_

 گفت: یزیرا باال انداخت و با لحن تمسخر ام شیابروها

 ادامه بحث تو اتاق خواب من باشه؟ ستین م؟بهتریهم دار یکار غهیبودم،مگه ص دهینشن گهیرو د نیا_

که او را به اجبار سمت اتاق  نیشل شد،مچ دستان آرژ یحبس شد وجسمش مثل لباس کهنه ا نهیآفرت در س نفس

 گرفت و التماس کرد. دیکشیخواب م

از عذاب من لذت  راکنه،چیکار من رو نابود م نیعاقبت ا یفهمیو نم ستیتو رو خدا ولم کن،تو حالت خوب ن_

 ؟یبریم

 و به سمت عقب رو به افرت برگشت. ستادیاتاق ا درون

جمله آفرت او را  نیا کردیبر وجودش سلطنت م یداریعدم ب نیکه عقلش غرق خواب بود و قلبش از ا یوجود  با

داشتند انهم نه از سر اجبار بلکه با خواسته و  یرابطه ها نیبه داشتن چن لیکه تما یزده کرد،کم نبود دختران رتیح

 اراده خودشان.

 تن بدهند دل داده اند؟  نکهیان دخترها قبل از ا دانستیمرد نم نیا

مچ دست او را رها کرد و با غم  تیرا فعال کرد با عصبان شیاریاز هوش یاز دست او درصد کم ییرها یآفرت برا تالش

 .دیدلش نعره کش یرو نیسنگ

از رنج مادر  یکم شه،جبرانیدردم م یبه امانت اون مرد تسل انتی،خیزیخان عز لیچون واسه  اسماع برمیم لذت _

 .شهیمن و خواهرم م یجوون مرگم و حسرت ها
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 نهیتاک ساعت در پس زم کیت فیضع ینقل مکان کرد، صدا شیدرونش ابتدا به سمت چشم ها و بعد صدا وحشت

انتقام و فرو خوردن  لهیاو را وس نیکه آرژ شدیبه ناقوس مرگ بود.باورش نم هیشب  نشانیتاسف بار ماب یسکوت فضا

انباشته از خاک  ییتل ها ریز کیو تار قیعم یدر گودال کردیم ند،احساسیبیمنقطع درد خود م یخشم و فراموش

بود که بعد از زنده به  یو تفاوت وحشتناک ینیب شیقابل پ تیتصور،واقع نیسرد  زنده به گور شده است و فراتر از ا

 و... یاتفاق زندگ نیگورشدن مرگ ست اما... بعد از ا

 نم برداشت و کالمش مرطوب شد. شیصدا

زن  هیکه با شکستن  دونهیو م ستیزن ن هیارامشش در گرو رنج دادن  دمیباشه که من شناختم و شن یمرد اگه اون_ 

بلکه اون رو طرف  کنهیو خواسته هاش نم الید وستد امزن رو واسطه دا یو باورها مونه،احساساتیخودش سرپانم

بدون اون ادم تنها اسمش  یدیاگه د نیا ریشه،غیم یمعن یکه اگه نباشه همه تالشهاش ب دونهیمعامله م گهید

 .یمرداما... رسمش نامرد

 گفت: دارماندهیب دیو چشمان به زور تهد دهیدر هم کش یبا ابروها نیآرژ

حال حاضر تو تنها واسطه عذاب  شم،دریمنصرف نم ممیحرفها من از تصم نیصداتو بشنوم،با ا خوامیتمومش کن نم_

 .یاون مرد

 یشد،برا کشینزد دیکرد و با ترد دایپ یشتریشهامت ب دیرا که د نیوجود آرژ یایتالطم موج خشم در در کاهش

 .ندیبب یبه خوب راهنشیز پفاصله دکمه با انیرا از م قیبار توانست پالک اهلل با فونت نستعل نیاول

 تاخت. شیگونه ها یرو ختهیافسار گس شیاشکها

 یدختر چیه میشکنه حر ینم نیمن گفتن آرژ دم،بهیکه پشت سر ازت شن ییها دهیاالن تو بر خالف شن تیواقع _

 رو... یپوست تن کنهیرو،به خطا و هوس لمس نم

 شد. دتریشد شیهقش اوج گرفت و بارش اشکها هق

 یقدم شدم تا آرومت کنم،تو چه جور ادم شیبا جون و دل پ یمن بهت اعتماد داشتم،هر وقت ناراحت بود یلعنت_

 ؟یدردهات بود بدر زبانیرو که م یتن یخوای؟میهست

پوست  یبا حس سوزش و درد رو نیاو را از گردنش جدا کرد.آرژ کبارهیپالک گردنش چنگ زد و با تمام قدرت به  به

 شد. رهیمشت دست آفرت خ انیاز م زانیاو ریبه زنج یت و با ناباورگف یاخ بلند شیگلو
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 یناخن بلند رو دنیمثل کش نیآرژ یو بغض شکسته از التماسش درون گوشها ادهایخش برداشته از زخم فر یصدا

 آزار دهنده بود. خیتکه 

 اسم رو نداره. نیحمل ا اقتیتو ل نهیپر از ک نهیس_

لب زد و  کیتار یدر ابها یمثل ماه ریصدا و بدون تصو یلبه تخت سقوط کردو ب یقدم به سمت عقب رفت ،رو چند

 خشک شده اش خارج شد. یشکاف لبها انیاز م یاصوات نامفهوم

از تصور اتفاق  دیلرز یرفت،تمام تنش م رونیو از اتاق ب دیگونه اش کش یپشت دستش را رو یبه تند آفرت

 .افتادهین

بدون شک  کردیاشتباهش منصرف نم میمرد را از انجام تصم نی. اگر امشب اا..است ام ندهیگفت آفر یم شهیهم

 .شدینابود گر جان خود م

در  ینیهمانند جن کیسرد و تار یواریچهار د انیسد راه ورود خواب به چشمانش شد،در م شیصبح اشکها تاطلوع

اش به  نهیرا از کمان س نینفر یها ریخشک و ترک برداشته اش ضجه زد،ت یلب ها ریو ز دیپچیوجود درد و اشک پ

هر تکه از  نکیو به دست باد سپرده وا دهمحابا او را رها کر یب نگونهیوجود مسعودپرتاب کرد که ا یحضور ب

برده از تن رها شده او از طرف  غمایبه  یو به جرم تن پوش شدیم یزخم بهیغر یزادمهایوجودش با شاخه خشک و ت

 دانستیکه اسمش را م ید،مردیکش یاو را تا لبه پرتگاه نابود شدویم یهم به هرزگبا گذشته اش مت بهیغر یمرد

همان پله اول جا زده و  یاو بود رو ریبه غ یاگر کس دیچه بر او گذشته و شا دانستیش را نه،نمیاما... داستان زندگ

 .شدیم ایدن نیا یلیشکست تحم میتسل

احساست به نحو دلخواه تمام  یریبا تو داشته باشد او قادر است با دستگ یمرد چه نسبت کیکه  کندینم یتفاوت 

 هم نابود... دیراعوض کند وشا تیاهداف و خواسته ها

............ 

را وادار به  شیوهمانند سماجت گرم مادرانه پلک ها دیتابیصورتش م یپرده رو یها نیچ نینور از ب یها کهیبار

معده اش را درون دهانش  اتیتوان باز شدن نداشت و محتو شیها قهیدرد شق ینی.چشمانش  از سنگکردیگشودن م

اعضا بدنش ارتباط برقرار کرد و توانست از  هیقشد و با ب داریبار پلک زد تا باالخره مغزش ب نیچند کردیاحساس م

وسالنه سالنه چند قدم از تخت فاصله گرفت،با سر انگشتانش  دیکش واریتخت بلند شود.دستش را سمت د یرو
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رفت و  نیاز ب دشیبار پلک زد کم کم محوطه محدود و تار د نیچشمانش را محکم فشار داد و پشت بندش چند

 حالش را نه. نیرا و مسبب ا تشیکه در ان حضور داشت را شناخت اما... موقع یچشمانش کامال باز شد،مکان

 ییهجوم اورد،مثل سگها اداورشیتمام اتفاقات شب گذشته در صفوف نامنظم به ذهن  یپاتخت یبند روگردن دنید با

که شب  دیشد و چشمانش کامال باز شدن و به عمق خبط و حماقتش اگاه شد و فهم وانهیباشند د دهیکه رنگ خون د

 وجه توانا نبوده است. چیبه ه شیگذشته در مواجهه با دردها

به جا مانده از اتفاق  رانهیاما... افسوس که و ابدیآفرت را در انجا ب دیودش را به سالن رساند تا شافوت وقت خ بدون

به صدا زدن و رفتن سمت اتاق او را در درونش سرکوب کرد،چرا که  لیماندن او نگذاشته بود،م یبرا ییجا شبید

 امده بود. شیاز فاجعه پ یبخش بزرگ مسببخودش  یشود وقت ایعلت عدم حضور او را جو توانستینم

 ختهیبلند وجود بهم ر یرا چنگ زد و با گامها راهنشیجا داد، پ نشیشلوار ج بیتلفنش را درون ج یشتاب گوش با

و در برابرچشمان متعجب مش باقر با سرعت از انجا دور شد  دیکش نیاحساسات و افکارش را سمت ماش یاز سونام

 از سکوتش داشت. زیساکن و لبر یب مانآپارت ییبه تنها یازمبرمیو کنار امدن با خودش ن یکاوریر یبرا

و قبل از خاموش کردن تلفن همراهش هم چنان  دیهم کوب یرنگ اپارتمان را با پشت پا محکم رو یبزرگ و مشک در

ند چ هی ستیکرد)من حالم خوب ن پیتا  یعل یرا برا غامشیپ رفتیم کیو تار کیراهرو بار یکه به سمت اتاق انتها

 خارج از شهر رفتم(. بهپروژه  هی یتنها باشم به خانواده ام بگو که برا خوامیروز م

 .یارسال و بالفاصله خاموش کردن گوش نهیگز

........ 

تنفس محبوس درون اتاق دم  یشده بود و هوا اهیو س کیاز قاب پنجره تار انیاتاق خواب مثل اسمان شب نما سقف

که وجودش را در خود محو کرده از  یا رهیت یدرون فضا ییمنبع روشنا جادیا یبرا کرد،یم نیو باز دمش را سنگ

 کنار در رفت. وارید یبرق رو دیتخت بلند شد و به سمت کل یرو

اتاق خواب را پاک کرد وصورت آفرت مچاله  یکیتار زشیو ت دیروشن شد و نور سف یوز وز یبا صدا یالمپ مهتاب 

 اش. یکیچشمان اخت کرده به تاربرخورد نور با   یزیشد از ت

اش  زل زد،ناشناس بود  یاز حال درون یکمد به بازتاب یدر چوب یشده رو هیتعب نهیرا باز کرد و درون ا چشمانش

 .یو سرخوردگ اسی نیبا خود انکار شده اش نداشت و او متنفر بود از ا یتیسنخ چیوه
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گونه  یرو یکیبار متوجه چند زخم بار نیاول یچشمانش و برا ریز اهیسمت حلقه س دیزده اش را کش خی انگشتان

 شده بود. گرید یاش را به خاطر نداشت.ان  شب ترس مانع احساس دردها یچگونگ یاش شد، در کمال ناباور

 کیو چشمانش مثل جهنم تار دیتماس لرز نیاز ا شیزخم را لمس کرد،لبها یانگشتانش خون خشک شده رو سر

 و تحمل کند. ندیبب نیاز ا شیرا ب یطانیش یحرمت یو ب زیوحشت انگ عمل توانستیشد نم

 کرد؟یم یاعتماد را بازساز وارید ختهیفرو ر یچه کرد با دلش؟چگونه اجرها نیآرژ

را  یستادگیا نیرا خراب کند و نه از ابتدا شروع کند و ا زیبگذرد و همه چ توانستیاما... نه م زدیماندن را پس م دلش

از اتفاق روز گذشته در ذهنش بود و  یراهه محو شدن برش یدلخوش به ب یدو راه ریمس نیجدا از ا یادامه دهد.ول

 شد. شیزندگ تحسر نیکننده تر وانهید یفراموش یدر ان لحظه ارزو

زخم ها را و چسب  دیکش رونیرا ب زیم نییاز ارتکاب گناهش کشو پا نیمانده آرژ یکردن اثر انگشت باق یمخف یبرا

 هیقسمت چپ گونه اش زد،صورتش شب یرو یو به صورت عمود دیکش رونیب یدرون جعبه اهن یقرص ها یاز البال

 بود. زاریاز تاسف و ترحم زودگذر ادمها ب شهیمهم نبود چرا که هم شیزده.برا نهیپ یبا سر زانو یشد به شلوار

 دور کرد. نهیاز ا مهیاز پشت در نگاهش را سراس اکوید یصدا

 آفرت حالت خوبه؟_

اتاق خواب چشم  ینقاب بدون صورت به در چوب کیو با  دیکش شیموها یتخت چنگ زد و رو نییرا از پا شالش

 دوخت.

 داخل؟ امیب تونمیم شمیدارم نگران م_

تاق در ا یبلند یپشتش صدا واریکه در اتاق با شدت باز شد و از برخورد با د دینجامیبه طول ن یادیز سکوتش

 .دیچیپ

 ؟یدیچرا جواب نم یینجایتو ا_

 یگریاز هر روز د شیامروز ب ید،لعنتیچنگ کش شیگلو  وارید یده،رویکش ریبه زنج وانهیبغض مثل د اکوید دنیبا د 

...امان شی... چشمهاشیشانیپ یاشفته رو ی...موهاشیشده بود،لبها الشیو حاضر در خ یدر زندگ بیبه مرد غا هیشب

 .کردیکه او را نصف جان م یشباهت نیو ا شیاز چشم ها



 آفرت

108 
 

و دهانش بسته شد،بعد از  دیخط کش شیشانیپ یگونه آفرت،اخم رو یرو ییجلب شد به پانسمان ابتدا اکوید نگاه

 کرد دوباره به صف سواالتش برگشت. دایکه خودش را پ هیچند ثان

در خور  یتخت دعوت کرد و در ذهنش به دنبال بهانه ها یدرد اورتر از اشک او را به نشستن رو یبا لبخند آفرت

 گشت. اکویفهم د

............... 

بود و  یینازک طال یها یتوسط  کاش طیهوشمندانه مح ییبسته حمام مانع روشنا یداغ اشباع شده در فضا بخار

 .رفتیو درون چهار چوبش فرو م خوردیسطح صافش ُسر م یقطرات اب از رو

اب چشم  نییپا یکه به نازلها یو بزرگ شروع شد در حال دیاب درون وان سف انیرا زد و جر یدکمه جکوز نیارژ

. بدون کردیم یدگیداده وبه اتهاماتش رس لیدر وجودش تشک یدادگاه یدوخته بود عذاب وجدان و سرخوردگ

 خانه اش.در  هساد یاعتماد دختر یحس ترحم نسبت به خودش اقرار کرد به نابود نیکوچکتر

از پدربزرگت  نهیانتقام و ک چهیدختر را باز کیکه ابرو و نجابت  یپست شد نقدریا یزد از ک ادیفر وجدانش

 داد؟یدختر پس م کی دیدو مرد را با انیتاوان خصومت م ،چرایکرد

بار محکوم به حسرت  نیدوم ینگذاشته بود وبرا یاو باق یبرا یبهانه و دفاع چیه یو سابقه پاک آفرت جا یخوب

 و... شیدرد دلها یشنوا برا شهیهم یادعا،گوش ها یب یشد،حسرت نوازشها دنیکش

 شهیطبقه ش یرو رهیکوتاه و ت یگرد با لبه ها یریداد و به سبد حص هیرا به بالشتک چرم و کوچک لبه وان تک سرش

و  نیالت یخط نوشته ها یهدف رو یب شیکهاکه مردم یعطردار نگاه کرد و در حال یباالتر از وان  کنار شمع ها یا

حسرت تجربه دوباره ان  یدلش اقرار کرد که روز رسر و بدن در حرکت بود د یشامپو ها یبرچسب بطر  یفرانسو

خانه  وانیا یرو ییبه خوردن چا هیحس ساده اما... مملو از ارامش شب کی  اورد،حسرتیحس ها او را از پا در م

 زنده نبود. گریکه د یمادربزرگ

چند روزه بلند و نامرتب  نیدر ا ششیته ر کردیصورتش را اصالح م دیقبل از ان با یهر چه زودتر ول گشتیبر م دیبا

 خودش شده بود. یقابل تحمل برا ریو غ

  یکم صورتش از پس بخارها د،کمیان کش یرو سشیو با دست خ ستادیبا قاب فرو رفته ا یلیمستط نهیآ یروبرو

 یبه رگه ها قهیگاه بدنش شد چند دق هیتک یبهداشت سیسرو نتیکاب یاز دو طرف رو شیشد،دستها دایپاک شده پ
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 شیندامت را در چشمها توانستیآفرت م ایشد ا رهیقرمز درون چشمش و پوست ملتهب از بخار داغ اب خ

 کرد؟یرا قبول م مشیمستق ریغ یخواه ند؟معذرتیبب

 را باز کرد .  نهیباکس کنار ا یو در اکسسور دیکش یبلند پوف

 یشده و صورت دهییشده از پوست سا جادیمتوجه حلقه گرد ا دیکشیپوست چانه اش م یرا رو لتیژ غیکه ت یزمان

 اسم رو نداره.( نیحمل ا اقتیتو ل نهیپر از ک نهیآفرت در ذهنش اکو شد)س یگردنش شد و صدا یرنگ رو

 کیکه در تن  یترکش هیاشنا کرد شب یشناخت رقابلیشده از گردنش او را با حس غ دهیکش ریمانده از زنج یباق رد

از  نیگرغمگید یو از سو شدیم شیوطنش باعث خوشحال یجنگ برا یاداوریبا  کسویاز  یادگاری نیجانباز مانده و ا

 .شدیم لیکه از ان به روح و جسمش تحم یدرد

را به مش باقر  چیمشهود بود. دم در سوئ دنیرس یحرکاتش عجله براحرکت کرد در تمام  الیسرعت باال به سمت و با

 بلند به سمت عمارت رفت. یداد و با قدمها

درونش ناامن به نظر  عیکه در بهت وقا یخانواده به سمت مامن ارامش اش رفت مامن یواعضا انیدا دنیاز د بعد

 ازیاز حد ن شیو ب رهیکرد. در نگاه خ لیوتحل هیرا تجز الید یبه ساختمانش رفتارها دنیکوتاه رس ریمس د،دریرسیم

 انتیبود  که اعتماد کرداما...خ یذهن و قلبش دختر تیدر حال حاضر اولو یبود ول یادیز یاو سوالها و تهمت ها

 پسر. کی انتیدختر وخ کیدو کلمه بود اعتماد  نیهم ایتضاد دن نینابرابر تر دیشد و شا دشیعا

و اتفاق  یاز اشفتگ یاثر چیو ه زبودیمرتب و تم زیهمه چ افت،ی انیه و کنار سالن پانگاهش در گوش چرخش

 را به سمت در اتاق آفرت کج کرد. شینبود،قدمها دایان شب پ ندیناخوشا

باز شدن در اتاق با استرس  یودر مدت زمان کوتاه انتظار برا دیکف دستش را به در کوب یو مکث طوالن دیبا ترد 

 .دیگوشت دهانش را از درون جو

در  شیکابوسها ینقش اصل دنیبا د یول دیکش نییرا به سمت پا یفلز رهیآفرت که منتظر بهار بود با عجله دستگ 

 شیتخت به سمت موها یانکه به پشت سرش نگاه کند شال را از رو یچهار چوب در چند قدم به عقب برداشت و ب

خلد. دوست داشت سرفه بزند و راه  یم شیدر گلو یاستخوان ماه کردیم د،احساسیلرزیبدنش م یاعضا مامد،تیکش

 نکرد. دایعکس العمل دلخواهش در وجودش پ یبرا یرمق چینفسش را باز کند اما...ه

 مشت شد. شیکنار پا نیآرژ دستان
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دختر دست  نیکه با حضورش به ا یحس نیاز ا زاریترس در وجود طرف مقابل بود و او ب جادیاثرعدم اعتماد...ا نیاول

 گفت: وسانهیشد و ما رهیبه او خ دادیم

 سالن منتظرتم. م،تویباهم حرف بزن دیبا_

 جا حرفاتو بزن. نیهم_

 اثر عدم اعتماد. نی...دومینا امن احساس

 تو خونه خودم صحبت کنم. خوامیم_

 گفت: یزیکرد و با لحن طعنه ام دایپ یشتریاعتماد بنفس ب شیصدا

 ست؟ کنفرهیتختش  نجایچرا؟چون ا_

 اثر عدم اعتماد. نی...سومیاداوری

 کرد. ریگ یانیب رقابلیو توسط احساسات غ دیثابتش لغز یمردمکها

 واسه هر دوتامو بهتره. ینطوریبگو ا میدردتو مستق یمانع چیمتنفرم بدون ه زیام هیکنا یحرفها دنیاز شن_

 .خواستیم هیبود که نس یمشتر هینگاهش به آفرت شب یبود ول یاز خودخواه زیلبر شیحرفها نکهیا با

 لب گفت: ریو ارام ز دیکش شیشانیدستش را به پ 

 .امیم گهید قهیتو برو منم چند دق_

 و کانتر اشپزخانه را دور زد و به سمت مبل وسط سالن رفت. ختیر یو مشک دیسف یقهوه را درون ماگها نیآرژ

بر  یو خطوط مشک دیسف نهیبا پس زم یراهنیو پ رهیت نیکرد، شلوار ج یهمراه دنشیبا چشمانش او را تا رس آفرت

تاب  راهنشیدکمه باز اول پ انیخم شد پالک گردنبندش از م زیم یگذاشتن ماگها رو یکه برا یتن داشت و زمان

 خورد.

 آفرت نشست و با چشمانش به قهوه اشاره کرد. یرو شیپ یچوب زیم لبه

 و شکر اوردم. ریبا ش نیواسه هم یدوست دار یچه جور دونستمینم_
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 زیکند نگران شکستن م یتیاو قرار گرفتن ابراز نارضا هیسا ریو ز نیاز فاصله کم آرژ نکهیا یبه جا یطرز احمقانه ا به

 بود.او  دنیو صدمه د

 .خورمینم نیریمن قهوه ش_

 .کنمیاالن عوضش م ستین یمشکل_

 قهوه دستش گفت: یبه تلخ یو با لحن دیرا پس کش وانیل

 قهوه رو حس نکنم. هی ینیریکه ش دمیچش یتلخ یچندوقت به قدر نیبزار باشه،ا_

گونه آفرت  یبرگشت و مردد دستش را به سمت رد کمرنگ زخم رو شیشده  دوباره سر جا زیخ میکه ن یحال در

 راه شد. انهیدر م شیواکنش تند و وحشت زده او باعث توقف دستها یدراز کرد ول

 خورد. نیچ امدیم نییپا شیکه ولوم صدا یدر حال شیشانیپ

 .نمیگونه ات بب یزخم رو خواستمیم ؟فقطیترسیم یاز چ_

 بود. یمتقابل و ناگفته ا یحرفها و دردها شانینگاه هردوشد در  رهیخ نیچشمان ارژ به

 .یوبعد با لذت نگاشون کن یکه روشون خط بکش ستمیتو ن ینقشه ها ؟منیدونیواقعا علتشو نم_

 اثر عدم اعتماد. نی...چهارمسرکوفت

 زدن دست بکشد؟ هیدختر قصد نداشت از کنا نیا

 د،دونیزخمش کش یجا یکه  انگشتانش را رو یتوجه به اعتراض و تالش آفرت چانه اش را محکم گرفت و زمان یب

 تماس احساس کرد. نیدون شدن پوست او را از ا

 و او دستش را. دیسرش را عقب کش آفرت

 یو به ارام هم فشرد یرا محکم رو شینشست. لبها شیشانیپ یاز حماقت خودش رو یتیبه نشانه نارضا ییاخمها

 زمزمه کرد.



 آفرت

112 
 

خارج از کنترل من بود  زیباورش برات سخته اما... من واقعا از رفتار اون شبم سرخورده و متاسفم،همه چ دونمیم_

 شهیمن هم یکه برا یینداشتم اون مردک من رو به زور ادماش از قبرستون به خونه اش کشوند جا یحال خوب

 از جهنم بود. یتصور

او پرت  یحواسش از اصل موضوع خودخواه نیحال آرژ یبا ترحم و درک سطح خواستینم سکوت کرد دلش آفرت

 برود. هیشود و به حاش

 خوب؟ ؟حالتیدیآفرت به حرفهام گوش م_

کردن  یرا با عموم یحس درد انحصار کینبود  گرانیبد شدن با  د یبرا یزیزد،حال بد بهانه جا یزیت پوزخند

 کاش... یا دیفهمیکاش او م یمحو کرد ا توانینم

باره نداشتم که  نیدر ا یتجربه بد چیباهاش ندارم،من ه سهیمقا یبرا یزیچ چیه میخوبم؟تو تمام مراحل زندگ_

 کنم. سهیبدتر بودنش رو باهاش مقا تیفیبخوام ک

 گرم شده چشم دوخت و گفت: وانیل یبخار محو شده و سرد به

 ست؟ین نطوری،ایریسخت گ یادیز دنیشت و بخشگذ یبرا کنمیبردم فکر م یمن به اشتباه خودم پ_

 کننده زد. دینا ام یدر اطراف لبه ماگ چشم دوخت و لبخند غمناک و به طور مبهم نیانگشتان آرژ یباز به

 نیاما... با ا ستین نایو نسبت به رفتارش ناب داریادم وجدانش ب نیبا خودم گفتم ا یکه اقرار به اشتباهت کرد یزمان_

تا خودت رو سبک  یسخت در موردت اشتباه  فکر کردم تو اعتراف به اشتباهت رو استفراغ کرد دمیحرفت فهم

 هات. یاحساست در برخورد با بد شیجاو باال بردن گن ندهیدر ا گهیاعتراف  د هیشروع  یبرا یکن

 دیشود چرا؟شا زرویدختر پ نینبرد بحث با ا دانیدر م توانستیچرا نم ستادیانگشتش از حرکت باز ا یدوران حرکت

 .فیدفاع ضع یبود و سپر او برا تیدختر سالحش از جنس واقع نیخاطر که ا نیبه ا

چقدر سخته  یدونینم یتو ذهنت ول یغول چند سر ساخت هیتو از من  ستمیبد ن یکنیمن اونقدر هام که تو فکر م_

از  یتونینم نیبزرگ به خاطر هم یادیتو نسبت به اشتباهات ز دید ،وسعتیحال بد خوب  رفتار کن هیتو  یبخوا

من جنس زنها رو  یبسپار یفراموش درو به دست با ییو اون شب کذا یکن یعقوبت من چشم پوش یاشتباه ب

 .رنیگیتو سخت نم یکدوم به سخت چیه شناسمیم
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 یو باران سیشمال خ یشدن نداشت مثل ابرها سیغرورش اجازه خ یریکه مدتها بود با سخت گ یچشمان

 .دانستیم ییچشم و رو یزن دوست نداشت کوچک شمردن خطا را ب کیمردانه را در برابر  یواهشد،خودخ

 .کردیمقاومت م نیاز ا شیدر برابر زلزله بغض شکافته شده اش ب شیصدا یکاش پس لرزه ها یا

بود که  نیبدتر ا یلیحال و روز من خ کرد،االنینم یونیمن پادرم یدلم رو زد،اگه خواهش والتماس ها تیانصاف یب_

شناخت ات  اتیکل نیاما... ا یشناسیجنس زنها رو م یگیو به عذر و بهانه هات گوش بدم،تو م نمیتو بش یجلو

مثل من رو  گهید یها یلیمن و خ یول یگرفت وام الید یرو از عالقه افراط شترشیمحدودت که ب یحاصل تجربه ها

 هیتجربه بدون شناخت شده تفاوت داره، من آفرتم ،نه  هیباعث  اطرافت که یمن با تمام دخترها شه،جنسیشامل نم

 دنیبخش یو برا بندنیو پخته شدن مردها.قبول دارم که زنها ساده دل م یاسباب خوش گذرون یدختر ساده برا

شده پشت اون عالقه و بخشش کار  یزن اما... درک احساس مخف کیوجود  تیاصل یاصال سادگ رنیگیسخت نم

 هیرو درک کنه، شیزن با احساس قلب کی شیارا یرگیت ای یمرد رابطه روشن هیتا  برهیزمان م ست،سالهاین یساده ا

به فرد و متفاوت با  صرشناخت زنها وجود نداره و احساسات درون وجود زنها مثل اثر انگشت منح یبرا یقانون کل

رو به خط قرمزهام  ندادم و چک  میدگشدن معشوقه با قدمت زن کیاجازه نزد یکه حت ی...نمونه اش خود منریغ

 احساساتش  نشدم... سینو

شده خورد و با  نیته نش ینیریاز قهوه سرد با ش یخشک و داغ لوت شد جرعه ا  یاز صحرا یقطعه ا شیگلو

 اش ادامه داد. دهیدر هم کش یابروها هیسا ریز نینگاه ارژ یگ رهیبرگشت نگاهش به سمت خ

که  یزمان یباشه و حت داریپا تونهیاگه با هوس تجربه بشه چقدر م یاحساس یلذتها نیاول یدرک کن یتونیتو نم_

  شیو تلخ شهیتو ذهنت زنده م یخاطره لعنت نیا یرو تکرار کن یو از سر عشق اون لذت واقع یا گهیبا ادم د یبخوا

 .کنهیکام دلت رو در خودش حل م ینیریش

هنوز  ییدخترها  نیفکر کرد که مگر نسل چن نیحال به ا نیدر ع و دادیگوش م شیمبهوت و متفکر به حرفها نیآرژ

 لب غر زد. ریکرد و ز شیرا در زندگ یورژن زنانه ا نیوسوسه داشتن چن یلحظه ا یمانده ؟دلش برا یهم  باق

 بشه. کیکه بخواد به تو نزد یغلط کرده اون_

 شد. انهیصلح جو زندیبچه حرف م کیبا  ییکه گو ییبم و مردانه اش بلند شد و با صدا لحن

خونه مردونه که اونشب تنت بود ۴راهنیخلع سالح شد،اون پ اتمیتو تجرب یجبران کنم. در برابر حرفها یچه جور_

 برات بخرم،خوبه؟ تونمیکه رفته رو م یمال مرد کنمیوفکر م



 آفرت

114 
 

 .کاریچ خوامیماش رو  هیشب یاخه لعنت داد،یاون رو م یرفته بود بو زمیتو تن عز راهنیاون پ_

که با وجود  یدختر ،معشوقه ا نیا دهینا خوداگاه حس حسادت ولجاجت در دلش جوانه زد به معشوقه ند نیآرژ

 یبا بو یراهنیبود به پ بندیاو بود و تنش پا ادیو تن پوشش ابستن  کردیم یبا خاطراتش عاشق یرفته بود اما زن نکهیا

 او نبود. یبرا گریکه د یتن

 ارم؟یبزنمش بعد لباس تن شو  ب یکنم برم درست وحساب کاریخوب تو بگو چ_

 یدخترعاشق چسب هرزگ هی  یکه به حماقت ها یریادبگیلحن حرف زدنت رو دوست ندارم اول از همه بهتره _

 . ینزن

 اما... در باطن از حق تمام زنان. کردیبه ظاهر از حق خودش دفاع م آفرت

 گره زد و گفت:اش  نهیس ریرا ز دستانش

 گفته هام نداشتم. یرو یبودم و کنترل یمن اون شب عصبان_

 قصد کوتاه امدن نداشتند؟ شیاشکها

دو حالت  نیدر ا زادیچون ادم دیشن تیعصبان ای یتومست دیحرف راست رو با گهیهست که م یقاعده ا هی_

که  یزد ییحرفها تش،تویالبداهه ذهن یبازگو کردن ف ییجورا هیکه قبال بهشون فکر نکرده  زنهیرو م ییحرفها

با خودش گفته وبهشون فکر کرده چون  دامکه قبال م زنهیرو م ییحرفها شهیم یعصبان یاعتقاد و باورت بود،ادم وقت

 بگه. یدیجد یکه حرفها  تونهیو نم شهیم فیقدرت تمرکزش ضع تیدر لحظه عصبان

 یمراه شد و انگشتانش وسوسه زدودن ان ها را داشت اما... اه شیلبها یاو را را قطره قطره تا کنار انحنا یاشکها

 کاش... ی.اشدیخوبش نم تیکاش سابقه بدش مقدم بر ن

شدن رو  دهیبخش نیشدن و ملزم به جبران که من حاضرم تاوان ا دهیمستحق بخش کباری یحداقل برا یهر ادم_

 بپردازم.

فرصت را از  نیا دنیبا سخت کردن بخش خواستیخواسته اش فراهم شده بود و نم انیب یبستر برا نیتر مناسب

 را پاک کرد و گفت: شیدست بدهد با پشت دست اشکها

 ؟یاشتباه تنها خواسته منو براورده کن نیبه جبران ا یتونیم_
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 من سر حرفم هستم._

 از طعم نچسب قهوه را خورد. گرید یا جرعه

 باشه؟ گمیرو بهت م یخسارت روح نیران اراه جب گهید گهیچند روز د _

 گفت: یبه خود گرفت و با لحن طنزالود طنتیرنگ ش چشمانش

 مون تموم شد؟ نیب یدشمن نیو ا یستیقهر ن گهیقبوله،د_

 .شدیمانع اعتماد دوباره م نیو هم دیدیم نیاز احساسات خام و خودپسندانه در چشمان آرژ یبرق آفرت

 شده بود لب زد. یکه سرزنش دران مخف ییصدا با

 .یکه به قولت عمل نکرد ینه تا زمان_

اصال  ای یصلح و دوست ایقهر کردن ندارم، یبرا یوحوصله ا یدشمن یبرا یمن وقت زنمیباهات حرف م یدارم جد _

 انتخاب با خودت. کنمیادم حسابت نم

 نکردند. یاو راهمراه شیلبها یکرد ول بیترغ یمرد آفرت را به لبخند نیا یگستاخ

 ...شیسال پ۶

 کرد،پدرشیطبکارها نگاه م یباز اهیس شیداده و به نما هیتک یجاریو رنگ و رو رفته خانه است یبه در اهن آفرت

 انیمردمک چشمان مادرش م یو سرگردان نیخواهرش نار یسکوت کرده والتماس ها یسرخورده از ورشکستگ

 ان مهلکه جانش را گرفته بود. نیدر ب یتماشاچ گانیباز همسا یدرها

در راه  ندیب یکه م نیریش یمثل اب چشمه ا دنشیرا شکافت و چشمان آفرت  با د تیجمع لیمسعود س ناگهان

به  یدر دلش جوانه زد،از سطح سرد و سخت در فاصله گرفت و قدم دیبرق زد،دلش گرم شدو نور ام یمانده تشنه ا

اتش که به سمت  ییبه سان روشنا ستیبخش ن یروشن شهیه نور همک قتیحق نیسمت جلو برداشت،جاهل از ا

 .سوزاندیم یدر کمال ناباور یشویکه م کیاما...نزد یشویم دهیگرمش کش یشعله ها

 بلند گفت: یرحم طلبکارها قد علم کرد و با صدا یارتش ب انیاسمان شب و در م یاهیس ریمسعود ز 
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قرون پولتون رو ازشون  نیتون هستم و همونطور که قول دادم تا اخر ندهیمن نما دیدوستان نگران نباش_

 .مونمیمرد عملم و سر قولم م رم،منیگیم

 ؟پسی.با بهت لب زد:قول داددیچرخیدر اطراف سرش م یمدار یرو دیشنیآفرت متوقف شد و انچه م یبعد گام

 بود؟ یچ یکه به من داد یاون

وارد خانه شدند اما...خودش  یه درمانده و رانده شده اش با سرافکندگپراکنده شد و خانواد تینامنظم جمع صفوف

 .ستادیعمل ا یمقابل مرد مدع اطیح یکوچک و حصار آجر ینرفت و در فضا

 وجودش را در برگرفت. زدیکه در خون بر یمثل زهر یو ناباور رفتینم شیها دهیبار شن ریهنوز ز شیگوشها

 ؟یکه کردبود  یچه کار ؟اونیگفت یمسعود تو چ_

به سمت جلو  یرا کم شیکه پاها یداد و در حال هیدرخت انگور تک ریز یاجر واریپهن مردانه اش را به د یها شانه

 جا داد. نشیشلوار ج بیج یدستانش را از دو طرف تو دهیکش

 که درست بود رو انجام دادم. یرو گفتم و کار قتیحق_

 حال چه نام دارد؟ نیشد ا یشدن جسم بود اما...او در ان لحظه روحش ته یمرد؟نه،مرگ ته آفرت

داشت مسعود از همان  ادیکه ذهن اشفته اش به  یینبود،تا جا دشیپرستیکه م یچشم و رو بت عشق یمرد ب نیا

خود  یواقعکه دو خواهر  دادیم تیبه او اهم یبه اندازه ا نیپدرو مادرش بود و خواهرش نار زکردهیعز یدوران کودک

 .دادندیاو نم

لوله اب خراب  هیشب شیکه در ان لحظه دو حرف نا به اول جنسش اضافه شده بود زل زد ،مردمکها یصورت مرد به

بار پشت سر هم پلک زد تا سد مژه  نیاز اشک شد،چند زیکردو کاسه چشمانش لبر دنیشروع به چک اطیگوشه ح

 نشود. رانیو شیاشکها البیس ریز نیاز ا شترینشکند و غرورش ب شیها

 شکسته! یحفظ اب پشت سدها شدی... مگر ماما

 یصدا شدی.مگر مدیافرت را د یخانه موج اشکها یالمپ سر در ورود ییروشنا ریدر ان فاصله کم و ز مسعود

نشده  سیاگر پنجره بسته باشد وخ یرا احساس نکرد حت شیسیو خ دیپنجره را نشن شهیبرخورد قطرات باران به ش

 .یباش
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 و گفت: دیکش شیشانیپ یاورد و کالفه رو رونیب بشیراستش را از ج دست

 کنواختینا گرفته از بس ثابت و  یمون بو یشده بود رابطه احساس یعنیتموم شد  یمن و تو همه چ نیآفرت ب_

 ...نمیب ینم یزیچ رانهیمن بجز و یول میعشق رو گذاشت یو باهم خشت بنا میتالش کرد یلیمونده.من و تو خ

 عشق کج( وارید رودیم ایدر دلش زمزمه کرد)خشت اول احساس گر نهد معشوق کج تا ثر آفرت

گاه احساسات  یکه با ابراز گاه و ب یتو بود نیفراموش نکن که ا یطرف رابطه ام ول نیتو من منزجر تر دیاالن در د_

در خودم  یقدرت همراه چیکرده و ه رییغت یلیو منم با دلت راه اومدم حاال اوضاع خ یرابطه کرد نیمن رو وارد ا

برام ارزو داره و مخالف وصلت  ی.من تک پسرم و مادرم کلشوارزش قائل  ممیتصم یبهم حق بده و لطفا برا نمیبینم

تو  شه،متاسفانهینم دهیما د نیب یاحساس تینسبت و سنخ چیه میریبگ دهیرو ناد یلینسبت فام نیبا شماست.اگر ا

 ال من بودن هست... دهیتو و همسر ا نی.فرسخ ها فاصله بیستیمن ن یبرا یاصال انتخاب خوب و مناسب

سمسار به  کیافرت را همانند نگاه  یشده بود سرتا پا ظیتلخ و غل یادیکرد و با قهوه چشمانش که امشب ز مکث

 ب او فرو کرد.در قل شتریرا ب شیجنس دسته دوم برانداز کرد و خنجر زهر الود حرفها

شدن  نییجنب و جوش و باال و پا یمون اتفاق افتاده رو پا نینباش و هر اونچه ب ریاز من دلگ کنمیخواهش م_

 بذار. یتجربه جوون یو احساسات خام و ب ینوجوان  یهورمونها

 نییدختر باال و پا کیاحساسات ابراز شده  یدلباخته اش.معنا یکرد برا فیتعر فیاندازه کث یبودن را چه ب معشوقه

 اندازه به قلب و ساقط کردن عقل بود. یب یشدن هورمونها نبود در اصل بها

احساس ناب و پاک وجود  زندهیرا برانگ یاله یمعجزه احساس نیآفرت اما...متفاوت بود از عشق.او ا مفهوم

 یخوشبخت تیال و در نهاپر تالطم وص ریدر مس ،شجاعتیدیاز پس نا ام یها،دلخوش ییبایساختن ز ،اشکاریادم

 .دانستیما شدن م کیحاصل از 

 بچه پر توقع گفت: کی یاوا هیشب ییو با صدا ستادیفاصله گرفت،کنار تنه محکم درخت ا واریاز د مسعود

چرا االن سکوت  یداشت نتیجواب اماده تو است هی شهیکه هم ؟تویچرا الل شد زنمیآفرت دارم با تو حرف م_

 ؟یکرد

 دادندیاش اجازه م یصوت یکه تارها ییتا جا خواستیشده بود. دلش م نیسنگ شیمرد جلو رو یحرفها یاز بو هوا

 .دیکشیم ادیفر
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و نه فک جا  شودیم دهید یدهان شنونده ست ،به ظاهر نه خون یپنجه بوکس تو کیزدن  هیحرفها درست شب یبعض

 به جا.و باورها جا  شودیدر باطن دل است که خون م یول ،یبه جا شده ا

 گفت: دهیخراش یکرد و با بغض شکسته و گلو تیبه کالمش سرا شیدستها لرزش

مثل خوره به جونم افتاده بود اما... امشب  پرسهیحالم رو نم نهیبیمسعود من رو م یکه چرا وقت نیمدتها بود فکر ا_

و  یمن از دردهامو و خوب نبودن حالم بگم و تو خودت رو مجبور به همراه نکهیاز ا یدیترسیتو م دمیعلتش رو فهم

 .یشدن با درد دلم بدون کیشر

 یمشک یکشف شده به کالج ها قتیحق نیبار ا ریو سرافکنده ز دیچیمسعود مثل کالف سردرگم در هم پ یاخمها

 چشم دوخت و سکوت کرد. شیپا

 من بود. ینه صحت شک هادخترانه اش تلنگر زد:نگفتم؟...سکوتش نشا حس

 کالمش ترک برداشت. یاز داغ شیلبها یحجم خواسته نشدن گرفت وخشک نیاز ا دلش

 رفتن. ریمس ریبه موندن و چشمات مدام درگ ستیدلت خوش ن_

جسمش نمرده  یبعد از واقعه دردناک رفتن کس یبازمانده ا چینباش،ه یذاریکه پشت سرت جا م یو نگران من برو

 روحش اما...

دارم که نگاهم به  نیقی ی! ولشهیم یافته و حالم چ یم یچه اتفاق دونمینم یکه به جا گذاشت یا رانهیاز تو و و بعد

 طور به ادمها. نیکنه،همیم رییعشق تغ

زمان به  نی.در ایافتنیادمها جذاب و دست ن دیجاندار بدون احساس و خارج از دسترس که از د هیبه  شمیم لیتبد

 باختم اما... در باطن بالعکس. یماهر بهیبازنده ام که تو رو به غر هیظاهر من 

 داره؟ یبت بدون بنده چه ارزش هی...دمتیپرست یکه عاشقانه م یرو از دست داد یمن تو

 ؟یچ یعنیبودن "نیتر"یدونی... میبود نیزتریعز زانمیتمام عز نیماب تو

 حشیترج میزندگ یبودن تو محتوا یرفتن داشت نه شوق موندن و به جا یکه سودا دمیرو از دست م یاما... کس من

 بود. ینینش هیبر حاش
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موندنت دنبال  یبرا یبه نرفتنت چون وقت کنمیمضاعف،اصرار نم یدردها ینه بان دمیدیم میزندگ یتو رو ناج من

وصله  و از پس پرده اشک با ح نیجا در مرکز ثقل زم نیو درست هم دهیوقت رفتنت رس یعنی یو بهانه گشت لیدل

 .کنمیرفتن تو رو تماشا م ایدن کی

از صحت  نانیمحق نشودن دادن خود و اطم یچشم و رو نباش که برا یمعشوقه ب هیکه  کنمیازت خواهش م اما

 یادتیو کم بودنم رو نسبت به ز دهیارزش جلوه م یوقته تو وجودت رسوخ کرده من رو ب یلیکه خ یبه رفتن میتصم

رو نگه دارو تمام احساسات  یگ قهحرمت منسب معشو یخودخواهانه خودت با وقاحت تو صورتم نزن،حداقل کم

 هی دیو شا چرخهیکارش رو حساب و کتاب ادمها نم ایپس تجربه شده رو به لجن نکش،چون دن نیشکل گرفته و از ا

 ومدیات از پسش برن یلعنت یرور و خودخواهکه غ یجبر حسرت ایخاطره به خواسته دلت  هیتجربه دوباره  یبرا یروز

داره و هر  یدر پ یسالم هی یحرفاتو.هر خداحافظ نیا یریاخر پس بگ یشیمن قرار بده ومجبور م یتو رو روبرو

اما...  یکه تو برگرد یاز روز ترسمیادم مرده ست نه زنده و من م گردهیبرنم گهیو د رهیکه م یبرگشت،اون هی یرفتن

 من رفته باشم.

افرت  یتر شد. حرفها قیعم شیشانیپ یرو یوخطها دیدستش را به چانه خوش تراش واصالح شده اش کش مسعود

 داشت که تمام وجودش را در بر گرفت. یا دهیروغن نکش تونیطعم تلخ و گس ز

در دلش احساس کرد چند قدم به سمت عقب  ندی...ترس...شک و هزاران احساس ناخوشادیترد یلحظه ا یبرا

 شت و کالمش منقطع شد.بردا

 .یستی...من...نیبرا یداره و تو... انتخاب مناسب یمن...خوب من...حق انتخاب دارم هر آدم_

 بخورد درد اور بود. یکه به دندان لق یرحمانه مثل زبان ی!...بشیحرفها

! چقدر دیدینم بایاو را ز گرینه معشوق،د دید بهیغر کیبار از نگاه  نیصورت جذاب و مردانه اش را ا یپهنا آفرت

 او و احساس عالقه آفرت راداشت. یها ییبایکردن همه ز عیمرد قدرت ضا نیجالب بود که نوع حرف زدن ا

 نشه. هیرسوندن به بق بیانتخاب باعث اس نیکه ا یحق انتخاب داره،به شرط یا گهیتو و هر ادم د_

 را... شیچشمها نطوریهم فشرد و هم یرا محکم رو شیلبها مسعود

 به سمت در رفت. شیخواسته ها یبه بلند ییقدمها با
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چهار  یها کییکرد،با بهت و بغض سرشکسته به موزا شیخال یآفرت را متوجه جا یگوش خراش در اهن یصدا 

 نیاز دستش داد؟به هم یسادگ نیمسعود نبود.به هم یاز رد پا یاثر چیچشم دوخت ه شیپا ریگوشه و شکسته ز

 از حد ناعادالنه نبود؟ ادهیز مشیساز خودش را به جا گذاشت تق یاز دست رفت؟ان مرد تمامش را برد و قدر یسادگ

 

 یو سرش تا فرود امدن رو دیچیپ شیدر گوشها کردندیالمپ طواف م ییکه به دور روشنا یوز وز حشرات یصدا

ز چشم افتاده اش را احاطه کرد مثل شده و وجود ا رانیدرونش دل و کیتار ینداشت،ترسها یفاصله ا شیزانوها

 بود. دهیسقف خانه را پوش یب اطیکه ح یاسمان یاهیس

به بطن  شیرو شیپ اهیاز درون شبح س تیخت،واقعیبه دورش فرو ر ایرا به دور خودش حلقه کرد و دن دستانش

 شیا در برگرفت و لبهامانده اش ر یقدر اندک باق یرکیو با ز انهیمخف یخوداگاه مبهوتش تراوش کرد واحساس پوچ

 باز شد:من شکستم! یبه زمزمه ا

 باشد. یحکمت دیرفع بالست،تحمل کن شا یزد:شکستن بینه عقلش

 خوام رها باشم ی...میشم،گفتیگفتم نرو پَر پَر م"

 خوام تنها باشم ی...میآخه عاشق شدم؛گفت گفتم

 بسوز یدلم...گفت گفتم

 ...هدر شد شب و روزی!گفتشهیم یپس عمرم چ گفتم

 دلم... یوا

 فتمیب نینذار رو زم ریدستمو بگ ایکه به تو گفتم خسته و کوفته ام تو ب من

 تو خفتم ادیتو شکفتم و شبها رو به  دنیعاشق شسته و رُفتم که با د هی من

 دل تو جا کنم یتونم خودم رو تو یوقت بده تا م کنمیتمنا م گفتم

 گذرهیبه من خوش م ...یگفت شمیاخه داغون م گفتم

 خرهیم ی... اخه کیتو؛گفت یچشمام برا ایب گفتم
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 یمتیق ی... اره بی؟گفتیدیدیمن رو جنس م گفتم

 یحرمت یبودم با من نکن ب یروز کس هی گفتم

 کنم یشدم گفتم تمنا م ری... که از تو سیگفت

 بشکن تن رو ایخوام خردت کنم گفتم ب ی...میگفت

 "... فراموش کن من رو...فراموش کن من رویگفت

دست  کیجا داد.با انگشت شصت و اشاره  شیموها یو رو دیباال کش شیشانیاش را به سمت پ یطب نکیع نیآرژ

به  یشد ول دهیفاصله گرفت.نگاهش گذرا به سالن کش ینقشه کش زیچشمان خسته اش را محکم فشرد  و از م

 بایز یتابلو نیرا باز وا شیموها اشک یآفرت توقف کرد،ا یتر درون اشپزخانه روسالن و پشت کان یدر انتها کبارهی

 .دادیرا به او نم یدیالق نیشکل گرفته در ذهن آفرت هرگز اجازه ا یناامن نهی...وجود پس زمکرد،امایم لیرا تکم

 لیکه باالتر از ر یبه طبقه ا یدسترس یپرت کردن حواسش  به سمت اتاق خواب رفت،در کمد را باز کرد و برا یبرا

 اورد. نییپا اطیرا با احت تارشیو گ ستادیا شیسر انگشتان پا یلباسها بود رو یچوب

 .دادیرنگش را کدر نشان م یاز خاک تنه قهوه ا ینازک هیال

جا داد.سر دسته  را  شیپاها یگرفتنش رو حیرا بدور از نحوه صح تاریداده به تاج ان نشست و گ هیلبه تخت و تک 

 زدیمتود زوق زوق م یانگشتانش را که از فشار مدادها یاش چسباند و با دلتنگ نهیشانه اش و پاشنه  را به س یرو

 شد. دهیاز اتاق هم کش رونیامد و تا ب رونیاز سوراخ صدا ب یناموزون و خشک ید،صدایان کش یتارها یرو

مورد  یماهرانه و دوست داشتن یقیاز موس یاماده نواختن قطعه ا کرد وتمام ذهنش حیرا تصح تاریگرفتن گ طرز

 نظرش شد.

 و شروع به نواختن کرد. دیطلب یاریرا بست و انگشتان خسته اش را به  چشمانش

ان  یکه دستانش را در اغوش گرفته و سرش را به قاب چوب یو در حال ستادهیدرچهارچوب در اتاق خواب ا آفرت

 شیروزها نیا شیحال پر تشو ی.برادادیو ارام بخش گوش م بایفوق العاده ز یقیزنده موس یاداده بود به اجر هیتک

 بود. متیگوش نواز غن یقیقطعه موس کی دنیشن
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حضور در  یمدت نه چندان طوالن نیاز گذشت ا داد،بعدیشدن به صورت او را م رهیجسارت خ نیبسته آرژ چشمان

 تیفرصت نها نیچشمانش قرار نگرفته بود و از ا طرهیلحظه صورت او تحت س نیا یبه خوب چگاهیمرد ه نیکنار ا

 استفاده را برد.

مردانه  یپر و نه چندان بزرگ از او چهره ا یدر هم رفته  و لبها یپوست سبزه روشن با خط اصالح کمرنگ و ابروها   

 یبه طور اتقاق ییز قبل، او را در جانوشته شده ا یویسنار نیا یاگر در خارج صحنه باز دیو جذاب ساخته بود،شا

ان شب و  یختگیافسارگس دنیاما... بعد از د دادیجا م شیزندگ یدوست ساده او را در پاورق کیبه عنوان  دیدیم

و خودش  رودینم یگرید یکمرنگ در زندگ یبار حضور ریز چگاهیمرده نیکه ا دانستیاز اخالق او م یشناخت نسب

 مرد را نخواهد داشت. کیو اشتباه مجدد  یهم تحمل قلدر

 کرد. ریاو را غافلگ رهیناگهان چشمانش را باز کرد و نگاه خ نیآرژ

شدن  یبود و مانع طوالن یباز هم آفرت از وجود او فرار زیرابطه مسالمت ام یو برقرار شیوجود توافق چند شب پ با

که از بودن  دیدیدختر م نیبود.به وضوح در چشمان ا هیومی یازهایکه در جهت رفع ن شدیم گریهم د نیمکالمه ماب

 .ستیدر خانه اش خوشحال ن

برداشت و به  یپاتخت یوفندک را از رو گاریآفرت  در اتاق خواب،جعبه س انهیاجازه  و مخف یتفاوت به حضور ب یب

 ساختمان رفت. یقسمت پشت

به بدن  میگرفته در تارو پود گل نیهوا کم یکرد،سرد زانیرا از ان او شینشست و پاها واریکنار د یتخت چوب یرو

 شد.  جادیا شیدر دستها یفیگرمش هجوم برد و لرز خف

 بلند سمت راستش چشم دوخت. ریو به درخت انج دیرا به اتش کش گارشیس 

 دستش یکوچک رو یشد،پتو کیبه او نزد شیپا ریز یزییخشک پا یاز خرد شدن برگها نیاهنگ ییآفرت با قدمها 

 .دیکش نیآرژ  یشانه ها یرا باز کرد و رو

 هوا سوز داره. شهیسردت م_

 شکل تخت نشسته بود. یبه دسته هالل دهیکه در کنارش با فاصله و چسب دیبه سمت آفرت چرخ گردنش

 زمزمه کرد. گاریدود س انیم شیزد و لبها گاریبه س یقیعم پک

 من واسه ات مهمه؟ یسالمت_
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 چشم دوخت و گفت: نیدرخت کنار پرچ ماریب یافتادن برگها یسماجت باد برا به

 .ستیو قابل تحمل ن ندیبرام اصال خوشا ماریب هیمراقبت از _

 و... گاریبه س یگرید پک

 ؟یکردیم کاریچ  یبود که دوستش داشت یمن اون کس یاگه اون شب به جا_

 اورد،ازیرگ ها ثابت ماند،عاقبت برگ طاقت نسقوط ب یمنظره سماجت باد برا یمنتظره رو ریسوال غ نیاز ا نگاهش

 برگها را با خودش برد.  یافتاد و باد با خوشحال نیزم یدرخت جدا شد و رو

 یجا هی یعنیوسط  ادیهوس ب یپا یعشق پاک وقت شد،ذاتیاگر بود دل من عاشقش نم یعنینبود، یادم نیچن_

 .شهیزود متوجه م یلیو ادم خ لنگهیرابطه م

 .شیپا ریز یسنگ فرش ها نیزرد شده ماب یشد به سمت چمنها دهیرخ آفرت کش میاز ن نگاهش

اتفاق  نیموقت ا تیمحرم غهیص هیو به دور از اجبار بعد از خوندن  یاحساس یفضا هیبود که اگر تو  نینه منظورم ا_

 ؟یچ افتادیتون م نیب

وجودش  یحضور ب یباعث موندگار نیهم دیپا بذارم  و شا ریازم نخواست که خط قرمزهامو ز چوقتیراستش اون ه_

 برده بود. یبه قداست عشق پ ییجورا هیشده.اونم  میتو زندگ

محکم  یبرا یوقت تالش چیکه اون عاشق من نبود و ه نهیا قتیکرد)حق لیادامه جمله اش را در دلش تکم افرت

 (دیبه نجاست کش شیشدن رابطه مون نکرد،اون قداست عشق رو با خودخواه

 یشب مخف اهیکم کم پشت چادر س یخجالت یدخترها هیشب دیشد و خورش دهیاز سنگفرش به عرش کش نگاهش

 .شدیم

 یاونو برا یتاهل یبه نفعت بود که بر خالف خواسته هات رفتار کنه،در اونصورت به پشتوانه قانون وجبر زندگ دیشا_

 .یداشت شهیهم

فاصله  نیاز زم یو پاها دیبرد، کمرش را به سمت باال تر کش بافتش فرو بیدرون ج دیلرزیدستانش را که از سرما م 

 نهیپس زم یبحث که به نوع نیادامه ا یشهامتش برا  نیچشمان  ارژ دنیبا د دیترسیگرفته اش را در هوا تاب داد.م

 ن برود.یخانه بود از ب نیتالشش قبل از ترک ا نیاخر یبرا یا
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  یمرد اره،یدوام نم یادیاجبار ز هیسا ریز یاحساس چیو ه یوادار به موندن کن یتونیادمها رو با چنگ و دندون نم_

 مطمئن باش. نویا دادمیاز دست م گهید یماده قانون هیبا ارمیبه دست ب تونستمیم یماده قانون هیرو که به اجبار 

 یکیار گرفته بود با تارباغ  قر ریرنگ که از کنار تخت شروع شده و در تمام طول مس یصورت یحباب یفانوسها نور

 را مثل شب پره ها به سمت خود جذب کرد. نیو نگاه ارژ شدیم دهید شتریاش ب ییشب روشنا

 و هم اروم. کنهیم یهم منو عصبان ییجورا هیاد؟یگفته بودم از حرف زدنت خوشم م_

 !یجالب بیچه ترک 

 ندیگویکه م ییدر دل غرولند کرد)گور پدر تمام ان ادمها دنشیبا د نیگرفت و ارژ یبه باز یافرت را لبخند یلبها

مرد که نه  کیلبخند بزند بعد از ان دل  ستیصورت قدرت دل بردن دارد،زن تنها کاف شیزن با لباس مارکدار و ارا

 .(بردیمرد را با خود م کیتمام 

 دهیروشن و درخشان تر د شیامردمکه یپاسخ داد،چشمانش نرم و عسل نینگاه آرژ یرگیرا بلند کرد و به خ سرش

 منعکس کننده نور المپ. ییبه سبب روشنا شدیم

 لب زد. یارام به

 .شهیم دایتو دلت پ ینور مهتابش احساسات قشنگ ریو ز خوابنیروز م یشب ها رو دست دارم چون تمام دغدغه ها_

 کج شد. نییطرف شانه اش به سمت پا کیله شدنش  یانداخت وبا فشاربرا شیپا ریرا ز گارشیسوخته س لتریف

وجود بازم شب رو به روز  نیکه بخوام حسش کنم،با ا ستیتو دلم ن یاحساس چیو ه ستمین یمن ادم احساسات_

 شو دوست دارم. یکرنگیچون سکوت و  دمیم حیترج

 شده گفت: یدر ان مخف دیکه ترد یگذاشت با لحن شیزانو یرا درهم قفل کرد و رو انگشتانش

 عشق ودوست داشتن باشه ممکنه نفرت باشه. دیکه نبا ؟حتمایاست به پدر بزرگت چاحس_

 سوال را نشان داد. نیاز ا تشیعدم رضا شیصدا لحن

عمر دلتنگ  کی ندازمیم میو خالصه به دوران کودک ینگاه اجمال هی.هر بار که کنهیاسمشم حالمو بد م دنیشن یحت_

بزرگ شدم  یکرد و من چه جور یکه مادرم چطور زندگ ادیم ادمینکردم و  شونیوقت زندگ چیکه ه شمیم ییروزها

 .شهیم شتریو ب شتریو تنفرم از اون مرد ب
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خانواده  یبا اعضا دیهمه حس پرخاش،حال بد و نفرت.به نظرم با نیاز ا یشیخسته م یروز هیمن مطمئنم که  یول_

ات  ندهیحضورشون در ا شهیط تو با گذشته ات هستند و نمچون اونا تنها راب یات مهربون تر و با گذشت تر رفتارکن

 ستین یخوب یژگیاصال و تیرینقدناپذ نیو ا یستین بولشاما... حاضر به ق یکنیاشتباه م یرو انکار کرد.تو هم دار

توهم  نیتو ا شهیهم یو برا یینقص و مبرا از هر خطا بیع یکه کارهات درست و ب دهیاحساس رو بهت م نیچون ا

 .یزنیدست و پا م

 .کردیافرت را تست م یحرفها یکرد به نظر معن یکوتاه مکث

 برات خوب باشه. ندهیدر ا توتهیکه تو گذشته ات بد بوده نم یکس_

رو خراب، اما...جبران کردن  به  زیو همه چ میکنیاشتباه م رعمدیغ ایبه عمد  ییجا هیو  یروز هیهمه ما ادمها _

 ست؟ین نطوریه وجود اومده امشکل ب نیهم یاقتضا

 سخت بود. دنشیکرد؟فهمیمرد را به او گوشزد م نیگفته خود ا ایانداخت  یم متلک

 کاره اش استفاده کرد. مهیتمام کردن حرف ن یبرا نیسکوت آرژ از

رفتار  نیکه عدم تناسب ب نیو هم هینفسه چ یمنظور از خوب و بد ف میدونینم یو اما... بد و خوب.راستش ما گاه_

 .میدیمون به اون ادم قرار م یاونو مالک برچسب زن نمیبیشده خوب و بد م نییتع شیاز پ اریادم با مع کی

 سُر خورد. شیشانه اش به سمت بازو یاز پتو رو یمینوجوان بد عنق و ناسازگار شانه باال انداخت و ن کی هیشب

 .ستین نیمن ا دهیچون عق گمیرو م نیمن خالف ا یقابل قبوله ول دتیعقا_

 یمثل اب تو تی؟واقعیدیاز پدر بزرگت شن یا گهید ندیناخوشا زیچ تیهاو خاطرات کم کودک دهیتا حاال به جز شن_

 یاون پ یتازه به عمق واقع یبزن رجهیدرونش ش یکم عمق اما...وقت یکنیسطحش فکر م دنیکه با د مونهیتاالب م هی

 تیواقع دی،شایبه عمق بکش دهیرو نشونت م قتیاز حق یکیبار هیها الکه تن یسطح نیبهتره نگاهت رو از ا ،یبریم

 نباشه. یدیکه تو چش یبه اون تلخ

 حس کرد. یرا به خوب نیشده بود و آفرت ا نیدر لحنش ته نش یتیو نارضا یآشفتگ

 ؟یکنیدرست کردن رابطه من و اون مرد تالش م یبرا نقدریچرا ا_
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که  یهدفم و اجابت خواسته استاد ی:براگفتیبدون درنگ م دندیپرسیسوال را از او م نیا شیاگر چند روز پ دیشا

خان و  لیماجرا از اسماع قتیحق دنیبعد از شن یتالش کرد ول میاز انها پا به پا ییتا رها میدردها یمردانه از ابتدا

 .کردیم نیاحساس دِ  نیجوش نخورده آرژ یلمس زخم ها

خان که بدون  لیاسماع یبه خاطر جبران محبت ها شترشیب یلذت بخش ول کار خوب شدن هیخوب واسطه _

 .به من اعتماد کرد یشناخت کاف

 زد از جنس همان اماده گوشه لبش... پوزخند

 ؟یبنیم یقدردان هیبشم؟منو شب نید یادا نیا لهیوس دیمن با_

 که به قولش عمل کرده. نمیبیمرد م هیفراموش نکن، من تو رو  نویا یکنیجبران م یتو گفت_

 .ردیچشم دوخت و اجازه داد تا ان وسوسه در وجود او شکل بگ نیآرژ یگره کور اخمها  به

 سوال نرفتن قولهام. ریاما... نه به خاطر اون مرد  بلکه به خاطر ز رمیم_

را  نیقرار گرفته بود و او ا شیحرفها ریتحت تاث نیشد،آرژ دواریپرتاب کرده ام یکیکه در تار یریت نیبه اخر آفرت

مرد با افکار خودش  نیذهن ا یاز اثراتش هم جوش یکیکه  دانستیم یدخل و تصرف یانتقال احساسات ب ونیمد

 بود.

 ن؟یآرژ_

 حوصله بود. یب

 هوم؟_

 صورت آفرت عبور کرد. یاز لبخند رو یشبح

 ؟یهست یچ هیشب یدونیم_

 گفت: یبه سمت آفرت کج شد و با نگاه منتظر و مشتاق به آرام گردنش

 ذهن تو رو بخونم. تونمینم یخوب هستم ول یزهایچ یلیخ هیتو ذهن خودم شب_

 شد. نیغروب در خاطر آرژ نیفراموش نکردن ا یبرا یدختر بهانه ا نیلبخند ا قیعم یوانحنا دیخند ارام



 آفرت

127 
 

 هی،یمهتاب ییشبها هیو  یابر ییروزا هیست،یبا خودش هم مشخص ن فشیکه تکل یبهار یبه هوا هیبه نظرم شب_

 .یبارون ییشبها هیو  یآفتاب ییروزا

 کج شد. مهیبه لبخند نصف و ن شیو لبها دیدارش کش هیچانه زاو یرا رو دستش

 رو تصور کرد. وونهیادم د هی هیتشب نیبا ا شهیجالب بود!م_

 و گفت: دیکش میسطح زبر گل یانگشتانش را رو آفرت

 .دیاومم شا_

 یشی.چشمان مدادیاش را نشان نم یاحساسات واقع چگاهیکه چهره اش ه یمحابا زل زد به دخترک یو ب رهیخ نیآرژ

 از ماندن. یپر از ابهام  بود اما...ته شیشده بود،درون مردمک ها بیعج یادیرنگ و حواس پرت کن او امشب ز

به  زانیافتان و خ شیداد،چشمها هیدر اتاق خواب را بست و با دستان قالب شده در پشت کمرش به ان تک آفرت

رنگ تخت  دیمالفحه سف ریاز ز شیاز دسته ها یکیرفت، رشیرنگ و اماده ز یتخت و ساک مشک یها هیسمت پا

 کرد. یاداوریشده زمان رفتنش را  میاعالن تنظ کیبه  هیزده و شب رونیب

از نبود  نانیکرد،با حصول اطم تیتخت هدا ریان را کامال به ز شیتاب به سمت ساک قدم برداشت و با نک پاش با

 خشک ان بلند شد. یفنرها ژیق ژیق یلبه تخت نشست وصدا یاز رفتنش رو یاثر چیه

 نیا یادمها ایقبل از خوابش بود؟ ییکه هر شب الال یازاردهنده ا یصدا نیا یبرا شدیدلش تنگ م یعنی

 ؟یو مهتاب یافتاب ای یو بارون یخانه  بعد از رفتنش چگونه بود؟ابر نیا یمرد بهار یعمارت؟هوا

 نجایومتعلق به ا یخانواده ندار نیبه ا یزد که تو تعلق خاطر بیعقلش نه یسواالت گرفت ول نیاز طرح ا دلش

 .یرها کن مهیرو نصف و ن زیو همه چ یردکه برگ دهیزمانش رس ،یدهیکه نشان م یستین یادم نیواقع تو ا ،دریستین

:تاقبل از اتفاق ان شب من هم مثل دلت باور  دیکش ادیفر یشتریقصد غر زدن داشت اما...عقلش با تحکم ب دلش

بزرگ دارد و به درد  یمرد زخم نیکه نشد؟ روح ا یدیرا با حرف متقاعد و مداوا کرد اما د نیآرژ توانیداشتم که م

روبروشدن با  شیخودش حفظ کند و تنها راه مداوا جودرا در و نهیک نیدارد تا بتواند با خشونت ا اجیاحت یمانوس

 تلخ گذشته است. تیتمام واقع
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اش  یکار یها تیموفق یاش را فدا یخصوص یزندگ توانستیخفه خون گرفت و خود حق را به عقلش داد،نم دلش

 نیزش نداشت چرا که او تمامش را صرف به دست اوردن اار یزیغرورشکسته و عزت نفس پش یبه بها یروزیکند،پ

 کند. یگرید زیچ چیه یتوانست انها را فدا یدو کرده و نم

 یسالن و رو یداخل یو زرد را به فضا ،سبزیآب یمختلف رنگها یها فیط یدر مجاورت قاب چوب یرنگ یها پنجره

 بود. دهیفاخردستبافت کش یفرشها

 یبه در ورود یمنته ینامطمئن  پله ها یکه با قدمها کردیرا نگاه م نیارژ یرنگ یها شهیخان ازپشت ش لیاسماع

 .امدیباال م یسالن را با مکث کوتاه

را به  دشیوجود خوشحال نبود،تمام ام نیخانه بود با ا نیخود در ا لیحضور نوه اش بدون جنگ و جبر و با م نیاول

 یمکالمه کوتاه یودر پ ختهیدستش ر یرا رو یگذشته آب پاکمتصل کرده بود که او هم شب  یاراده دختر سمانیر

رو ترک  نیو فردا با طلوع صبح خونه آرژ ومدمین برکار محول شده  نیخان متاسفانه از پس ا لیاسماع_گفته بود )

 تیبود که رضا نینوه تون ا یزندگ یبرهه کوتاه تو نیمن در ا ری. تمام تالش و تاثگردمیسابقم برم یو به زندگ کنمیم

 شرو برا زیهمه چ دیداشته باش تونیکه اونو تو زندگ دیخوایبا شما داد به نظرم اگر م یریمالقات بدون درگ هیبه 

 (دیکن فیتعر

با نقش  یمیبه سمت در بزرگ و قد شیابتدا نگاهش و سپس شانه ها نیآرژ کینزد یقدمها یصدا دنیشن با

 شیکنترل لرزش انگشتان بلند و الغرش دسته عصا یشد،برا دهیکش شیبدنه چوب یشده رو یحکاک یبرجسته ها

 انداخت. شیدستها یاز وزنش را رو یمین شیشانه ها دنیرا محکم گرفت و با جلو کش

 .ریخان غافلگ لیباز در وارد سالن شد و با نگاه منتظر اسماع مهین یاز فضا نیآرژ

 گفت: یلحن سرد با

 سالم._

از  یخال یو براق فضا دیسف یها کیبرخورد ته عصا با سرام یبه سمتش رفت،صدا یخان با لبخند کوتاه لیاسماع

 سالن را در هم شکست. یهر صدا

 .یسالم پسرم خوش اومد_

 کرد. نییرا به نشانه تشکر باال و پا سرش
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 خونه خودت. نیبش ایب_

 مضحک بود. یادیحرف)خونه خودت(ز نیزد.ا یصدا دار پوزخند

 که به نشستن دعوت شده بود قدم برداشت. ییسمت جا به

مثل  یمیو قد یمتیق ایدر سه گوشه سالن قرار داشت.اش یبا روکش زرشک یست مبل بزرگ چوب چند

چهارتکه پرده  یفلز یو دو طرف پنجره ها شدیم دهیمبلها د یخال یفضا نیماب هیسه پا زیم ی... رووویگرامافون،راد

را به  دیوصل شده و نور خورش وارید هب ییطال یها رهیبودکه با گ زانیگ پارچه مبل ها اواز جنس و رن یمیضخ یها

 .کردیدرون ساطع م

از  یریتصاو بینصب شده بود و به ترت وارهاید یرنگ با فاصله کم رو ییقاب عکس به نسبت بزرگ و طال نیچند

 بود! یقاب عکس خال نی.اخردادینوادگان تا اجداد شان را نشان م

 گذاشت و گفت: نیشانه ارژ یخان از پشت دستش را رو لیاسماع

 پسرم. ییخاندان تو نیمونده تا با عکس تو پر بشه،وارث ا یخال اون

نشستن  یممکن را برا یجا نیکتریاز او فاصله گرفت و نزد دهیدر هم کش یو با اخم ها دیاش را باال کش شانه

 انتخاب کرد.

داد و  هیان تک یو چوب یا رهیدا مین هیرا به پا شینفره کنار پنجره نشست و عصا مبل سه یخان مقابلش رو لیاسماع

 اشاره کرد. زیم یرو وهیم یا شهیبا چشمانش به سبد بزرگ و ش

 ها بخور مال باغ خودمون. وهیم نیاز ا_

 رفت. نییپا یوزنش به ارام ریها دراز کرد و تشک نرم مبل ز کیسرام یرا به سمت جلو رو شیپاها

مرد بود و خودش هم  نیا هیبود نگاه کرد،پدرش شب دایکه از پشت محاسنش پ یکیبار یصورت پر چروک و لبها به

 گفت: یکرد و با لحن ازرده ا یشباهت شانه خال نی...از اقرار به ا

 ...یانداخت رونیخونه ب نیزمان که من و مادرم رو از ا ؟اونیاز جلو چشمم افتاد یک یدونیم_

رحمانه او را به رگبار کلمات پر حسرتش بسته  یچشم دوخت که ب نیارژ یبه لبها یحرف چیبدون ه خان لیاسماع

 بود.
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 خارج از کنترل ادامه داد. یو با صدا دیرا دو طرف سالن کش دستانش

 ایتو چشم و قلب من فرو رفته،نه به خاطرحسادت  ریادمهاش مثل ت یو راحت لشیخونه،زرق و برق وسا نیا یبزرگ_

ات  گهید یبچه ها یدو تا خلق و خو تو ذاتم باخبره.اگه خوشبخت نیاز نبود ا شناسهیمن رو م یکس ات،هریدما

 یو راحت یخوشبخت نیاز ا یحق مشیتیبا دوتا  وهیزن ب هی،یمادرم که مسببش تو بود یبه خاطر بدبخت دهیعذابم م

 نداشتن؟...

 اش ضربه زد. قهیشق یانگشت اشاره اش رو با

 .شهیهمش تکرار...تکرار...تکرار م یذهن لعنت نیسوال مدام تو ا نیا _

 گفت: شدیکه تنش و استرس از او ساطع م یخان با لحن لیاسماع

از  یکار چیو ه گردهیبرنم گهیکه گذشته هر چقدر هم که تلخ و دردناک باشه د نیا تیواقع یپسرم،ول یحق دار_

 ندهیدرونش از زمان حال هم رد بشه و تا ا یها یکه خاطرات گذشته با بد یتو اجازه داد یاد،ولیبر نم یدست کس

 قرار بده. ریرو تحت تاث تیزندگ دهیاز راه نرس یایات هم برسه و تمام زوا

به شکل پرندگان و گلها کج شد.چهره خندان و شاد  ییها یسالن  با گچ بر یبزرگ انتها نهیبه سمت شوم گردنش

شد و درد از چهره اش به وضوح  شیشانیخوردن پ نیان باعث چ یکوچک رو یعکس ها درون قاب شیخانواده پدر

 رد شد.

 دهیبخش یادم گناهکار برا هی یها یو دارم به تئور نجامی. اگه االن اکنمیم یداغ تا ابد زندگ نیو با ا بخشمیمن نم _

اطرافم من رو  یادمها یمردونگ.کمبود نیاشتباه که اونم مسببش شما بود هیمحض خاطر جبران  دمیشدن گوش م

 .دمینشن یحرف تازه ا چینداره چون ه یا دهیموندن فا نیظاهرا ا یحرفم موندم ول ینامرد نکرده و پا

کردن راه  دایبودند؟پ یزیدنبال چه چ دند،بهیچرخیداشتند و در اطراف سالن م یچشمانش رقص نا ارام یمردمکها

 ؟یاله یانیمعجزه و پادرم ای؟یگریحل د

را در وجودش  شیترس زندگ نیکرد و بزرگتر کیوجودش را تحر یعصب یتمام شاخه ها نیفکر دوباره رفتن آرژ 

 .داریب

ان پنهان شده  ریبا انچه ز کردیو رو م ریسخت گفتن و نگفتن عاجز مانده بود.اگر خاک گذشته را ز یدو راه انیم

 افتاد،عکسیدر عوض پسر بزرگش به خطر م یول اوردیرا به دست ب زکردهیجوان سرکش و عز نیدل ا توانستیم
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آتش جنگ و انتقام  نکهیاز ا دیترسیلرزه به اندامش انداخت.م قتیحق دنیهرمز بعد از فهم شیبا عمو نیالعمل آرژ

نگاه کردن به پسر  یرو ایبه دل داشت در ان دن نهیاگر نوه اش همچنان از او ک یخانواده روشن شود ول نیدر ا

 .رفته بود دنشیبه د اوردهیرا نداشت چرا که دل تنها پسرش را به دست نجوانمرگش 

 گفت: دیشد و با ترد رهیخ نیچشمان منتظر آرژ به

 واسه ادامه دادنش. مونهینم یاگه حرفم قطع بشه شهامت ،چونیپرسینم یزیبه حرفم وتا تموم نشده چ یدیگوش م_

 خان چشم دوخت. لیاسماع یشمانش به لبهادر چ ینیع اقیسرش را تکان داد و با اشت یتند به

……………………. 

که در هر دو دستش بود  ییدهایخر انیداشت م یکه سع یشانه وسرش نگه داشت و در حال نیتلفن را ماب یگوش

 گفت: یخسته ا یتوازن برقرار کند با صدا

 م؟یبعدا صحبت کن شهیبهبد م_

 .شدیاز پشت تلفن هم احساس م شیدرون صدا اقیاشت

 داغ به گوش منتظرش رسوند. دیخبر خوب رو با_

 .دیو مردد پرس ستادیرنگ ا یدر طوس یجلو

 خبر خوب؟_

 .یعجول یها دهیاز اون دختر ور پر گهید شناسمتی؟میمشتاق شد_

را داشت گذاشت و دست ازادش  شیباران ساعت پ یسیاز خ یکه رد ینیزم یرا رو دشیخر یهاو جعبه ها سهیک 

 و بزرگ مشغول شد. دیسف فیدرون ک دیکردن دسته کل دایپ یبه جستجو

 جانیبه ه یبرا هودهیمقدمه ب نقدریامروز خسته شده پس لطف کن و ا یبهبد من واقعا ذهن و جسمم به اندازه کاف_

 .نیانداختن من نچ

 کرد. یکوتاه مکث

 خان به بابا زنگ زد... لیامروز اسماع_
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 را محکم فشرد. دیزکلیو انگشتانش لبه فرو رفته و ت دیبر نفسش

که در کنار صاحب ملک بودن  یبه شرط یپروژه رو قبول کرده و حاضر به شراکت شده ول نیآرژ گمیم کیبهت تبر_

 ارشد ساخت پروژه هم باشه. نیاز مهندس یکی

 به گردش در امد. یغاتیتبل یبرچسب ها یسرگردانش رو چشمان

 ل بار به تمام نقاط کشور و...در منزل...حم خچالی ریسهند...تعم یتلفن یتاکس

 هم خواباند. یفرستاد و پلک رو رونیحبس شده اش را ب نفس

 .میبه مشکل برنخور یهمکار نیبا ا دوارمیه،امیخبر خوب_

 بلند گفت: یتعجب و صدا با

 یاش کرد دهیتو شب و روزت رو صرف طرح و ا ادیتو و شرکت به حساب م یپروژه برا نیبزرگتر نی! آفرت انیهم_

 .زنهیتو ذوق م یلیتالشت خ دنیواکنشت بعد از به ثمر رس یول

 زده از در چرخاند. رونیب یا رهیرا درون قفل زرد و دا دیو کل دیلبش را از درون جو گوشت

 که خوشحالم اما... ؟معلومهیکنیخودم رو بهم گوشزدم یگفته ها_

 اشوب نگاه آفرت را تصور کند. توانستیم بهبد

 ؟یبود یکه ک نیا  دنیات و فهم یخود واقع دنیبعد از د یهست نینگران عکس العمل آرژ_

 را به سمت داخل هل داد. در

 ؟یا گهیبه زمان د میادامه بحث رو  موکول کن شهیم_

 از تو. یهمه جا دنبال رد نشون یکه رفت یمدت نیتو ا نی،آرژیرو بدون یزیچ هیبهتره  یول زمیباشه عز_

 سهیرفت.تماس را خاتمه داد و با رخوت جعبه ها و ک نییخشکش پا یو اب دهانش پر سروصدا از گلو دیلرز شیپاها

 شدو با پشت پا در را بست. اطیبرداشت و داخل ح نیزم یها را از رو
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با شانه اش جدا کرد و آسمان  یلبه شالش را از رو یاز اشک ابرها را داشت،باد تند یهم رد اطیکف ح یها کییموزا

 .دیغر یبلند یصدا

 یمدت نیتو ا نی،آرژیرو بدون یزیچ هیبهبد در ذهنش اکو شد)بهتره  یداد و چشمانش را بست،صدا هیتک وارید به

 از تو( یهمه جا دنبال رد نشون یکه رفت

دخالت ادم  یو ب یعیطب زییگونه اش افتاد.بر خالف ذهن اشفته او فصل پا یاز اب باران رو یسرکش شد و قطره ا باد

 یو برگ درختان با رنگ زرد و پوست خشک بر رو دیوزیقرار م یب شکست،بادیانباشته شده اش را م یها بغض ها

 .کردندیسقوط م نیزم

تفکر دو  نیا دنی. حال با فهمکردیفکر م نیو ارژ نشیو ساکن الیماه هنوز هم به ان و کیبه  کیاز گذشت نزد بعد

 .کردیم یقرار یقلبش ب هیسو

 همه ...( یکه رفت یمدت نیتو ا نی،آرژیرو بدون یزیچ هی)بهتره 

 ؟یبارون موند ریمادر چرا ز_

 بهبد شد و چشمانش با شتاب باز شد. یخانه مانع اتمام تکرر صدا یورود یمادرش درون چهارچوب اهن یصدا

اش که غرق در خواب  انداخت به سمت خواهر زاده شش ماهه یمبل م یدسته چوب یرا رو سشیکه شال خ یحال در

 زد. شیگونه نرم و خوشبو یرو یا م،بوسهینس یبود خم شد و به ارام

 با ذوق گفت: کردیو رو م ریآفرت را ز یدهایکانتر آشپزخانه خر یرو یدر حال نینار

 چقدر خوشگله. رهنیپ نیآفرت ا یوا_

هم رنگ چشمان خودش  خم شده اش را راست کرد و سرش را به سمت خواهرش چرخاند، درون چشمان کمر

 بود. دهیاز محبت خواب ییایدن

 دستان او اشاره کرد. انیشُل م قهیو  یگلبه راهنیزد و به پ یکمرنگ لبخند

 واسه خودت. اد،برداریاز من به تو م شتریب_

 کانتر را دور زد و به سمتش امد،اندام پُر و قد نسبتا بلندش در مقابل آفرت تا شد. نینار
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 .یدیاما اون رو واسه خودت خر زدلمیعز یمرس_

 زد. یعمق گرفت و پلک کوتاه لبخندش

 .شیدوست دارم تو بپوش_

 و در کنارش نشست. دیشد و گونه مرطوب آفرت را محکم بوس خم

 ؟یایشب م یواسه مهمون_

 دستش متوقف شد. ریز ینرم و عروسک یپتو یمثل دود به هوا رفت و حرکت انگشتانش رو لبخندش

 .امیم دوست ندارم که بقبال هم گفت_

 پرتحکمش غر زد. یو صدا فیبا اخم ضع نینار

 .یداشتند که تو هم حضور داشته باش دیو زن عمو تاک ،عمویایب دیبا_

 داد. هیمبل تک یچوب هیو به پا دیو خودش را عقب کش دیکش یاز سر کالفگ یپوف

 کن. یلطفا اصرار نکن و از طرف من معذرت خواه دیریکه بدون من م ستین یمهمون نیاول نیا_

 :راحتش بذار،به اصرارش ادامه داد.گفتیمادرش درون اشپزخانه که م یتوجه به صدا یب نینار

 کاش... یا کردیکاش خواهرش او را درک م یا

 .شمیازت دلخور م یایبه جون سودا اگه ن_

 مزمه کرد.ز یتیچهره معصوم خواهرزاده اش چشم دوخت و با نارضا به

 باشه._

سودا  را برداشت و به سمت اشپزخانه  یخال ریش شهیش یگونه اش کاشت و با خوشحال یرو یگریبوسه د نینار

 نشاندن خواسته اش استفاده کرد. یبه کرس یموضوع برا نیرفت.از عالقه آفرت به کودکش اگاه بود و از ا

بر هم  یبرا یگذاشت.با تمام وجود خواستار معجزه ا شیزانوها یوسرش را رو دیرا درون شکمش کش شیپاها 

 خانواده اش را اجابت نکند. یرا نداشت که خواسته ها نیبود چون قدرت ا یمهمان نیخوردن ا
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 .دیشنیو از فاصله دور م ریرا بدون تصو نینار یصدا

 .تیبایو ز یهمه خانوم نیواسه ا ادیاز حدقه درب لیتا چشم فام ییایب دیبا _

 لیچشم فام دانستیخودش زد ،او نم فیحد اغراق نشات گرفته از عالقه خواهرش در توص نیاز ا یصدا یب پوزخند

 .زندیم رونیاش ب نهیکه نه قلب خواهرش است که امشب از س

و در  دیکش رونیب شیلباس ها لیرنگ را از ر یشده در ذهنش،کت ودامن سورمه ا نییتع شیاز پ یانتخابها مطابق

چشمانش را  یزیچشم کلفت و تم د،خطیبه حالت فر درشتش خراب نشود ان را پوش یداشت موها یکه سع یحال

 ینیتریظاهر و لیتکم یرا هم برا شقرمز د،شالیکش شیلبها یبار رو نیکمرنگ را چند یقاب گرفت ورژ لب صورت

 .کینزد واریدور شد و به د نهیسر انداخت وبا چند قدم از ا یاش رو

پوستش در کنار  یو روشن دیدرخشیالماس تراش خورده م هیرنگ شب رهیبدنش در  لباس ت یحناهاو ان فیاندام ظر 

 .کردیم ییخودنما شتریپوشش اش ب رهیت یرنگها هیحاش

اما...کامال او را از  دیرسیفوق العاده به نظر م دیدیشکل و بزرگ گوشه اتاق م یلوز نهیکه از خود در قاب ا یریتصو

 دور کرده بود. شیخود واقع

............ 

 آمد و به سمت مادرش رفت. رونیب شیآغوش عمو از

لب  یفیضع یکرد و با صدا کینزد شیمبل دو نفره کرم رنگ وسط سالن نشست و سرش را به گوشها یاو رو کنار

 زد.

 بلکه پول. ونهیم زیکه ادمو عز ستیرابطه ها ن نیمامان؟ا ینیبیم_

 .دیبه سمتش چرخ یو با نگران دیلب گز مادرش

 ترس به جونم ننداز. یحاال که اومد یومدین ییوقته با ما جا یلیمادر خ_

 .شیبود مثل خدا یکی شیکه برا یحرف مادرش حرف بزند؟ مادر یرو توانستیمگرم

خانه را پر کرده چشم دوخت  یکه فضا ییچپش انداخت،به آدمها یپا یراستش را رو یداد و پا هیمبل تک یپشت به

 .کندیادمها فقط از دور نزد نیو در دل زمزمه کرد:ا
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به سمت او نگه داشته برداشت  شیکه دختر عمو یرنگ ینقره ا ینیاب پرتقال را از درون س کیو بار یا شهیش وانیل

 به صورت سبزه و بانمکش زد. یو به نشانه تشکر لبخند کوتاه

 بست. خیاز پشت سر تمام وجودش  ییصدا دنیبرخورد کند با شن شیلبها به وانیل یاز انکه سرد قبل

 بم و مردانه اش! یبود با همان لحن خشک و صدا خودش

 بدهد. صیرا تشخ شیاز صد نفر هم صدا شیب یسرود دسته جمع انیدر م توانستیم

 خود شده اش... یو در انتها خود ب ن،مادرشیبرخاستند.نار کیبه  کی ییخوش امدگو یبرا انشیاطراف

و  زدینبض م شیشدند.خون درون گوشها ریو تبخ دیناپد شیها هیهوا درون ر کبارهیتنش را که احساس کردبه  یبو

 ضربان قلبش باال رفت.

 سبب نبود. یدلش که ب یتاب یبه ب لعنت

 .دیمکان کش نیقرار او را به ا افتنیکه به دنبال  یقرار یبه ب لعنت

 کیمردانه او نزد یشدن بود.صدا کینزد یاش در تقال دهیبه هالک رس یسرد و قدمها یها کیسرام یرو چشمانش

 از وجود خودش دور و دورتر. یستادگیا یشد و نا کتریو نزد

 داشت. دنیوقفه دو یروز ب نیبه اندازه چند یانرژ لیقدم کوتاه برداشته بود اما...تحل چند

رنگ  مسعود به سمت صورت او اوج گرفت.به چشمانش  یو بند دار قهوه ا یپانچ یکفشها یجانش از رو یب چشمان

 ...بانهی...تلخ بود و غرگانهینگاه کرد...دور بود و ب

چشمانش  دیاز محوطه د دنیکنار کش یبرا شودیم شیرا پس زد،دست به دامان پلکها شیگلو یبه ابتدا دهیرس بغض

 کرد. دنیوجودش شروع به درخش یکیدرون تار ییزهایشد وچ روبرو خواهد زیحادثه خ یایدن نیا قتی...با حق

کاش  یاز دست رفته... ا یروزها قیعم ی...نوستالژدهیبه استخوان رس یبغض فرو خورده شده از غم...درد کی

 شده. نیته نش یشده به اشکها نیعج

 لیوان یعطر گرم با رگه ها ید،بوینگاه در روز رفتنش را د نیاخر ی. سرددیبر گردنش را باال کش نیسنگ یادیز سر

شده اش مور مور   بهیغر یرا پر کرد،پوست تنش از نگاه اشنا شیبم مردانه اش گوشها ید،صدایچیاش پ ینیدرون ب

 وزبانش از ناگفته ها تلخ شد.
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 !دادندیرا رنج م تشیپنجگانه  تمام حواس

 باشد. ایکار دن نیسخت تر تواندیساده م یاحوال پرس کیکه  کردیگاه فکرش را نم چیه

از آغوش انها جدا شد و نگاهش باز هم به سمت مسعود  شیبه گونه عمه و دختر عمه ها شیبرخورد لبها بدون

 ماند. رهیخ هیرا محکم گرفته بود. چند ثان یبرگشت ودستان بزرگ او که دست دختر

 تو را از دسترسم خارج کرد! ی... کیدستان من بود تو

 ش را دراز کرد.کرد و دست یسالم کوتاه 

 ودست سرد افرت را نه چندان محکم فشرد. دیدست گرم و  ازادش را جلو کش مسعود

مرتب و  یسال گذشته در صف ها نیبه مغز آفرت وصل شد که خاطرات چند یسیمغناط انیجر ییتماس گو نیا با

 مقابل چشمانش رژه رفت.

 او مرده بود؟ یعنیشود،یمرور م تیتمام دوران زندگ هیبعد از مرگ در طول هفت ثان ندیگو یم

 کرد. ازیاز حد ن شیدست دادن ب نیاو را متوجه زنده بودن و ا انشینگاه اطراف ینیسنگ

 کرد. دایرا پ میو شهامت نگاه کردن به مر دیشتاب دستش را عقب کش با

 یمهمان کی ینامناسب برا شیقبل چاق تر شده بود.ارا یمسعود بود.نسبت به سالها یروز عروس دارشانید نیآخر

 بود. دهیو درشتش کش اهیچشمان س یرو یزیاغراق ام ویچهره اش داشت و خط چشم مشک یرو

بود که مسعود را طالب ان کرده بود و به  یتیارجح افتنیبه دنبال  میدر وجود مر نانهیزبیپر دقت و ر یبا نگاه آفرت

 .نکرد دایپ درشت وبه رنگ شب او  یادیبه جز چشمان ز یزیظاهر چ

 یو بالشت ها یفرش و لم دادن به پشت یشان نشستن رو حیجمع مبلها را اشغال کردند و مسن ترها ترج یجوانها

 .یستن یاز فضا یبیشکل بود در گوشه سالن با ترک یلوز

 نوجوانش نشست ودر مقابلش مسعود بود با همسرش. یسابق درکنار پسر عمو یآفرت در همان جا 

. همسرم به همسرش ...عشقم به عشقش...دوستم شدیم لیتبد نیکه به ش میوحشتناک بود!حرف م چه

 دارم. ؟دوستشیدار
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 .دیرضوان نگاهش را به سمت چپ با فاصله دو مبل به سمت او کش زیطعنه آم لحن

 .یریگینم لیمارو تحو گهید یگردیها م ییبا اون باال یآفرت جون از وقت_

برادرش در گذشته را در  یبه رابطه عاطف شیرنگ خواهر بزرگ مسعود زل زد که آگاه یا و قهوه زیچشمان ر به

 .کردیم یاور ادیبه او  یفیقالب مزاح کث

 .نیهست نییپا ادیشما ز ستمیباال ن ادیمن ز زمیعز_

 .دیبلند خند یاراده با صدا یجوانش ب یدخترعمو

 .واریتو د کوبهیم خیآفرت هنوزم جواب دادنت ادمو مثل م یوا_

زنگ  یبه متلک اندختن باز شود صدا شیلبها نکهیقبل از ا یول دیکامال به سمتش چرخ یبا چهره عصب رضوان

 آفرت مانعش شد. یگوش

 زد. یمحو یاش لبخند یصفحه گوش یبا نقش بستن اسم بهبد رو 

سالن  یقسمت انتها نیتر گر مسعود به سمت خلوت بیو تعق نینگاه سنگ ریکرد و ز یکوتاه یلب معذرت خواه ریز

 رفت.

 .ستادیو کنسول بزرگ ا نهیا کنار

 سالم مرد خوش خبر من._

 بلندو مملو از ادعا گفت: یصدا با

دوست  یاگه خام چَه چَه ها شمیتو م یکه خام حرفها نقدری، ا یکه منو خر خودت کرد یبر ایاز دن لیذل یا_

 بچه داشتم. نیاالن دو ج شدمیدخترهام م

 کرد. دایکنسول به سمت مسعود جهت پ یرو یرز قرمز مصنوع یو بزرگ پر شده از گلها دیاز گلدان سف نگاهش

 لب زد. یکرد و به ارام کیرا بار چشمانش

 ؟یموفق شد_
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 به حرف زدن ندارد. یلیست که م یینداشت که االن در جا شناخت،شکیمختلف م یتهایلحن آفرت را در موقع 

 لشیتمام جنس رو تحو گهیهفت روز د تایبراشون فرستاده اون هام قبول کردن که نها سفارشات رو ستیل انوشیک_

 بدن.

 .افتیاش را باز افتهیاز دست  یشد و انرژ دهیمملو از راز کش یآفرت به لبخند یلبها

از پس جبرانش  دوارمیذاره؟امیم یباز نیمحض خاطر تو که داره اسم و رسمش رو وسط ا انوشیکه ک یدونیآفرت م_

 .یایبرب

 ینیظروف برنز و چ نیماب یلیلوح افتخار تحص نیو مدرن سالن نگاه کرد.چند یسنت یفضا نیبوفه چهار طبقه ماب به

 گذاشته شده بود. شیبه نما متیگران ق یها

 .دونهیخودش هم خوب م نویاز لطفش.ا شتریب کنمینگران نباش، جبران م_

را که در معرض  میسه رخ  مر داشتیکه برم ییخفه کننده برگشت در طول قدمها یرا قطع کرد و به سمت فضا تلفن

 کرد. لیبود تحل دشید

 یاز او چهره ا یشیاز حد متعارف  لوازم ارا شیکه استفاده ب یگوشت یمتناسب ولب ها ینیبا قد متوسط، ب یدختر 

 ساخته بود. ییبایز یارهایپر رنگ و دور از مع

که آفرت  شدیمسعود باعث م یدر انتخاب ها تیکم نینبود وهم یاو کاف گاهیپر کردن جا یزن کم نبود اما...برا نیا 

 مرد کرده است.  نیرا صرف ا یروزها و احساسات دیکه بگو نیخجالت بکشد از ا

انتخاب داشته  یبرا ال دهیاز ا یفیمرد تعر کی یال مسعود؟چه احمقانه درک نکرده بود که زمان دهیبود دختر ا نیا 

ست  یرنگارنگ،کاف یوخواسته ها یزیهنوز عاشق نشده است.اخر دوست داشتن را چه به برنامه ر یعنیباشد 

 .ردیگیمعشوق رام یانتخاب رنگ و بو یبرا تیارهایانگاه مع یعاشق شو

 او را مخاطب قرار داد. میمبل مر یمحض جا گرفتن رو به

 رنگ رو اما... مسعود دوست نداره. نیشال قرمزت چه خوشرنگ، البته منم دوست دارم ا زمیعز_ 

 ازار دهنده بود تا لبخند. یکج شدگ شتریب یلبخند زد ول آفرت
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رنگ رو به  نیاستفاده از ا یکه من به خاطر دارم،مسعود رنگ قرمز رو دوست داشت و حت ییچه جالب! تا جا_

 .ددایم شنهادیهم پ انشیاطراف

 به مسعود نگاه کرد. دیبا تعجب و ترد میمر

 گه؟یراست م _

 است. تیاهم یاو نداشته و نسبت به ان ب یرو یریتاث چیه یافشاساز نیپاسخ شانه اش را باالانداخت، انگار که ا در

 یتو هر رنگ یداره وقت یتیموضوع چه اهم نیضمن ا شه،دریادما قبل از ازدواج با بعدش عوض م قیسال زمیعز_

 . یشیم باتریبه چشم من ز یبپوش

خارج از کنترل  یهمسرش قرار گرفته بود با خوشحال دیمورد تمج میکه در جمع دختران مجرد به طور مستق میمر

 گونه اش زد. یرو یکرد و بوسه ا کیصورتش را به مسعود نزد

 هم فشار داد. یمحکم رو شیآفرت دسته مبل را چنگ زد و لبها دستان

لمس کرده  میتمام پوستش را که مر ای دیبا چاقو بر دیبوس میان قسمت از صورت او را که مر توانستیکاش م یا

 سوزاند.

 .شومیم تیجنا لیباشد من پراز م انیخواستن تو که در م یپا

خانه  اطیمملو از درد بلند شد وبه طرف ح یتفاوت اما... درون یب یدچار حالت تهوع شده بود با ظاهر آفرت

 اش. یلیگرم وان یو مدهوش شد از بو دیکش شیها هیعطر گرمش را درون ر یگام عبور از کنار مسعودبورفت.هن

 اسمان چشم دوخت. اهیدرون دامن س یو ساده کنار در نشست و به ستاره ها یفلز یصندل یرو 

 اطرافش سرد بود درونش اما... مرداد ماه داغ و سوزان. یهوا

 جنب او  نشست. یخال یصندل یصدا رو یب مسعود

وبه طور احمقانه   رشدیدر وجودش سراز یو نا ارام د،تنشیو به سمت او چرخ دیکش نییبا شتاب سرش را پا آفرت

 خبر بود! یصدا و ب یب شیرفت و امدها شهیمرد هم نی.اکردیم یاحساس نا امن یا

 همسرت ناراحت بشه؟ یترسی؟نمیچرا اومد_
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 وقت ها. نیا شدیم یدلزدگ ونیزد.کلکس یندهمان لحن سرد و نگاه سردتر پوزخ با

 ناراحت بشه؟ یازچ_

از  یو ته کردیم یبگیبا هم غر شانیروح هر دو ینگاه سرد و ب یشد.تالق رهیخود خ قهیمحابا وبه طر یچشمانش ب به

 .کردیم یطرز برخورد احساس سرخوردگ نیبود که خاطرات مشترکشان از ا ییهر رد اشنا

 شه؟ی،نمیخوایبرعکس تو منو م ای خوامی!مثال فکر کنه هنوز هم من تو رو مدونمیچه م_

 گاه چانه اش شد. هیگذاشت و کف دستش تک شیپا یرا رو آرنجش

 گرفت و گفت: یشیلحنش از اسمان پ یسرد

 اما ... ستین دیترد یجا یتو هنوزم منو دوست دار نکهیدر ا_

سه حرف قدرت کشتن  نیبعد از ا یگفته ها دانستیما شد چرا که ممانع ادامه حرف بعد از کلمه ا یبه تند آفرت

 مخاطب را خواهد داشت.

 .هیبند کاف هی نیادامه نده هم گهید_

 :دیرا باال انداخت و با اعتماد بنفس پرس شیابروها

 .یدار یاحساس هیتو هنوزم به من  گمیمگه دروغ م_

 صورت گلگونش نقش بست. یبه پوزخند رو هیشب یلبخند

 .یحس خاص و فرد هیدارم  یحس هیحق با توئه من هنوزم به تو _

 ادامه داد. یمکث کوتاه با

 ؟یگفت میبه مر یزیمسعود تود در مورد گذشته مشترک مون چ_

 شد. دهیزنگ زده کنار پله ها کش یرا بلند کرد و نگاهش به سمت نرده ها سرش

بشه  یاداوریام  ندهیتو زمان حال و ا ستیو قرار ن مونهینبود که بخواد بدونه،گذشته تو همون گذشته م یمهم زیچ_

 و...
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مرد بود نفس  نیا یکه مملو از عطر نفسها ییدر هوا یبود روز یبیعج یایتر شد.دن نیاش سنگ نهیسردتر و س هوا

 شده بود. دنیاما...اکنون حضورش مانع نفس کش دیکشیم

 .یموضوع کنار اومده باش نیتو هم با ا دوارمیام_

او  بیسکوت عج یو نگاه مسعود به سو ردیاز کلمات را بگ یسد ختنیفرو ر یدهانش را جمع کرد تا جلو آفرت

 برگشت خورد.

لبخند بزن تا قدرتت رو احساس کنه،اگه با  یدر ذهنش تکرار شد)اگه با دشمنت روبرو شد یمهندس قاسم جمله

 .(افتهیب مشیبه جون تصم دیکنه و ترد یمونیباز لبخند بزن تا احساس پش یترکت کرده روبرو شد هم  که یادم

 کرده بود. ریو کرختش گ یچهره خنث ریکه ز یبغض یزد به بزرگ یلبخند

 رشونیزمان حال رو اس یگذشته رو تو ذهنم حفظ کردم ول یها و دردها یتو.من سخت اتیام برخالف نظر دهیعق_

به خودش  تیکه ارزوهام در اون شکل واقع یا ندهیبه ا دنیباال رفتن و رس یسکو ساختم برا هیه ازشون نکردم بلک

 گرفت.

 یو رنگ و رو رفته صندل یدسته اهن یاش رو یو انگشتان عصب شدیم دهید یمردمک چشمانش رقص نا ارام درون

 ضرب گرفته بود.

 .شدیاحساس م دیبگو خواستیبه انچه م یلیم یب شیصدا درون

 !یبدون تیگذشته احساس ونیاز سن و سالت رو مد ادهیز شرفتیو پ تیموفق کردمیوقت تصور نم چیه_

 فیآفرت شد چرا که  متلک انداختن را کث یشانیخوردن پ نیمتلک اش باعث چ هیبه ظاهر مزاح  با درون ما جمله

 .دانستیم ایدن نیا یشوخ نیتر هیدرون ما یو ب نیتر

 که به احساساتم شکل داد. یاش هم اون کس هیبه خاطر همون احساسات بود وبق شیریدرصد چشمگ هی _

 متعجب نگاهش کرد،خورده بود به دربسته. مسعود

 من!_

 تکرار شد. لبخندش
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 .دمیم حییشو واسه ات توض ییچرا یمکان مناسب هیتو  یروز هیاره تو._

 :دیپرس یدوگانگ با

 ؟ینیبب بازم منو یخوایم یعنی نیا_

 اش قرار داد. دهیبه هم چسب یزانوها یو قفل دستش را رو دیرا جلو کش تنش

 .ستین یامشب کاف رمنتظرهیاحساس، مالقات کوتاه و غ نیرفع ا یدلم برات تنگ شده بود برا_

 .یشد و چهره اش درک نشدن نییباال و پا یرنگ به تند یبافت قهوه ا ریستبر مردانه اش ز نهیس

 هیادم نفرسوم  شه،تویسابق احساس نم دبودنیو مق اطیتو رفتارت احت گهیو د یافرت!تو عوض شد فهممتینم_

 .یرابطه شدن نبود

 کرد و گفت: زیتوانست از ان فرار کندچشمانش را ر یکه نم شودیم یکه غرق تمام احساسات یحال در

که من رو همون دختر  ی.تو توقع داشتنشویزندگ یبه خاطر رفتار ادمها ایبا خواست خودشون  ای شنیادما عوض م_

رو  گهیهم د یبه ضلع سوم رابطه شما شدن نکردم فقط خواستم گاه یضمن من تو حرفام اشاره ا ؟درینیساده بب

 شه؟ی.نمنیهم نمیبب

 لب زد. دیفهمیرا نم لشیکه دل یبا بهت  و لبخند مسعود

 شه؟یجوابت باشه واسه بعد م_

 البته._

.نقش امشبش را بارها و بارها کردیفرستاد.مالقات امشب سخت تر بود از انچه تصور م رونیرا ب نشینفس سنگ آفرت

اتفاق او را  کیتراوش کرده از  یخبر و در لحظه ا یب یکرده بود تا اگر روز نیشده ذهنش تمر یساز هیسِن شب یرو

 بر سرش اورده. ییدش چه بالهانفهمد رفتنش و نبو اوکند تا  فایو چگونه نقش خونسرد بودن را ا دیچه بگو دید

 دلش شد. اطیاو تمام وجودش سپاسگزار احت ؟ویاز احساست مِن باب ابراز نشدنش تشکر کن ایشده ا 

_______________________________________ 

 نگاه کرد. نیبه آرژ ازیسرش را بلند کرد و با چشمان مملو از ناز و لحن پرن نینشم
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 واسه پرواز. دهیو به دل ادم پرو بال م بندهیساکت و ارامبخش که بند زبون رو م یجا هیاپارتمانت رو دوست دارم._

 یا شهیسطح ش یداد و دستانش را از دو طرف رو هیکنار اشپزخانه تک یشش ضلع یناهار خور زیکمرش را به لبه م 

 .کردیم تیاحساس رضا نشانیفاصله اندک ماب جادیان گذاشت.از ا

 زل زد و گفت: منینش دهیچشمان سبز رنگ و کش به

داره چون  یدر پ یسقوط سخت رهیاوج بگ یادیو اگه دلت ز ادهیز نیخونه با زم نیچون ارتفاع ا یبهتره مراقب باش_

 دختر عمو. ستیبلند ن ادیز یقفس اجر نیسقف ا

 نشانیماب یخال یپر کردن فضا یبرا گریدچند قدم کوتاه  کهایسرام یرنگ رو یساقه کوتاه چرم مشک یبوتها با

خواننده  فیضع یصدا دنیشن یبرا یمانع کباری قهیهر چند دق شیبوتها کیبار یخشک پاشنه ها یبرداشت و صدا

 .شدیخانه م نهیدر پس زم

 لب زمزمه کرد: ریمتن اهنگ را از خواننده ربود و ز یلبخند جذاب با

 ندارد انیتو پا یایدرد شد درمان من،رو نیعشق شد زندان من،ا نیا

 طوفان ندارد. نیاز ا یبلند پرواز شد.از چشم تو آغاز شد،ترس قلبم

 شعر را به خواننده محول کرد و گفت: ادامه

 وبال گردن تو. شهیشده من م لیو ذل لیبازم جذابه،فکرشو بکن دل عل نصورتیدر ا_

 شد. دهیتن نیآرژ یشانیپ یتار عنکبوت رو یبه نازک ییاخمها

 ست؟ین زیمرد اونم تو مدت سه هفته اغراق ام هیبه نظرت عمق عالقه ات به _

ملموس بود  شیکه درون صدا یاقیرا کنار زد و با اشت شیشانیپ یلخت رو یرنگش طره مو یبلند صورت یناخنها با

 گفت:

که نامزد تو شدم چند سال که دختر  یسه هفته ا نیمن قبل از ا ن؟یو فاصله ات از من هم یهمه خوددار نیا لیدل_

 باشه. تونهیشدن عالقه ام م قیعم یبرا یکاف نهیپس زم نیعموتم و ا

 .کردیم یگریساده دختر د یایرا پرت دن نیخواننده آرژ یصدا
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 نگفتم چکسیخاطره ها رو به ه نیو بعد تو من ا یرفت

 افتمیم ادتیصد دفعه  یروز دیبرام،شا یزیکه عز بس

 .ستین ادتیمن و اسممو  گهیتو د دیشا گمیبا خودم م یه

 او... ی.قبل از برخورد انگشتانش به قصد نوازش گونه هادیدستش را به سمت او کش منینش

 گفت: یو با لحن اخطار دهنده ا دیعقب کش یبه تند نیآرژ

و اسمون معلق  نیزم نیب شینکن که بعدش تو تاب سرد تیجانیه یتب خواسته ها میلطفا خودت رو تسل نینشم_

 .یبمون

در چشمان  دهیراز پوش هیال نیهُل داد.چند  نیاز هم فاصله افتاده،چهره متعجبش را به سمت چشمان آرژ یلبها با

 .دادینشان م زینگاه او را اغوا کننده و کنجکاوبرانگ کیمرد در  نیسرد و سخت ا

 چیتو ه یول میکنیازدواج م گهیکارهات رو.من و تو چند روز د نی،نه خودت رو نه حرفات رو و نه ا فهممتینم_

 .رنجونهیدلم رو م تیحد محافظه کار نیا یندار یمتاهل یمرد در استاته ورود به زندگ هیبه  یشباهت

 رنگش فرو برد. یسورمه ا نیشلوار ج بیاش را درون ج یانیونک سه انگشت م دیکش یبلند و کالفه ا پوف

 نیدرصد فکر کن ا کیاز جانب تو باشه نه من، دیبا یو محافظه کار اطیاحت نیکنم،ایو درک نممنم که تو ر نیا_

 شه؟یم یتو چ فیاونوقت تکل رمیمثال من تصادف کنم و بم یلیحاال به هر دل رهیمراسم شکل نگ

 شکست. شیشد وبغض گلو رهیرنگ باخت،جنگل سبز چشمانش ت نینگاه نشم 

 رو بهت بگم. یزیچ هی دیمن با نیآرژ_

 در ذهنش شد. یاز نگران یفرکانس جادیدختر باعث ا نیالعمل دور از تصور ا عکس

 ؟یچ_

شد.شهامت  دهیکش زیم یتنقالت دست نخورده رو یرنگ یسمت بسته ها سشیقدم به عقب رفت و چشمان خ چند

 را نداشت که در حال اعتراف به چشمان اونگاه کند. نیا
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درد  نطوریتجربه کردم و هم یا گهیرو با مرد د یبار لذت عاشق نیاول یبرا ،منیستیمن ن یمرد زندگ نیتو اول_

 رو. ینامرد

 سوال. کی یبرا یشد از هر کلمه مناسب یخال ذهنش

 تو... یعنی_

 :دیگرفت و با عجز نال نیبا هق هق اوج گرفته کف دستش را سمت صورت آرژ نینشم

 .اریبه زبون ن یرو که حدس زد یقتیحق کنمینگو خواهش م یزی...چسیه_

بلند دختر  یها هیخواننده و گر فیپاشنه بلند، اهنگ ضع یازاردهنده بوتها ید،صدایسوت کش شیگوشها درون

 فرو رفت. نینشم یزندگ تیو تمام اعضا و جوارح بدنش در بهت واقع دیشنیرا نم شیرو شیپ

شعهور بهش اعتماد  یاحمق عاشقش بودم،من ب تو رو خدا با من بد نشو،در موردم بد فکر نکن،من نیآرژ_

 دادم. تیچند ماهه اش رضا غهیداشتم،من خر بودم که به ص

سرش خاموش  یدور تنش کرد و تنها لوستر چهار شاخه روشن باال ختنیخانه شروع به فرو ر یوارهاید

دستش درون دهان  دنیبه کوب یدیشد لیچگونه است اما... م طیشرا نیمرد در ا کیعکس العمل  دانستیشد،نم

 را خفه کند. شیداشت تا صدا شیو خرد کردن دندانها نینشم

 .دیکشیم شیلبها یتا انحنا یاهیو رد س شستیچشمانش را م شیارا شیاشکها

 دخ... گهیمن د نکهیکه به خاطر ا ؟بگویدیبه حرفام گوش م_

 رونیدست و گردنش از فرط خشم ب یانداخت و رگها نیرعشه بر اندام نشم یمنفجر شده اش مثل طبل جنگ یصدا

 زد.

 نشنوم ازت. یچیه گهیخفه شو...ببند دهنت رو...د_

 راه به پشته بلند کاناپه چنگ زد. انهیسقوط کرد و دستانش م شیپا ریبه سمت فرش کوچک ز نینشم

پخش  یتخمه ها یرا البال چشییو سو ختیر نیزم یدست رو کیرا با  زیم یرو لیتمام وسا تیبا عصبان نیآرژ

 چنگ زد و به سمت در رفت. نینشم فیو کوتاهش را از کنار ک یراه کت مشک انهیبرداشت و در م زیشده اطراف م
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 .دیبلند او را از پشت سر شن یصدا

 تو رو خدا نرو،به حرفام گوش بده من فقط عاشق بودم. نیآرژ_

تر دور شدن از ان خانه به اتاقک  عیسرهرچه  ی.برادیهم کوب یها کردو در را محکم رو هیخرج همسا یتوجه ا یب

 اسانسور پناه برد. یاهن

 یچند برگ خشک زرد ونارنج نیجلو ماش شهیش یفرمان نشست و دستانش را محکم دور ان حلقه کرد،رو پشت

 .دادیاز رهگذر جوالن م یبرف پاک کن افتاده بود وباد در کوچه خال یها لهیم یرنگ البال

را بهم  شیبرنامه ها نی.صداقت نشمدیکش یفرمان گذاشت. سرش هنوز سوت م یدستانش رو نیرا ماب سرش

از دست  یبرا یزیکه چ یاز کس دیترس دیکه با دانستیخوب م نیباخت نداشت و آرژ یبرا یزیدختر چ نیخت،ایر

 .کردیم جادیا شیدر روال باز یراتییتغ دیدادن ندارد و به ناچار با

 رینگاهش به مس دویکش نیبرداشتن مسکن دستش را به سمت کنسول ماش یبرا دیکوبیاز درد م شیها قهیشق

خوردن  یکه از بستن یدست پسر بچه اش را گرفته  و در حال یجوان و چادر یثابت ماند،زن شیرو شیسکون پ

 ینگاهش به او افتاد اما...ب یلحظه ا یپسر بچه برا شدیم کتریاو نزد نیهر لحظه به ماش کردیم تیکودکش شکا

 اش ادامه داد. یفیق یزدن بستن سیاوت رو برگرداند و به لتف

مورد عالقه اش  یمملو از عشق مادر از خوردن یان پسر را داشت که در کنار غر زدنها یبودن جا یدلش هوا چقدر

 .بردیلذت م

و فرار  دنیببه خوا یزیاز هر چ شیرا روشن کرد ب نیزل زد و ماش زیجلو به محو شدن دو عابر حسرت برانگ نهیا در

 داشت. اجیاز فکر کردن احت

چراغ خانه اش روشن  گریبه سمتش هجوم اورد.د دیانباشته شده بعد از غروب خورش یکیرا که باز کرد انبوه تار در

 بخش خانه اش باشد. یینبود که شمع روشنا یآفرت گرینبود.د

و نقشه  دیاتاقش رفت.شلوارک چهارخانه اش را پوش یبرق گذشت و به سو دیاز کنار کل ییبه دعوت روشنا لیم یب 

 رها کرد. زیم یاماده را رو مهین یها

مبل رها کرد.دلش آفرت را  یمبلها را روشن کرد و با ارتفاع خودش را رو نیرنگ ماب یشکل نارنج یلیمستط آباژور

 بود؟ بیعج نیا خواستیم
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 یکوسن ها فشار داد.هوس سر گذاشتن رو نیمابسقف چشم دوخت و سرش را  یرنگ رو یبزرگ نارنج رهیدا به

 .کردیم دیان دختر هر لحظه سر دردش را تشد یپاها

بود  شیروزها نیاز حال ا یانکه نگاهش را از سقف که انعکاس یبار بلند شد. ب نیچندم یبرا یگوش امکیپ یصدا

 .منیناموفق از نش یتماس  و تالش نوشتن نیرا برداشت.چند یو گوش دیکش زیدستش را سمت م ردیبگ

 خوانده نشده را باز کرد. یامکهایفرستاد و باکس پ رونیرا ب نشیسنگ اه

از  شهیکه من هم یکاش درک کن یاش جون دادم ا هیچند ساعت هر ثان نیتو رو خدا جواب بده تو ا نیآرژ_)

 صداقتم باختم نه حماقتم.

دختر  نیفکر کرد که چرا ا نیش گذاشت و به اا یشانیپ یدستش را رو کردیم تیچشمانش را اذ یگوش زیت نور

 بزند؟ ادیحماقتش را فر کردیاصرار م

 دوم را باز کرد... امکیپ

 هیاونم در مورد  یدر قضاوت کردن ناعادالنه نباش دوارمیاما... ام یصدامو بشنو یکه نخوا یحق داشته باش دیشا_

 زن عاشق.

 بود؟ بیحد غر نیحال تا به ا نیچرا ا دیسرش باز هم سوت کش درون

 و... امکیپ نیاخر

 رو تو دست مرد نا اهلش نذاره( یزن اهل چیخدا دست ه_

 و دوا را هم؟ دادیاندازه به نوازش انگشتان ان دختر محتاج بود.کو ان که درد م یچه ب شیشانیکه درد پ اخ

زن مطابق  کیاز  تشیهنبا وجود سابقه شکل گرفته در ذ توانست؟انهمیقضاوتش عادالنه باشد!م خواستیم نینشم

 گفته ها و عمل آفرت؟

 قضاوت. نیاش شود در ا یداشت که مشاور احساس ازیمثل او ن یبه دختر نینشم دیشا

 یدیام یدر صف تماس را در ذهنش مرور کرد به دنبال کور سو یسراغ نگرفته...شماره ها ینرفته...ادم ها یها راه

گونه  نیخبر رفتنش هنوز هم نتوانسته دلش را از خواستنش منصرف کند،ا یکه با وجود ب یکردن دختر دایپ یبرا

داشت.او  انیجر شیهنوز هم در زندگ حضورشبود و اثار  زیو شگفت انگ بیعدم حضور او عج نیخواستن در ح
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 شیماجرا را برا یقیو بطن حق دیتاب شیساله زندگ نیچند یو دشمن نهیک یرا رو قتینور حق دیبه خورش هیشب

 راه خودش را از سر گرفت. یکیاف و اشکار کرد و بعد از رفتنش تارشف

 زد. ادیو فر دیکوب یشانیرا به پ مشتش

 از تو بگردم؟ ییرد اشنا یپ  بیشهر غر نیا ی؟کجایلعتن ییکجا_

که  یاز ادم یروشن هیو سا دیشدنش شد خودش را کنار دسته مبل به سمت در کش زیمخیباز شدن در باعث ن یصدا

 .دیبود را د شیاهل نرفتن از زندگ

 گفت: یبا ناراحت دادیجا م زیم یغذا را رو ینیکه س یبرق را زد ودر حال دیکل الید

 .یسالم،خسته نباش_

 .شیرفته زندگ یبود،به اندازه تمام راه ها خسته

 عمارت واسه شام؟ یومدیچرا ن_

 هم فشرد. یداد و چشمانش را محکم رو هیمبل تک به

واسه همه مون  یچند روز دور هیبشه. یحال بدم باعث شکستن دل کس خوامیست،نمیونجا منتظر من نا یکس_

 بهتره.

 نگاه کرد. نیزانو زده بود به ارژ زیکه پشت م یو چنگال را کنار بشقاب جا داد و در حال قاشق

 شام تو بخور تا سرد نشده. ایب_ 

 اشتها ندارم. _

 :دیپرس اطیکرد و با احت کیرا بار چشمانش

 چرا؟_

 .دیچرخیخانه م لیسطح وسا یرو گاریبه دنبال جعبه س چشمانش

 .ادیشو نپرس،از جواب دادن خوشم نم ییچرا_
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 !گفتیاما...به افرت م دیبگو یحالش بدش را به کس لیدل نکهیبود از ا زاریب

 کارش شد.بلند او باعث توقف  یتن صدا یول دیبرنج را جلو کش سید نیتوجه به مخالفت آرژ یب

 ؟یبزن ییو ناشنوا یخودت رو به نفهم یچرا دوست دار_

او شود غرورش تا ابد اجازه  یخرج حرفها و کارها ییاگر فهم وشنوا دانستیمرد نم نید،ایبه چشمانش دو اشک

 !دهدیشدن به او را نم کینزد

 .دیلرزیاز بغض م شیصدا

 هیو بدون  لیدل یچون اون نمک نشناس ب ستیپرخاش و درد همون دختر کلفت ست؟حالت خوب ن نیا لیدل_

 خونه رفت؟ نیاز ا یتشکر خشک و خال

اش مانده  نهیکه درون س یکه خودش علت ان بود.خوب نبود از ندامت حاصل از حماقت ینبود از رفتن دختر خوب

تا سبک  اوردیم تا دفع شود نه باال رفتیم نییاش نه پا یزندگ یکرده در گلو ریشب بدون اب گ مهیکه ن یمثل قرص

 شود.

 هم به دنبال چشمان او بلند شد. الیبلند شد وسر د 

 قفل شده اش گفت: یدندانها انیاز م یکنترل شده ا یصدا با

جرقه ام واسه منفجر شدن،پس جرقه حرفهات  هیاز حد پر شده منتظر  شیب نیانبار و مخزن بنز هیمن االن مثل _

 .سوزونمتیرو به دلم ننداز که بد م

مرد با همه  نیداشتن ا یحرکت ماند.او برا یثابت و ب نیصورت سرخ و چشمان قرمز آرژ یچشمانش رو یمردمکها

 د؟یجنگیخودش م یحت

.احساسش را نابود و غرورش را شدینم رانیمرد بر سر احساساتش و نیغرورش بعد از اوار شدن ا گریبود!د جالب

 و!پس چرا هنوز هم بد بود با ا ش،یشکسته بود برا

 !شودیتر م یبا با بد بودن دوست داشتن کردیمرد گمان م نیا 

 ست نه نابودگر. نندهیدر طلب آفر نیکه دل ارژ دیفهمیم الیکاش د یا
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 خدمتکار بدبخت... هیبه خاطر _

 کرد. تیهدا رونیبه سمت ب یو شتابزده ا ستیشد و او را به طور ناشا الید نیاتمام توه مانع

 زاریحد ظالم بودنش ب نیاز دل شکسته او...از ا شتریو دلش شکست ب دیرا از پشت در شن الیهق هق بلند د یصدا

 اقتیل یمرد ب یخسته از خوب بودن برا الیکه د شدیانقدر بد م دی.بادیدیم نیرا هم  یتنها چاره کار دلزدگ یبود ول

 .شدینسبت به عشق بزرگش م

از  یخانه عکس یکیگذشته در تار یش کرد تا مثل شبهابرق را خامو دیو کل دیصورتش کش یدستانش را رو کف

 کاناپه ظاهر کند. یحضور آفرت را وسط سالن و رو

 آفرت و چشمانش به سمت او. یپاها ی)سرش رو

 تا خوابم ببره؟ یبخون یزیچ هی یبلد ادیخوابم نم_

 .دیایبزرگ کش م یصورتش به لبخند عضالت

 .ستمیبلد ن ییبخونم؟من الال یچ_

 .کنهینم یشعر بخون فرق_

 .دیچیپ یدرون خانه م یمحل نیریشعر با لهجه ش تیب نیاول

 خوبه؟_

 :دیگویو م اندازدیابرو باال م طنتیمثل مخمل نرم بود اما...با ش شیصدا

 مزخرف و گوش خراش. یلیواسه تست کردن؟راستش صدات خ یرو داد تیب هی نیا_

 .شودیو چشمانش گرد م کندیرا باور م دروغش

 .یشیخواب م یبدتر ب نصورتیپس بهتره ادامه ندم چون در ا_

.گفتم که در مونهیتازه اسفالت شده م ابونیخ یرو نیماش کیالست دنیکش یصدا هیصدات شب ینه بخون ول_

 .یریاستعداد نداشته ات قرار بگ انیجر
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شعر مورد عالقه اش را  شیو برا کشدیهم م یبلندش را رو یها شود،مژهیم دیلبخندش تمد نیدور از نگاه ارژ به

 .کندیزمزمه م

 بسوزم... یبنالم جان آ تا ک یتا ک _"

 ...میا یم یمن روز یکه فرموده بود یا

 رفت وبهارهم امد اما... نیچن نیا زمستان

 ...یدیعوض زهر تلخ انتظار را به من چشان ،دریامدیتو ن 

 چقدر تلخ است زخم ورنج و دردش... یدان یکه نم تو

 احوالم را، یدیو نپرس یامدیچرا ن زمی!عزیامدیآ چرا ن نجا

 نم،گمانیدر خواب نب کباریتو را  ستین یرا ،رنجم را! شب دردم

 ...،امایمن نشست ،کناریدر اغوشم هست کنمیم

 نمیا،نازنیمن را درد و رنج زخمم جانان من زود ب سوزاندیم نم،دوبارهیبیتو را نم یقد رعنا کنمیچشمانم را باز م یوقت

 بار کی یتا برا ایزود ب

 خود ببر... یوبرا ریرا بگ نمت،جانمیکه شده بب هم

 (شودیو چشمانش گرم خواب م تابدیم شیها یبه تن سرد خستگ یروز برف کیتابش آفتاب بعد از  هیشب شیصدا

 :دیهم فشرد و با حرص نال یرا محکم رو شیپلکها

 !یلعنت ییکجا_

توجه  ینظر گرفته بود که ب ریبغل گرفته آوات را ز ریداده و دستانش را ز هیکه به ستون کنار پله ها تک یدر حال نیآو

 .کردیم ادداشتیاش  یرا درون گوش انیتمام شده دا ینگاهش اسم بسته قرص ها یرگیبه او و خ

 فشار داد. شیدندانها نیصدا زدن  او شود نک زبانش  را ماب یمانع چرخش زبانش برا نکهیا یبرا
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رنگش گذاشت و به سمت طبقه باال رفت و به محض  یشلوار کتان قهوه ا یپشت بیاش را درون ج یگوش آوات

 باعث توقفش شد. نیشتاب زده آو ی،صدایکیکف پوش سرام نیاول یرو شیگذاشتن پا

 .میباهم حرف بزن دیآوات صبر کن،با_

 گفت: یرا به سمت چپ کج کرد و به سرد نگاهش

 .دنیشن یبرا یگفتن ندارم و حوصله ا یبرا یزیحرف؟من نه چ_

قد بلند تر  شیپا ریپله ز کیکه با وجود  دیو سرش را سمت او باال کش دیچیپله پ لیاست یرا دور نرده ها دستش

 شده بود.

 .یمن روبشنو یحرفها دیبا یول_

 .یبعد یرا به باال رفتن از پله ها شیرا وادار به پوزخند کرد و پاها شیلبها نیدرخواست آو یدر ابتدا"دیبل"کلمه

 پرشتاب به دنبالش راه افتاد. یاو با قدمها دیجد یزده از برخوردها رتیح نیآو

 ؟یرو تمومش کن یمسخره باز نیا شهیم_

 .دیبه سمت او چرخ شینک پا یو رو ستادیرنگ اتاق خواب ا دیدر سف یراهرو جلو یدر انتها آوات

 مسخره احساسم به تو بود که تمومش کردم._

 گفت: یارام یاُفت کرد و با تن صدا شیسرعت قدمها 

 خو! شکنهی!دلم میکنیم یاحترام یبه من ب یدار یا ؟متوجهیفهمیحرفات رو م یمعن_

 انیم خاموش شد.در کیبه  کیتو کار درون سقف  یدو اتاق خواب را فشار داد و چراغ ها نیبرق ماب دیکل آوات

 انداخت و در اتاق را باز کرد. یاش نگاه کوتاه یو روشن به چهره عصب کیتار یفضا

 داد. هیبه دنبالش وارد اتاق خواب شد و به پشت در بسته شده تک یو عصب یشاک نیآو

 ه؟یرفتارت با من چ رییتغ لی؟دلیشنویم زنمیدارم با تو حرف م _

 شانه باال انداخت و گفت: یالیخ یبود با ب نشیسر است یکه مشغول باز کردن دکمه ها یدر حال آوات
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 نایناب  هیو مثل  یگرفت دهیاحساساتم رو نشن انیناشنوا ب  هیبه  هیشب شهی؟همیدیشنیمن رو م یمگه تو حرفها_

 .یگرفت دهیحضورم روناد

خه باعث لوستر سه شا ادیز ییشد که روشنا دهیاتاق خواب کش سیسرو یقرمز و مشک یسمت ست فلز نگاهش

 سَبُک و احمقانه نشان بدهد. شانیبایشده بود رنگ ز

 .یستین شناسمیکه من م یاون مرد سابق گهیو د یعوض شد نقدریا نیپر واسه هم یلیدلت خ نکهینه مثل ا_

 به سمتش رفت. یمرموز یو با قدمها دیباز کردن دکمه ها که فارغ شد به سمتش چرخ از

 بودم؟ یمگر قبال چه جور مرد_

 .امدیرقمه به چهره اش نم چی.خجالت هدیو چشمانش لرز دیدندان کش ریرا به ز لبش

 و... یخوب بود یلیبگم قبال خ یخوب،چه طور_

 گفت: یرا دنبال کرد با لحن ارام دیدزدیکه از نگاهش م ییعسل مردمکها ریو مس ستادیا مقابلش

 و...؟_

 .دی کشپهن آوات به سمت صورت او باال یرا از شانه ها نگاهش

 .یدادیو احساست رو بهم نشون م یبود ،مراقبمیهوامو داشت یلیخ نکهیو ا_

 .کردیم ینیدلش سنگ یروز بودرو نیکه چند یبعد از گفتن حرف دیکش یاسوده و بلند نفس

النه کرده در  یگرفتن حس نا امن دهیداد،با ناد هیدر تک یعبور داد و به سطح سخت و چوب نیرا از کنار سر آو دستش

 گفت: دشیپرستیکه عاشقانه م یچشمان دختر

منم که کور بودم،توجون کندن و  نیا شمیمتوجه م یزنیحرفها رو م نیحاال که ا یول یکه کور کردمیتا حاال فکر م_

کردن  ینیکه واسه ع ییکارها دنیخودم ازشن ؟یو باز من رو پس زد یدیغم چشمام ودرد دلم  رو واسه خودت د

 اکویو بازم اون د یدیرو د نایمروت ا یتو ب تتموم وجودمو گرفت اونوق یدلم  بروز دادم  حس سر خوردگ احساس

 ؟یداد حیرو بهم ترج  خمکی
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آوات از برداشت  ینسبت داده بود و تن صدا اکویکه به د یشدن از لقب دهیناخواسته کش یبه لبخند شیلبها گوشه

 لبخند حجم گرفت وتنش از در فاصله. نیاشتباه ا

 خندم،واسهیبزنه م دتویوقت نتونست و نخواست که ق چیمثل من که ه ییمنم باشم به ادم چارپا یبخند دمیبا_

 .یبهتره قهقهه بزن ستین یحماقت من لبخند کاف

 رفع سوتفاهم به تقال افتاد. یبرا

 من... یکنینه اشتباه م_

 .دیحرفش پر انیم یلحن ازار دهنده ا با

ته مانده لبخندت رو  رسهیخنده هات واسه همه بود اما به من که م شهیکه هم ییمن،تو ینه کارها ییاشتباه تو_

 .یدیم لیتحو

 و ادامه داد. دیاش کوب قهیاشاره اش را کنار شق انگشت

 درست از نادرست اما صیکه تو مغز نشسته تشخ یعقل نیکار ا نیاول_

در برابر احساسات  یستادگیتوان ا یمنطق چیدل تناقض داره چون متاسفانه ه میبا تصم شهیهم نی... با وجود ا

 رو نداره. قیعم

 .نیریتلخ بود اما مفهومشان ش شیرنگ آوات زل زد.حرفها یبا نگاه مرطوبش به چشمان قهوه ا نیآو

 م کرد.وسط اتاق خواب گ یقال یگلها نیو ب دیکش رونیب نیچشمان آو یرگیخ ریرا ز نگاهش

 تنها باشم. خوامیبرو م_

 مرد بود را هم با خود برد. نیترس وجودش که از دست دادن ا نیکرخت رفت و بدتر یو پاها یسست با

کرد.دلش شکسته  هیتخل یرا درون بافت نرم روتخت نشیداغ و اتش یتخت افتاد و نفسها یدمر رو تیبا عصبان آوات

ادم ها از لطف فاصله  یخوب بودن برا یادیبود که ز دهیفهم یبرخورد تند با زن مورد عالقه اش. ول نیبود ازاول

. وقتش ندیبب شهیاو را  خوب و عاشق پ شهیهم نکهیا بهدختر عادت  کرده بود  نیو ا شودیم لیگرفته و به عادت تبد

درک برساند که  نیو هر ساعته او را به ا هیومیوال ر رییتغ نیا دیناز بخرد؟شا نیهم او ناز کند و آو یبود کم دهینرس

 راحت است مثل اب خوردن.  یتفاوت یبد بودن و ب
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آفرت را که بعد از  یبه شکل توپ بستکبال نگاه کرد و حرفها یگوشه چشمش به چراغ خاموش  آباژور فلز از

 .شتریکرد.او دختر بود و شناختش از هم جنس خود ب دایپ رشیزده بود در ذهن درگ نیعالقه اش به آو دنیفهم

 چاند،بریوسخت بپ ردیکه گوش دلداده را بگ ینفرسوم  خارج از رابطه دل داده و معشوق کس کیباشد  یکی)کاش 

از  الشیتا معشوقه ات خ ریبگ ادیهمه خوب بودن،بد بودن راهم  نیبزند که احمق جان بس است ا ادیسرش فر

 یبه او... به خوب بودن برا یعادت کرده ا توکه  داندیراحت نباشد...بارها  نشکند دلت را چون مخوب بودنت  شهیهم

 او...

 یتا صدا داندیکه م یکودکبه هی. شبیستیرفتن را بلد ن ریکه مس ستین یمعن نیبه ا یشود که اگر مانده ا میتفه 

رشد  یبد بودن الزم است برا نیا ی.ولگذاردیدهانش م کندودریرااماده م ریاش بلندشود مادرش ش هیگر

فرزندش را، بد  دهدیترک عادت م قط،ف ستیبداست؟ن ردیگیم ریکه بعداز دوسال بچه اش را ازش یعشقت،مادر

 احمق جان.( تیکرده اند برا ریبودن را بد تعب

ر ساخته آفرت را چه ماه یوشکست خوردن در جوان یشدن در نوجوان نیواتش یدر سن کودک یجرقه دلداگ کی

 را. یگرفته بود قاعده عاشق ادینقص  یبود و چه ب

رفت و  نیآرژ یبود به سو یو روح یکه همراه با درد جسم ییاز کنار برادرش بلند شد و با قدمها تیبا عصبان انیدا

 زد. ادیبر سرش فر

 

.جنگ دمینم تیاوقت هم رض چیو ه ستمین یوصلت زده شد حرفهامو زدم و گفتم راض نیکه حرف ا یمن از روز_

 اومده. رونیاز کجات ب ستیکه معلوم ن یمیتصم نیاز ا یاول بِه از صلح اخر پس بهتر منصرف بش

 دستش را طلبکارانه به کمر زد و گفت: ستادهیچشم به نظاره ا نینگاه چند ریز نیآرژ

خوب منم دارم  ،یکنیچرا ازدواج نم یگفتیو م یکه مدام از عزب بودنم ناراحت بود ی؟مگه خود تو نبود انیچرا دا_

 .کنمیکار رو م نیهم

 یریزن بگ یکه مادرتم،تو اگه بخوا یکن نه من اهیوبا حالت احمق نباش گفت:برو خودت روس زکردیرا ر شیچشمها

 ؟یذاریدست رو دختر هرمز م

 شد. ریسراز شیلبها انیکدر و پر تنش از م شینفسها
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 تونمیفهمم.منم ادمم و م یشما رو نم یاعتراض و رو ترش کردنها نیا لیداره،من دل یاره خوب مگه چه مشکل_

بهش عالقه دارم و االن هم مطمئنم که  دمیاومد فهم یم نیآو دنیبه د نیکه نشم یچندسال نیانتخاب کنم. تو ا

 مون هست. نیب یادیتفاهم ز

لب به گفتن از ان راز باز کرده   شیخان برا لیکه اسماع یجوان سرکشش را،از وقت نیقصدو هدف ا دانستیم انیدا

 سابق نبود. نیآرژ شیپسر برا نیا گریرا د شیکرده بود حرفها دییو خودش هم تا

 گرفت،ابرو باال انداخت و پوزخند زد. یزیت نفس

 رو تنهاانجام بده. خوادیکه دلت م یغلط نیبرو ا امینم ،امامنیگیتو که راست م_

 اشاره اش را سمت افراد حاضر در سالن نشانه گرفت و اخطار داد. انگشت

 خونه. نیتو ا انیمراسمت بزارن حق ندارن ب یپا تو یبچه ها نیهر کدوم از ا_

بار نگاهش تفاوت  نینشسته اما... ا یدر گوشه ا شهیصدا مثل هم ی.بدیهم سَرَک کش اکویبه صورت د نیآرژ نگاه

 سرخش... یچشمها ینداشتند  ول یحرف شیکه لبها نیداشت با ا

بدون  یزندگ دوننیکنم.همه م کاریکس بدون تو  چ یکارها رو قربونت برم من.دِ آخه من بدبخت ب نینکن ا انیدا_

 که درمونده بشم. یبگ یچ یدونیم نیهم یواسه من جهنم خداست.برل انیدا

 بار! نیاول یقرار گرفت برا شیروبرو نیآو

 ست. یوفراموش نشدن یاندازه باور نکردن یبارها چه ب نیواول

 داداش منو نگاه کن._

که جانش  یا کدانهی یکیرنگش بود نه قرار گرفتن در برابر  یمشک ینگاهش فرار کردن به سمت نک کفشها حیترج

 بود و بس.

 محکم و بلند شد. شیصدا تن

 خوبه. میتصم نیاز ا که حال دلت نمیبب خوامیلحظه به چشمام نگاه کن.م هیداداش تو رو خدا _

 پس نداده بود. گریقرض گرفته و د شیرد و اثر از زندگ یرفته ب یدلش؟خوب نبود،حال خوبش را دخترک حال
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 کرد. دنیچانه اش نشست و چشمانش را وادار به د ریز نیگرم آو دست

اندازه   یب زیچاز همه  یچشم دوخت به چشمان هم رنگ خواهرش...تنها باز مانده خانواده اش که سوا نیآرژ

 دوستش داشت.

 . کیسرام یآب رو یمثل چک چک صدا کردیم وانهیبرادرش را د ختیریگونه اش م یکه رو ییاشکها

 .دیلرزیاز بغض شکسته م شیصدا

ساله  نیچند یصلح ارزو نیکه ا دونهیم ،خدایکرد یوچندسال دعوا واختالف آشت نیخان بعد از چند لیبا اسماع_

 نی. اما... ایاز طرف خانواده پدر یکس یرابطه و چشم گرفتم از ب نیام بود و دل خوش شدم به پا گرفتن دوباره ا

 .هرگز.کنمیوصلت رو قبول نم

 .گرفتندیفرو افتادن از هم سبقت م یاشک برا یاش گذاشت و دانه ها نهیس یرا رو دستانش

تو  هیکه  یقلب یجاست تو نیتو هم یرفتن،جا ایدن نیاز ا دهیرو ندشون  تیکه محبت و حما یبه روح پدر و مادر _

هر  یازدواج کرد نیاگه با نشم یول یزیتو نره از بس که برام عز یبره امابه پا نیبه چشم آو ،خاریاحاطه اش کرد

خونه چون  نیرو پله ا یگل بزار هیو  یایب دیقبلش با یبریسر مزار مامان وبابا و واسه شون گل م یریپنجشنبه که م

 .برمیوتا زنده ام اسمت رو نم رمیمیمنم م

جوان کله شق و سر پر بادش  نیا یروزها نیانچه در ذهن مشوش ا خواندیکه م  دهیفهم یاش ساکت بود. مرد ییدا 

 .گذشتیم

ستراحت داد و ا دیخسته اش نو یاتش بود.به پاها نینجاتش از ا ریکه تنها مس یکرد به جمع و رو به سمت در پشت

 .دندیانها با سرعت او را به ساختمان خود تنها شده اش کش

 داغ و گرم بود. یبیبدنش با تناقض عج یحکومت سرد ماه د یروزها در

که تنها پوشش شده  یبه شلوارک دنیبه حد اعتدال رس یبدنش برا یودما دیکش رونیرنگش را از تنش ب یاب بافت

 داد. تیرضا

 حسیچرا!ول دانستی.نمدیمبل سه نفره دراز کش ی. روامدیبه چشم م ادهیز مشیپر تصم یروزها نیآفرت در ا نبود

سلطنت. شماره بهبد را  یشاه بر کرس کیاز جنس نشستن  ی.ارامشدهدیبه او ارامش خاطر م بیمبل عج نیا کردیم

 جواب داد. دهینرس انیبوق به پا نیسوم یگرفت وصدا
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 افتاده. ریجانم داداش، باز کجا کارت گ_

 گرمش در رفت وامد بودند. یشانیپ یانگشتانش رو سر

 ؟یکرد دایازش پ یردونشون هی.حداقل بگو ستیبهبد حالم خوش ن_

 کند.  جادیا شیتلفن همراه و گوشها نیماب یفاصله ا نیبلند خنده اش باعث شد آرژ یصدا

 .کنمیقطع م یندار یاگه حرف یکه بهش بخند ستیحال من جک ن_

 خنده اش فائق امد و گفت: بر

کنم.  کاریچ یکه نسبت به من دار یاز  انتظار ادیحجم ز نیبا ا دونمی.من نمیشیم یباشه حاال، چقدر هم زود عصب_

 داشیپ یکرده اخه چه جور غیرو هم در یابر ییلنگه دمپا هیشما  زیکن نیلنگه کفش جا گذاشت اما ا هی ندرالیس

 فرشته مهربون؟ ای ینیبیکنم؟منو خانوم مارپل م

 شد. زانیدسته نرمش او یمبل از رو یدر انتها شیو پاها دیهم خواب یرو چشمانش

 دارم. اجیبهش احت یلیبهبد خ_

 .دادیم طنتیش یبو شیحرفها

 ؟ینکنه عاشقش شد_

 گفت: یبه فراغ افتادند.بامکث کوتاه دهیطعم وصال را نچش شیپلکها

 .نیهم کردیوحالمو خوب م دادیاون دختر  بهم آرامش م ستیدر کار ن یچرت نگو.عشق_

 بشنود. توانستیخنده بهبد را م فیضع یصدا

حالت روخوب کنه،مگه اون دختر هم حالت  یعنی.اصال عشق دهیکه بهت آرامش م گهید نیعشق هم یخوب معنا_

 کرد؟یروخوب نم

 هیلوستر خشک شد.چهره اش شب دهیچیدر هم پ یشاخه ها یاز هم فاصله گرفت و مردمک چشمانش رو شیلبها

دختر ساده و  کیزد عاشق شده؟ان هم عاشق  بیروز دور مانده از اب شده بود،ذهنش به دل نه نیچند یماه

سکوت کرد.احساس نا  یا هبه شهر فرنگ خودش؟دلش من باب نبود جواب واضح و صادقان هیشب یایمتفاوت از دن
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 یپاسخ دهمی. شاینداشته باش شیبرا یو پاسخ یاز خودت بپرس یسوالبود ان زمان که  یزیو تمسخر ام ندیخوشا

 یبه خودت دروغ گفتن، خوب راستش را بخواه یکنیشروع م طیشرا نیداشت اما... شهامت گفتنش را نداشت.در ا

 .یسر کار گذاشته ا یکوتاهمدت  یگناه ندارد چرا که تنها خودت را برا

 کرد. دایمکالمه در ذهن بهبد ادامه پ نیا انیکاناپه پرت کرد اما... جر یلرا همان حوا یتماس را قطع وگوش نیآرژ

 نیآرژ یپرسه زدن در اطراف وجود او نشود!دلبستگ ییبا او بود و دلت هوا شدیمگر م شناختیخوب آفرت را م بهبد

دارد  دهیمتفاوت از انچه او د یکه آفرت چهره ا دانستیهرگز نم نیکاش  آرژ یزود بود.ا یمنتظره نبود اما کم رهیغ

 کردویم ادیدست باطنش  کی یدیکهنه در قلبش و سف یااز زخم ه یعار یاز او به عنوان دختر الشیدر خ شهیوهم

 مثل او  تا چه حد خطرناک است. یکه تاوان دل شکستن دختر دیدینم

 سوزاند؟یم یگریود دیافریم یکی یوقت گرفتندیکنارهم ارام م نندهیممکن بود که اتش وافر چگونه

را به  بهیغر نیسر در نگاه چند یباال یزنگلوله ا یزهایاو یکافه را به سمت داخل فشار داد و صدا یا شهیش در

به سمت جلو قدم برداشت و  کردیرا کنکاش م یدونفره چوب یزهایکه با چشمانش م یکرد در حال بیسمت او ترغ

 کرد. دایپ شدیم ییروشناکلفتش مانع ورود  یکه پرده ها یباالخره او را در کنار پنجره ا

 کوتاه داد. یلب سالم ریساده اش را در دست فشرد و ز یمشک فیدسته ک دنشیبه محض د میمر

 و مقابلش نشست. دیکف پوش کش یرو یازاردهنده ا یرا با صدا یصندل

 ؟یسفارش نداد یزینکرده باشم؟چرا چ رید دوارمیسالم ام_

 از استرس گفت: زیگذاشت وبا لحن لبر زیم یرا رو فیک

 ام اومدم. یباطن لیرقم م یو به خاطر اصرارو سماجت تون عل دیدار یمهم یحرف ها دیندارم.گفت لیم یزیچ_

 دوخت. میمر یشانیپ یپر رنگ رو یرنگش به اخم ها یتکان داد و چشمان مشک یرا به سمت کافه چ دستش

 ست؟یبهتر ن ینطوریا میگرم هم بخور یدنینوش هیحرف زدن  نیدر ح میتونیم_

 :دیشد و با لبخند پرس کینزد زیبه م یهنر پیو ت یجوان با چهره غرب پسر

 د؟یدار لیم یچ_
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 یطال یرنگ دور مچ دستش با پولها یبود.ساعت چهار موتوره اب شیرو شیحواسش معطوف ظاهر مرد پ میمر

مارکدارش جلب  یرا به لباسها یعطر مرادنه اش توجه هرکس یگرم و قو یو بو کردیم یخودش برابر یعروس

 .کردیم

 گفت: یارام یشد و با تن صدا رهیبرخاسته  از هات چاکلت خ یبخارها به

 ؟یفکرهاتو کرد_

کردن ترس درونش  یمخف یرا درآغوش گرفت و تمام تالشش را برا شیداد،دستها هیتک یچوب یبه پشته صندل میمر

 به کار گرفت.

 کنم. انتیبهش خ ستمیکه قبال بهتون گفتم،من همسرم رو  دوست دارم وحاضر ن یابم همونمن جو_

مرتب و درخشان از  شیاوج گرفت.فرق موها میرنگ به سمت صورت مر یفنجان صورت یهمراه با بخارها نگاهش

 زده بود. رونیشال سبز رنگ ب

احساس باعث شد   نیازت خوشم اومد و هم دمیدوستم د یکه تو رو داخل مغازه مانتو فروش یمن از همون لحظه ا_

زن  هیانگشتت شدم  و دونستم که با  یاون روزمتوجه حلقه تو یبهتر بدون نکهیکنم. وا بتیتا دم خونه ات تعق

 دختر مجرد.  هیمتاهل طرفم نه 

 مرد مقابلش. یو گستاخ ییپروا یحجم ب نیانداخت از ا شینیبه ب ینیچ

 فیپست وکث یلیکارتون خ نیبه نظر ا خوامیم د؟عذریمن شد یمتاهل یزندگ چیوبازم پاپ متاهلم دیدونستیم_

 د؟یمتوجه شد نویا دیسو نظر دار یا گهیبه ناموس مرد د ست؟شماین

از هات چاکلت  یرا برداشت وکم وانیخشک شد ل شیگلو ندیحق است اما...ناخوشا دانستیکه م ییحرفها دنیازشن

 خشکش را کاست. ییاز تورم گلو یداغ کم عیتوجه به داغ بودنش خورد ان ما یرا ب

وبعدشم تب داغش  لرزهیبلرزه م ددلتیاون لحظه که نبا ادیم شیپ یچه جور یدونینم گه،خودتمید نیعشق هم_

س من رو تا مقابل تو قرار داد و حال باعث شده احسا ریمن رو د ایدن نیسراغت و من متاسف و متاثرم که ا ادیکه م

 .یو مذموم بدون ریحد حق نیا

 باال بردن دستش  خواستارسکوت شد. با
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.در دیبد غامیپ ای دیبه من زنگ بزن دیحق ندار گهی.من مسعود رو دوست دارم شما هم  ددی...لطفا ادامه ندهیکاف_

 اشتباه. ریمس نیادامه دادن ا یبرا دیکن دمیتهد دیبتون یکه به خاطر چندتا مالقات اجبار دیضمن فکرش رو هم نکن

کت  ی.لبه هاکردیبسته شده پوستش را نوازش م یاحاطه شده درون فضا یقهوه شامه اش را پر کرده و گرما یبو

 .دیشکل جلو کش یمربع یچوب زیم یرنگش را از هم فاصله داد و خودش را به سمت جلو رو یمشک

هارو  نیبهتر تونمیتو؟من م یایرو نیاونم با خانواده شوهرت،ا نیزم ریز کی یتو یاز مسعود، زندگ شتریب اقتتیتول_

 .یتفاوت یب یادیات ز اقتیبهت بدم نسبت به ل

 زیم ی. رودیکش رونیپولش ب فیچند اسکناس از ک دیلرزیکه از حرص م یبلند شد و با انگشتان یبه تند میمر

 انداخت و بالفاصله کافه را ترک کرد.

 یبافت سه دکمه ا یها بیتنش را کم کرد دستانش را درون ج یسرد به صورتش خورد و چند درجه از داغ یهوا

 دوخت. سیرو خ ادهیاش را به پ دهیسبز رنگش فرو برد و چشمان ترس

توجه به گذر معدود  یبه سمت عقب برگشت و ب شیروزها نیقابل درک ا ریمرد غ یاشنا یقدمها یصدا دنیشن با

 گفت: یبلند بایتقر یا صدارهگذران ب

 .دیرفتارهاتون من و کالفه کرد نی.با ادیازتون خواهش کردم دست از سرم بردار_

 رو را نشان داد. ادهیزد و با چشمانش ان طرف پ میمر یبه چهره اشفته و عصب  یپوش و قد بلند پوزخند اهیس مرد

 پارک کردم. نجایرو ا نمیماش ومدمیدنبال تو ن_

 رنگش دنبال کرد. یبلند و مشک یشاس نیبه ماش دنیسرخورده و مبهوت او را تا رس میمر

 او را مخاطب قرار داد. یبار با لبخند جذاب نیو ا دیکش نییرا پا شهیجوان ش مرد

چون  کنمیتو باشم تکرارش م یمن جا یشده بود یدوست داشتن یلیخ دمتید یلیدفعه قبل که با  شال قرمز خ _ 

 .ادیبهت م یلیخ

 از آنجا دورشد. ادیبا سرعت ز میبه جا گذاشته در وجود مر یرانیتوجه به و یرا زد وب حرفش
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بود  نیمدل ماش نیشد.او عاشق ا رهیاسفالت خ یرو نیماش یها کیرفتنش و رد کم رنگ الست ریزده به مس رتیح 

که  رنگ قرمز نپوشد  خواستیمرد از او م نیبر خالف ا یداده بود. ول یاز انها را به زود یکیو مسعود قول داشتن 

 چرا؟

موضوعات فکر  نیقدم برداشت و به ا ادهیدرختان پ انیخشک و عر یشاخه ها ریبه خانه ز ربرگشتیطول مس در

 کرد که:

 دیرنگ قرمز بپوشد...شا دادیخوب بود... اجازه م شیمال تیمورد عالقه اش را داشت... وضع نیماش بهیمرد غر نیا

 هیاز  شتریمسعود ارزشش ب یدلش مانده بود ول یرنگ ممنوع شده به سان عقده رو نیا یول دیاینظر ب مسخره به

از عشق دو  الشیکسر داشت اما...در عوض خ یداش از جنبه ما ییزناشو یبلند بود.زندگ یشاس نیماش کیرنگ و

 جمع بود. هیسو

 بار تکرار شد. نیچند صدم یبرا بیزد و درون ذهنش سوال مهم و عج یبیرعد و برق مه آسمان

مانکن ها راکه  کلیقدوه کند؟یخواستنش را م یپسر تازه وارد انقدر ادعا نیدر وجود من هست که ا یزیچه چ 

 نییچون وضع خانواده اش پا ستیپدر پولدار هم در کار ن یا شهی!داستان کلباستیندارم!چهره ام در حد اعتدال ز

زن متاهل شده؟حداقل اگر مجرد بود  کی زیتمام عاشق چه چ یمرد همه چ نیپس اتر از سطح خانواده مسعود بود 

 قابل هضم تر بود.

 اورد و سرش را سمت اسمان پربغض گرفت و زمزمه کرد. رونیب فشیرا از ک دیکل

 !یدیپول م ییبه چه ادمها ایمن و مسعود بود خدا یزمستون ییتموم لباسها دیخر نهیپالتوش به اندازه هز متیق_

دستش را  دیکنار مبل  زانو زد وبا ترد دیکانتر اشپزخانه چ یرو  یصبحانه را با وسواس خاص لیوسا نکهیبعد از ا الید

انگشتان بلند و مردانه او   نیپوست آرژ یسر انگشتانش رو ارتیقبل از ز یول دیسمت صورت غرق در خواب او کش

 .دکر ریراه دستگ انهیژاکتش را در م ریز دهیمچ دست پوش

 .دیکش یفیخف غیوحشت زده ج الید 

خواب الود و  یبا صورت مچاله شد و صدا دیباال کش یگاه بدنش قرار داد و شانه اش را کم هیدستش را تک نیآرژ

 خسته گفت:

 فکر کردم که... ؟ییتو_
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 یآفرت ایکه بود؟  ینیاشتباه گرفته؟ با نشم یمرد او را با چه کس نیا یعنیادامه جمله ناقص او شد.  ریدرگ  الید ذهن

 نبود؟ گریکه د

 نامعلوم بود.تشر زد. یبه نقطه ا رهیچشمان او رقصاند که خ یدستش را جلو نیآرژ

 ؟یکجا رفت الیبا توام د_

 دستش را مالش داد و غر زد. مچ

 .یشکستیبودم مچ دستم رو م دهیدستت چقدرزور داره،عقب نکش _

 انداخت. نییمبل پا یرا از رو شیشد و پاها زیمخیدن کامل چشمانش نو باز ش یداریاز ب یبه درک دنیمحض رس به

 .یمرد نش هی یشخص میبدون اجازه وارد حر ینگرفت ادیخودت که هنوز  ریتقص_

 باز ماند. مهیاز تعجب گرد و دهانش ن چشمانش

 !یکنیواسه خونه ات قانون وضع م یکنار هم تازه دار یاز چند سال زندگ ن؟بعدیارژ یچه حرف نیا_

 از او. تیهم به تبع الیبلندشد و د 

تو رفتارش  یاطیاحت یحد ب نیو بالغ تا ا لکردهیادم تحص هی. یبدون دیبگم خودت با دیرو که من نبا زهایچ نیا_

 .شهینم دهید

 .رفتیقدم به سمت عقب م کیاو  داشتیبه سمت جلو برم نیکه آرژ یبه مِن مِن کردن افتاد و با هر قدم الید

 نه از عرف و مقررات... کنهیم یرویعاشق از احساسش پ ست،ادمین یقانون چیات تابع هاحساس_

 کنار اشپزخانه برخورد و با ترس اب دهانش را پر سر و صدا قورت داد. واریبه به بن بست د پشتش

 .شهیاحساس تو دلت نامحرم به تو محرم و حروم خدا به تو حالل نم هی.با ینه عاشق تیخر یگیکه تو م ینیا_

 چسباند و لب زد.  یواریدستانش را به کاغذ د کف

 .شمیم تیعقب دارم اذ یبر شهیم نیآرژ_

 زد. ادیفر تیعصبان با
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لو به نگاه به خودت بنداز مثل تاب هی،یترسیدِ آخه دختره احمق تو از من م یدوستم دار یگیم یخوب غلط کرد_

 ؟یو تخت من بش یزندگ کیشر یخوایم ینجوریست.ا برهیو تنت رو و یدیچسب وارید

 مرد عادت نکرده بود. نیپرده حرف زدن و رک بودن ا یب نیبه ا هنوزهم

 داشت! یچه ربط_

 .دیاش کش ختهیشکسته و بهم ر یقدم فاصله گرفت و دستش را داخل موها چند

 دیبا ادیچه ن ادیکنه چه خوشش ب نیازهاموتامیمرد پر توقع ام که انتظار دارم زنم تموم ن هیکه من  نیربطش به ا_

 .یموشک باز میهفته قا هیجمله ابراز احساسات بعدش  هی؟یانجامشون بده اونوقت تو چ

 هم به سمتش برگشت.  الیکانتر را دور زد،داخل اشپزخانه شدو د نیآرژ

 ؟یخوایم ازهاتین نیتو زن رو فقط واسه تام  کنه،بعدشمیم فرق تیاگه باهات ازدواج کنم وضع_

از درد  شیها قهیبدنش را نداده و شق یو خستگ یخواب یساعت ب نیساعت خواب بعد از طلوع افتاب کفاف چند سه

 .دیکوبیم

 شانه باال انداخت. دیکرد و الق ییدسته دار را پر از چا وانیل

 اره. دی...شادونمینم_

 .دیپرستیمرد را عاشقانه م نیکه ا یدچار حالت تهوع شد از وجود یلحظه ا یبرا الید

اعم از دختر  یگاهیکه در هر جا یدختر یتا دل کندن را راحت کند برا دییچه بگو دانستیاما...خوب م نیآرژ

همسر  کی نقش او را به عنوان توانستیهرگز نم یاو را دوست داشته باشد ول توانستیم یخاله،خواهر،دوست و حام

 از حضور در کنار خودش بود. هیهر ثان دردختر  نیکردن دل ا زاریتنها ب گفتیو قصدش از هر انچه م ردیبپذ

 یو خودخواه یالیخ یحجم از ب نی.ا دیان مال یاز کره را رو ینازک هیبرداشت و ال یرینان تست را از درون سبد حص 

 .الیبه ابر کوچک درون چشمان د دادیاش بهانه م

 گفت: شیو با بغض متورم درون گلو دیاش را باال کش ینیب اب

 .ادیبر ب ازاتینه؟خوب بلده از پس ن ستین یمثل من دست و پا چلفت نینشم_
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 وجود داشت؟ ایدن نیمرد هم در ا نیتفاوت تر از ا یو قورت داد.ب دیحوصله لقمه درون دهانش را جو با

 .دور تن ادم چهیپیاممم،پدرسوخته مثل مار م_

 بود؟ دهیچیرا در آغوش گرفته بود؟چندبار دورتنش پ نیچند بار تن آرژ یعنی!چدیپیزمزمه کرد مثل مار م الید

 یقربان کی نهیبه س هیشب ریکه از قالب پن یکیبار ی.به چاقوختیگونه اش ر نیزم یو رو دینگاهش عاقبت بار ابر

 شد. رهیزده خ رونیب

 یکرده که پشت کرد دایارزش پ یقدر نیداره که واسه ات ا یبگو اون چ ،یلعنت ن؟بگویاز اون کم دارم آرژ یمن چ_

من تو رو  خندمیکه ساعتها بهت م یموضوع احمقانه عشوه و لوند نیبه تمام خانواده ات؟نگو که فقط به خاطر ا

 جسمش. تیمهم تر از ناز و جذاب یلیزن واسه ات خ هیو طرز تفکر  تیشخص دونمیم شناسم،یم

وکاسه کوچک  یفنجان چا نیفاصله داد و به درون بشقاب برگرداند،دستان گره خورده اش را ماب شیلقمه را از لبها 

 .دیکش الید سیمربا جا داد و نگاه متاسفش را به سمت چشمان خ

 از اون سرتره،اصال زتیچ ،همهیخوشگل تر و بهتر  از اون یلیخ ست،تویقسم که ن ست،بخداین زهایچ نیبحث ا_

 باهم. نیستین سهیقابل مقا

 .دیلبش را چش یرو یاشکها یهم فشار داد و شور یرا محکم رو شیلبها

 منظور تو از ارزش همون... دینداره،البته شا یبا ارزش زیچ چیه یگیم ی؟وقتیباهاش ازدواج کن یخوایپس چرا م_

 لحنش از هم گسست. یرا با تند  الیکالم د رشته

 واسه ات. کنهیداشتنش که اونو ارزشمند م ده،دوستیبهش ارزش م یکنیم دایکه به طرف پ یعشق نیا_

چرا او مرد "گشت تا بفهمد یم یلیبه دنبال دل دادیگوش م شیو به حرفها کردیمدت که به او نگاه م نیدر ا الید

 "ست؟یمن ن یبرا یمناسب

رد شدن را  لیکه دل" شودیو باعث م ست که مدنظر اوست یزیکرده بود،تعلق خاطر چ دایمعنا پ نیارژ یحرفها حال

 "بفهمم.

از  یخال یو به جا دیکش یچشمانش شد،نفس بلند یبرخورد محکم در با چهار چوبش باعث بسته شدن آن یصدا

 گفت: الید شیپ قهیحضور چند دق
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 .ستمین میخوب زندگ یبا دل ادما یاهل باز ،منیو احساسم رو درک کن یمن رو ببخش یروز هی دوارمیام_

محاسبات  لیکرده بود به حالت نرمال برگرداند وس میرا که با توجه به قد خودش تنظ زیکننده ارتفاع م میتنظ اهرم

 جا داد. ویآرش فیسازه را درون ک

که  یچند ساله در شرکت کنارش قرار گرفت و با لبخند یو با سابقه درخشان کار انسالیمرد م یکاظم مهندس

 صورتش بود گفت: نفکیجزال

 .یکنیکار م یدخترم چند ساعت که بدون استراحت دار یسته نباشخ_

عادت دوست  نینگاه کرد،هنوز هم با گذشت چند سال از پس ترک ا یبه مداد متود پشت گوش مهندس کاظم آفرت

 بود. امدهیبر ن یداشتن

نقشه ها تا  نیا میترس رم،کایمعوقه رو تموم کن یقبل از شروع پروژه تهران تمام کارها دید،بایشما هم خسته نباش_

 نیاونو به مهندس کشیبرق و مکان ساتیتاس لیتکم یبرا دیکن یلطف هیتموم شد  شهیکه به من مربوط م ییجا

 .دیبد لیمربوطه تحو

سرش به سمت شانه  یاتاق شالش را ازرو یبه  انتها دنیرس ریرنگ اتاق کار را قفل کرد و در مس یبزرگ و مشک در

 .دیکش نییپا شیها

قرار  ینقشه کش زیکه م ییجا واریطرف د کیبود و  ییمویو ل دیدو رنگ سف قیپوش و سقف دفتر کار تلف وار،کفید

 استفاده شده بود. ویداشت از اجر به صورت دکورات

 بلند مبل انداخت. یپشت یپالتو چرم و کوتاه اش را باز کرد و رو یمخف یها دکمه

که  یبود زمان دهیناهار هم دست از کار نکش میتا یرفت،حتیضعف م یو دلش از گرسنگ کردیدرد م چشمانش

 دنیرا کامال فراموش کرده  و غرق کش شیازهایزمان و مکان و ن شدیم نیانگشتانش با قلم و چشمانش با خطوط عج

 .شدیو ساختن م

بعد از کار  شهیل همان گذاشت.مث یو پارچه ا دهیدسته گرد،خم یو سرش را رو دیو تپل دراز کش یکاناپه چرم یرو

قهار از کاله سرش خاطرات  یبه شعبده باز هیذهنش باز ادامه داشت و شب تیو در زمان استراحت جسمش،فعال

 .دیکشیم رونیگذشته را ب

 اطراف عروس و داماد در حال پراکنده شدن. ادیز تیمراسم بودو جمع انی)ساعت پا
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باز  یبه انها نمانده ول دنیتا رس یادیکه  فاصله ز گفتیانش مچشم نکهیقدم برداشت با ا شیوداع به سو یبرا آفرت

 .کندیم یقدم برداشتن به جلو به عقب پس رو یبه جا کردیاحساس م شد،یتر م یطوالن دنیرس ریهم مس

و کدر کرده  نیمختلف ان را چرک یرد پاها یکه جا ییکهایاز سرام یکیرنگ  یریمکعب بزرگ و ش ستاد،درونیا

 بود.

 شیدرونش طعم دهانش را تلخ کرد و نفسها یبا ادمها شیروبرو یتنیافتاد،کادر ز شیرا باال گرفت و شانه ها سرش

بود که وجود  ایدن نیاما... ا دیرا به اتش خواهد کش ایدن ندیبب یا بهیکه اگر او را با زن غر کردیفکر م یرا درد اور.روز

 .دیخودش را به اتش کش

 نیکه ا یاز تمام دردها را از زمان یا دهی.چککردیو سردش م دیکشیم رونیب نهیقلب داغش را از س خواستیم دلش

خود گذاشته اش آفتاب غروب  یبه جا ییکه از شب رفتن او و تنها کردیبود واحساس م دهیمرد ترکش کرده چش

 .ماندیم یباق شیزندگ یابد یکیطلوع نخواهد کرد و در تار گریکرده د

 یدر شکل و اندازه ها ییشد  بادکنک ها دهیعروس و داماد کش گاهیبه سمت جا شیرو شیسه پله پ از چشمانش

 یبرا یشده که قاب باشکوه نیگل تزئ یبا شاخه ها ییمتفاوت که درون انها گل قرار داشت و به شکل بالن ها اریبس

 زنده عروس و داماد ساخته بود. ریتصو

 گری.مسعود را تمام و کمال برده ددادندیم یو خواهرانش او را دلدار ختیریدرون اغوش مادرش اشک م میمر

 بود؟ زیمن باب چه چ شیدلتنگ

 برنگشت. گریشد و د دهیبه آفرت کش مینگاهش از سمت مر مسعود

 برگ. یمثل شبنم رو دیدرخشیرنگ م یو کراوات اب یان کت و شلوار زغال در

ش کاشت وکنار گوشش زمزمه کرد:داماد شدنت مبارک مرد از گونه چپ ینرم رو یمسعود را گرفت وبوسه ا دست

 که تو رو به دست اورد. یبا اون یخوشبخت بش یول یدست رفته من،مال من که نشد

 شد وجودم هیاومدم سراغت،پر گر یوقت"

 "عاشقت نبودم ،انگاریکردینگاه م یجور هی

سمان چشمان آفرت اما...واقعه بارش رقم خورد و از ان خارج شد. در ا یمسعود تکان خورد و اصوات نامفهوم یلبها

 پرنده. یرقص بالها شیدر صدا
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 من خراب بشه. یروزها نیمثل حال ا تیشب زندگ نیکه بهتر کنمینم ینگران نباش کار_

 خشکش تکان خورد. یدرون انگشت مسعود شعله ور شد و لبها دیبسته اش به سمت حلقه سف خیسرد و  چشمان

 از تو یندارم سهم ،منیمال اون گهیحاال د"

 "حلقه داده من هزار تا حلقه اشک رو هیبهت  اون

 .شدنیگونه اش و تمام م ریدرون کو دیچک یاشکش م یها قطره

و به اون  یخطبه عقد تو به من حروم شد هیموضوع وحشتناکه مسعود،فکرشو بکن!با  نیچقدر درک ا_

 ارم؟یسر در نم کنمیفکر م یهاست که هر چ یجور،چه  کیحالل،نسبتت از من دور و به اون نزد

گونه اش سُر بخورد و  یرو ییبایبا نزاکت و ز شیکه اشکها یخانومانه ا یها هینه از ان گر خواستیم هیباز گر دلش

 بزند. ادیبه سمت ماه زوزه بکشد و با تمام وجود فر یگرگ زخم هیگم شود،بلکه شب شیلبها یدر انحنا

 و گفت؛ دیاز عرقش کش سیخ یشانیپ یمضطرب دستش را رو مسعود

 آفرت من..._

 گذاشت و چند قدم دور شد. شیلبها یاشاره اش را رو انگشت

 .یکه با من احساسش نکرد یخوشبخت ینگو،اگه امشب اومدم به خاطر وداع احساسم بود و ارزو یزی... چسیه_

دامن پفدار لباسش را چنگ زده به سمتشان قدم برداشت و چشمان  نیکه چ یاز جمع فاصله گرفت و در حال میمر

 در رفت و امد بود. میآفرت و چشمان مر یلبها انیم یمسعود با نگران

 مسعود حلقه کرد و با لبخند گفت: یدستش را دور بازو میمر

 خسته ام. یلیخ م؟منیبر ستیبهتر ن زمیعز_

 یبستیبودم چرا چشماتو م سادهیرو به روت وا"

 "نفس من هم سر اومد گهیگرفت و د دستتو
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که در ان  کردیانها حس مزاحم بودن را داشت و احساس م رهینگاه خ ریآفرت باز هم دور و دور تر شد.ز یقدمها

را از پشت حجاب  یشرم ست که صحنه ممنوعه ا یچشم چران  ب کیست... گانهیفرد ب کیجمع اضافه ست...

 .کندینگاه م شیاشکها

 ام در اومد هیمن گر یهمه دست زدن براتون ول"

 بارهیاشکام م یوقت ینیمنو بب نخواستم

 "دعا اثر نداره ای یتو عاشقم نبود ای

 ...ایزده؟خوشحال  مان؟خجالتینگاه مسعود را ،پش کردیم ریتعب چگونه

 نبود.( ریکه االن شاهد وصالش با غ شناختیاگر مسعود را م دانستینم زیچ چیه گرید دانستینم

 و وادارش کرد به بازگشت به زمان حال. دیسر رس االتشیوسط خ شهیبهبد مثل هم یصدا

 باز کردن قفلش. یگرد تنش را مرتب کرد و به سمت در رفت برا قهیبلند و  کیتون 

 سالم خانوم خانوما چه خبر؟_

 متحرک ان نشست. یصندل یرفت و رو زشیسمت م به

 وخوب نبود!  دیتو روشن ییخبرها شهیخوبم...مگه م_

کا قرار داشت نشست و سرش را به  زیم یکه با فاصله مناسب روبرو یکوتاه هیپا یاز چهار صندل یکی یرو بهبد

 سمت او چرخاند.

 .دمیلحظه ازت ترس هیامروز واسه _

 .دیو با تعجب پرس دیرنگ کش دیسف یچوب زیرا به سمت لبه م تنش

 چرا؟-

 برداشت. یا شهیبلند درب دار ش هیاز درون کاسه پا باال یبا درصد تلخ یشکالت
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زنانه  فهیو احساسات لط کنهیکه روز به روز  داره وجودتو پرم یا نهیحد سخت شدن قلبت و بزرگ بودن ک نیاز ا_

 .یات رو خال

دو انگشتش به  نیبرداشت و ماب زیگوشه م یشکل و پر از مداد رنگ یلوز وانیرنگ را از درون ل یخاکستر مداد

 حرکت در اورد.

 یمن ب هیکار رو با من نکن اما... انداختمش دور و االن  نیکه ا زدیم کرد،زاریسخت بود،احساساتم التماس م لشیاوا_

 .نیبدون احساس مونده هم

که از ذات  اوردیزن م کیمرد چه بر سر حال و روز  کی ش،نخواستنیبهبد گرفت از درد دختر پر رنگ زندگ دل

 !کردیم یدور فشیلط

 .ستیقابل تحمل ن امیبه الت دیحس درد بدون ام ،یشیم تیاذ شتریکه خودت ب ینجوریا_

 پر از زخم شد. یاز احساسات خفته و تجربه ها زیزد و لحنش لبر یدوست نداشتن لبخند

که  یوقت دل کس چیه کنمیحال بد باشه. ازت خواهش م نیکه حال خوب واسه اش هم رسهیم ییادم به جا یگاه_

مرد و  ینیبیاحساس اون نم اقتیو خودت رو در حد ل ستیاگه دلت به بودنش خوش ن ،یدوست داره رو نشکن

ست که جمع تو  گهید یکی شیبگو خاطرم پ حیو صر ست،رکیو بگو دلم بهت خوش ن سایمردونه جلوش وا

هرگز...هرگز... نگو که واسه  یول یستینقص ن یخوب و ب کنهیابهام بگو که تو اونقدر ها که اون فکر م شه،بدونینم

 کشیو اشتباهات کوچ جهینت یب یارزش،کمبودها و تالش ها یتو ب یبا خواسته ها سهیات کمه وارزش هاش در مقا

، تمامش رو واسه  ندهیا یه دختر بدون خصاصت و فکر پس انداز برایو رفتنت نکن. چون  انتیخ سینو ریرو ز

 .ستیرابطه رو نداد مقصر ن نی، پس اگه کم اورد و احساسش کفاف توقعات ا کنهیمرد خرج م کیاحساساسش به 

حد از طعم تلخ نه تنها دهان را که  نی%!ا90جلد پاره ان را نگاه کرد یتلخ شکالت صورتش را مچاله کرد رو طعم

 !بردیطعم لذت م نیآفرت چگونه از ا کندیتمام وجود را تلخ م

 طنز و شلوغش گفت: تیبه دور از شخص یکج شد و با لحن ارام یا مهیبه لبخند نصف و ن شیلبها

خودم  ییآفرت! با چشما یدونیاون نه من،م شکنهیکه داره دل م  یبالعکس شده. کس هییقض نیفعال که واسه من ا_

واسه  یزیچ چیو ه ی.تو که زن با تجربه اخوامیاز قبل م شتریبازم خاطرش رو ب یول دهیجون م نیکه واسه آرژ دمید

 کنم؟ کاریچ دیبگو با ینذاشت یحس باق نیا دنیفهم
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 یکه پا نینظرم ا یمعشوقه رو ندارم.ول کی یعاشق بودم وتجربه ها شهیهم خوشبختانه من هم دیمتاسفانه شا-

 .نهیبینم شیزندگ کیوقت اون رو شر چیه نیخواستن و خواسته نشدنت بمون  چون آرژ

 را به سوزش انداخته بود. شیگلو خودشکالتیب عمط

 .خوامیرو م الیدونه من د یم نیآرژ _

 ؟یگیم ی؟جدیبا تعجب گفت:چ آفرت

 داد. هیتک یرا به پشته چرم صندل شیپا انداخت و شانه ها یرو پا

و ترس از دست  ستیواسه ات مهم ن یچیکه ه ییتو حال و هوا میخورد یروز که باهم آب شنگول هیاره. من خر _

 وسط. ختمیتو دلم بود رو ر یهرچ زنهیو عقلت داره چرت م یکنیدادن رو حس نم

 شده و حرکت انگشتانش با مداد متوقف. کیتحر شیکنجکاو

 گفت؟ یچ نیآرژ_

وسط منطقه ممنوعه ام که اگه معجزه خدا سپر ضربه اش  دیشرف چنان با زانو کوب یکرد،ب کاریگفت بگو چ ینگو چ_

 به جان تو. دمیچرخیاز درد دو روز مثل سوسک بدون سر دور خودم م شدمیساقط م یاز مردونگ شدینم

 شکل گرفت. شیلبها یرو یلبخند گفتیتجسم انچه بهبد م از

 ن؟یهنوز با هم رابطه رفاقت دار یپس چه جور_

بود رفتار کرد و گفت :واسه اش بجنگ،گفتم  دیکه از اون بع یزیچ تیو با شخص یمنطق یلیبعدش که رام شد خ_

خاطره  هیساختن  کیمن شر ی. گفت:وقتنهیبیرو دوست داره،با وجود تو که من رو نم خواد،تویاون خاطر تو رو م یول

سخته اما... سخت تر از  دونمی.میدیاش جون م هکه واس نهیبیتو رو م نه،یخوش از من نب یخوب باهاش نشم و رو

و از دست دادن اون و  یدست بذار یو دست رو ینیگوشه بش هیبه دست اوردنش  یبرا دنیجنگ یجاکه به  نیاون ا

کاش...خوره جونت نشه،حرف دل تا به زبونت  یبه دست اوردنش بکن تا ا ی.تالشتو براینیاز دست رفتن خودتو بب

 .ستینرسه دست بردار حال ادم ن دیکه با نو به گوش او ادین

 شود؟یچه م الید قیان احساس و عشق عم فیرد پس تکلبا خودش فکر ک آفرت

 افتد؟ ینم یگریعالقه افشا شده اش به مرد د نیاول ادی الیکه بهبد ابراز عالقه کند د یروز یعنی
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به  هیکه شب ییها نی. اولشودیهرگز فراموش نم یرفته ا ریمانند چرا که مبدا هر مس یم یباق شهیها هم نیاول

به  شیرو شیخط پ ریقرمز رنگ جدا...بعد از ان در مس یدرشت و خوانا نوشته شده و با دو خط مواز یسرمشق

 تیکه تمام یشویخط پر شده متوجه م نتهاو در ا ابدی یصورت  بزرگ و کوچک و گاها خوش خط و ناخوانا ادامه م

 .گرددیمبدا بر م یمفهومش به اصل همان الگو یتالش کرد ادگرفتنشی یانچه برا

 .دیکش ینرم و لخت دخترش دست م یدرون خرمن موها مینس یگذاشته و او به نرم انیدا یپاها یسرش را رو الید

و از نک  خوردیاش سُر م ینیب یبیاز درون ناودان  گوشه چشمش به سمت سراش ختیریم الیکه د یقطره اشک هر

 .دیچک یمادرش م راهنیپ یگلها یاش رو ینیب

 که مراسم عقد فردا به هم بخوره. یکنینم یکار هی ره،چرایاز دستم م شهیهم مامان داره واسه_

 گونه دخترش را زدود. یرو یو کف دستش همانند پارو اشکها دیکش یو پر حسرت نیاه سنگ 

کنار زدن من پرده احترام و محبت  یسد راهش بشم و اون برا نیاز ا شتریب ترسمیست مادر. م دهیداغ د نیآرژ_

رو  یزیو هرچ ستیتو ن شیدلش پ نیواسه احساس پاک و قشنگت کنم،آرژ یکار تونمیمون رو پاره کنه.نم نیب

هر  ایچون عاقبت دن یخودت وصل کن یگادما رو به زور به زند شهیدوست داشتن رو نه،نم یاجبار کرد ول شهیم

 .گردونهیخودش بر م یرو سر جا یکس

 زد. شیموها یرو یشد و بوسه محکم خم

 .یدل بکن تا جون نکن زکمیزع_

خان در ان  لیزد بر سر اسماع ادیدستش فر یدرون گوش تیبا عصبان نیباغ آرژ یخانه و در ان سو یوارهایپس د در

 خط. یسو

و معرفت تازه پا  ینکن که مردونگ یعهد رش،بدیز یحاال  زد یداریمن قدم برم یپا به پا ی،گفتیتو به من قول داد_

 .شهیم ریگ نیگرفت ازت تو ذهنم بازم زم

 .دینال یلحن مستاصل و عاجزانه ا با

 هیاز گناه عموت بگذر تا  رمردیبه خاطر من پ یول دارمیوقت دست ازت بر نم چیه گهیمن سر قولم موندم و د_

 .یخدا طلب داشته باش شیگذشت پ
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از روحش   یو خستگ یرا نداشت و جسمش از کرخت یتکرار یوحرفها حتینص دنیشن شیگنجا گریاعصابش د  

 بود. یفرار

و خانواده ام و با خودت  انیدنبال دا یایم ای.فردا  کنمیبحث رو تموم م نیو ا گمیم یزیچ هی لیحاج اسماع_

 کنمیکار رو م نیا نیبه جون خودت و آو کنمیپشت سرم هم نگاه نم گهیو د رمیم ایتو مراسم عقد نوه ات  شونیاریم

 .نینکن دایمو پ هیاز سا یکه رد رمیم نیوهمچ

 یسادگ نیکه به ا اوردهیراحت به دستش ن امد؛یبود که از پسش برنم یامتحان نیدوباره از دست دادن ارژ تحمل

 اش گفت: دهیبه دور از تجربه وعمر باال و دوران د یمیو با تصم یکند از سر ناچار شیرها

 باشه پسرم._

نداشته باشد شروع به نوشتن  یداشت خط خوردگ یکه سع یبرگه فاکتور گذاشت و در حال ریاربن را زک مسعود

 سفارشات کرد. متیجنس و ق

 فالکن...رودستون... کیالست

 مسعود!_

 انکه دست از نوشتن بکشد گفت: یب

 بله بابا._

 فاکتورها بود. یگردش نک خودکار دستان مسعود رو ریدرگ نگاهش

 معامله ندارم. نیبه ا یحس خوب چیه_

 هل داد. زیحساب کنار دستش  را به ان سمت م نیو ماش دیاز نوشتن کش دست

. تیترس از موفق شهیاش م جهینت ینشد سکیبار حاضر به ر هیتو عمرت واسه  یپدر من،وقت هیعیطب نیخوب ا_

در ماه قانع شد تازه اونم  کیه الستموند و به فروش چند حلق یا جارهیو است کیمغازه کوچ نیکه تا ابد تو ا شهینم

 قرض. شهیو بازار گرم باشه وگرنه نقد م میاریاگه شانس ب

 برداشت. زیم یاش را از رو ییچا وانیچند حبه قند برداشت و ل یدرون قندان گرد و آهن از
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 نیچقدر چک بابت ا یدونیبره پسرم،تو م شیطبق اصول و عقل پ دیبا یهمه چ یول ادیکه از پول بدش ب هیک_

 م؟یسفارش داد

 کرد. یرا پر از چا یگریمصرف د کباریشفاف  وانیبرداشت و ل زیم نییرا از پا یبا خطوط  سبز و مشک یچا فالسک

رو بردن داخل انبار،دو روز  کیحلقه الست۵۰۰امروز بچه ها  رهیم شیداره پ میخوایهمونطور که ما م زیبابا همه چ_

خودم رفتم و دم و  یادم حساب ستیخرده پا که ن یمشتر هی شه،طرفیتموم م یهمه چ میشون بد لیکه تحو گهید

 صدتا مثل من نون خورش هستن. دمیدستگاهش رو د

شد که  دهیکش شیرو شیپ وارید ینصب شده  رو یاهن یاش را خورد ونگاه نا ارامش سمت قفسه ها ییاز چا یقلوپ

 پر شده بود. کیالست یاز انواع مدلها فیبا چند رد

 .شهیمغازه هم سهم طلبکار م نیرهن هم نصورتیا ریدر غ یگیبشه که تو م یهمون دوارمیام_

 نیگفت:در عوض فکر کردن به ا نانیو با اطم دیکش وانیبدنه بخار گرفته و داغ ل یانگشت اشاره اش را رو سر

 .نیبده فکر کن یتکون اساس هیمون  یکه قراره به زندگ یونیلیبه سود چند م افتادهین ندیاتفاقات ناخوشا

 نیهم فشار داد،رژه رفتن نشم یرا محکم رو شیبلند را چنگ زد و دندانها هیگرد و پا یزیروم ییساتن طال الید

 .کردیم بیو حالش را تخر کیوجودش را تحر یعصب یچشمش تمام رشته ها یجلو

هر چه تمام در معرض  ییبایبه ز پورینگ با پنل و گر یبلند نبات یدرون لباس پرنسس نینشم فیبلند و اندام ظر قد

کرده  ییبایز یها سهیقد هیچهره اش او را شب تیال شیساده اش در کنار ارا ونیشن یقرار گرفته بود و موها شینما

 نگذاشته بود. یباق رادیانتقاد و ا یبرا ییو جا

 ی.او برادادیوصلت را بروز م نیاش از ا یتینارضا یبه خوب یو سکوت قابل توجه ا دهیدر هم کش یبا اخم ها انیدا

 داشت. یبزرگ یارزوها نیآرژ

نگاه منتظرش  دادندیرا نشان م تیاز عدم رضا یکه هر کدام چهره متفاوت نیتفاوت به خانواده آرژ یاما...ب نینشم

 سالن در نوسان بود.  یسفره عقد و ورود انیم

 ستادهیشور خاص درون چشمان سبز رنگش به استقبال مهمانان ا سالن با لبخند و یخان در کنار ورود هرمز

بود که  ییداشت از ان دسته آرزوها یا دهیکه اسم،رسم وثروت هنگفت به ارث رس ینیبود.ازدواج دخترش با آرژ

 به براورده شدنش نداشت. دیام چگاهیه
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 نجوا کرد. شیگوشها ریز یو به ارام دیکش الیگردنش را سمت د بهار

 .شهیم دهید بایو ز کینکرده باز هم ش تیعرف پوشش رو رعا نکهیبا ا نینشم_

 ریبه سمت بهار برگشت و ز یبا حالت عصب کردندیم دیمدام چشمانش را تهد شیخوب نبود واشکها الیدل د حال

 :لطف کن و نظرت رو واسه خودت نگه دار.دیلب غر

از  انهیناش نگونهیکه ماهرانه دوستش داشت ا یمرد شدینم د،باورشیکش نینگاهش را باز هم به سمت نشم حسرت

 دست برود.

ساده  یاگر ماهر نباش طلبدیمهارت م یبلد بود.عاشق دیبود که عشق را با دهیاز گذشت چندسال اما...فهم بعد

نقطه  یدل دادن به انجام انچه که خالف باورها و اعتقادات است تا بلکه بفهم شودیتبحر گاها م نیو الزمه ا یبازیم

 ضعف دل معشوقه ات را.

هم جنس ماهر  کیکه  دیدیاگر با چشمان خودش م یحت شدیمرد نم کی یندهای... او اهلش نبود و بنده خوشااما

 از او ربوده. یمعشوقه اش را به راحت

ادم سبب کفر  کی ی...اجابت دعا یگرید یآدم مسبب ناراحت کی یقانون نانوشته بود!...خوشحال کی

در انتخاب و اجابت  یبه خدا حق داد که دچار سردرگم دیبا ی.گاهشدیم یگریمراسم عزا د یکیاسم بزم ...مریگرید

 خواسته. کیبندگانش شود.فکرش را بکن!...دو بنده و  یدعا

دوست داشته شده  شتریو ان کس که ب شودیاجابت م یب شیان که عاشق تر است دعا زندویدست به انتخاب م خدا

 .شودیاست انتخاب م

دارد چرا که خداوند از خواسته او هنگام  یبه خواسته دل طرفت بستگ تیایرو ریو تعب تینظر من اجابت دعا به

 کند. ینم یانتخاب چشم پوش

................ 

به انتظار نشسته  نشیبسته ماش یکدام کوچه درون فضا ابان،وسطیخ نیشهر،در کدام یدر کجا دانستینم نیآرژ

 است.

شد؛باران  دهیکش نیماش یجلو شهیبه سمت ش یتماس ناموفق نقش بسته بر صفحه گوش نیالن چنداز اع چشمانش

را  رونیب یگرم کننده از داخل ان را بخار زده و تماشا ستمیمطبوع س یو گرما دیکوبیم شهیبه ش رونیبا شدت از ب
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که قطرات فرود امده  شهیش یرو کرده بود.مبهوت و متفکر چشم دوخت به قطرات بزرگ باران به جا مانده رممکنیغ

 .شهیش گریسطح د یرو شدندیپخش م زیر یو به شکل دانه ها دندیبلعیرا در خود م

لب زمزمه کرد،از تمام  ریبار ز نیاش را لمس و نامش را چند نهیس یاش فرو برد،گردنبند رو قهیرا درون  دستش

به اندازه درد انتظار  زیچ چیسال گذشته ه نیچند یاش در ط ینامناسب وخارج از رده سن یها و دردها یدشوار

 مجازات کننده و خارج از تحمل نبود. شیبرا دنیکش

اهنگ جاز به صورت زنده  نیبسته ماش ی. درون فضادیهم کش یداد وپلک رو هیتک یرا به پشته نرم صندل سرش

محزون برخاسته از  یو نت ها دهیکش یبه ضرب ها هیشب یبا صدا نهایماش کباریبواسطه عبور هر چندلحظه  شدیم

 .یشیگرما ستمیس یهورهور بداهه نواز یشفاف و صدا یها شهیش یبارش تند باران رو

 

............ 

 دیمن با ستیاز داماد ن یدستش اشاره کرد و گفت:دوساعت گذشته اما خبر یبار به ساعت مچ نیچندم یبرا عاقد

 هم برم. گهید یچند جا

بلند به سمت  یرو گرفت و با قدمها کردندیگوش هم پچ پچ م ریکه ز ییاز صورت مضطرب دخترش و مهمانها هرمز

گرفته شده امروز را به خود اختصاص داده گرفت  یتماسها ستیرا که ل یبار شماره ا نیچندم یدر سالن رفت وبرا

 .دیکشیرا از پس ان م نیارژ یصدا دنیکه انتظار شن دادیگوش م یبوق ممتد یبه صدا یوبا نگران

 بله؟_

 گفت: یرا صاف کرد با شتاب و نگران زانشیاو یاز دست رفته اش را بازگرداند و شانه ها روین نیارژ یصدا دنیشن

 برات افتاده باشه. ینکرده اتفاق ییخدا نکهیاز ترس ا میو زنده شد میپسرم؟مرد ییکجا_

 گوشه لبش اماده است. شهیهم گفتیکه آفرت م ییزد از جنس همان ها یزیپوزخند ت 

 خوبه. یلیخ یلینگران حالم نباش چون خ _

 .دیکش یظاهر یاسودگ نیاز ا یبلند نفس

 .میخواهش و اصرار عاقد رو نگه داشت یزود خودت رو برسون که با کل یلیخدا روشکر،پس خ_
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 .امیمن نم_

 شیها ومهمانان  دودوئک زد و از برخورد لبها زیم یرو ینیریو ش وهیبزرگ پر از م یبرنز یظرفها انیم چشمانش

 شد. دهیشن یخفه ا یصدا

 ؟یچ یعنی!یاینم_

 ...دمیم حییشو هم برات توض ینداره معن بیع یعمو، ول یواسه خودت سخت کرد یادیرو ز دنشیفهم_

 ادامه داد. یو بلند دهیلحن کش با

 .کنمیمن با دخترت ازدواج نم_

 که به سمتش جلب شده بود گفت: ییتوجه به نگاه ها یو ب دیکش ادیفر هرمز

 یدونیسرت، م یبگم فدا یبشکن یمن و دخترم کوزه ست که بزن یپدر ومادر مگه ابرو یپسرک ب یغلط کرد_

 .دهیروز رو کش نیدخترم چقدر انتظار ا

 پدر و مادر انهم به برادر زاده خودش! یبود ب گفته

 شد. یریهم افتادن و وجودش  پر از حس خشم انعطاف ناپذ یقفل شد،چشمانش رو شیپا یرو نیآرژ دست

 مادرم . یدخترت بمونه در عوض سر خوردگ یسر خوردگ نیار،ایحرف دهنت رو مزه کن بعد به زبون ب _

 چهار چوب در چنگ انداخت تا مانع سقوط جسمش شود. به

 م.با تو نکرد یشرف.من که کار یتو اخه پسر ب یگیم یچ_

 رو. دونستمیم دینداره، دونستم همه اونچه که با یحنات رنگ گهید_

هاش  میتی راثیو واسه ارث و م یعزادارش چشم داشت وهیکه چهلم برادرت نگذشته به ب ییتو ستمیشرف من ن یب

که  میاز چند سال زندگ یجبران درصد کم شهیو مضحکه دهن عام و خاص شدنت م ییابرو یب نی.ایدوخت سهیک

هاش  میتیپسرش رو با  وهیابرو، ب یبکه از ترس تو  لیمثل حاج اسماع یمرد بود.مرد هی تیاز حضور و حما یلخا

 اهیپر بشه زنت روزگار مادرمو س بتیهوست که ته بکشه و ج دونستهیم شناختتیفرستاد خونه پدرش. چون م

 بچه هاشو. ندهیو خودتم ا کنهیم
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 سفره عقد ثابت ماند. یو چشمان سبز رنگش رو دیتوان هرمز را مک شیحرفها

 سر ناموس برادرم و بچه هاش باشم. هیبه خوردت داده،پسره احمق من فقط خواستم سا یرو ک اتیچرند نیا_

 نچ نچ کرد. یبلند یصدا با

داره تا  ازین یا گهیکه به کس د مونهیبد دهن م یادم مثل بو یها یسوال.بد ریواسه ام رفت ز تیتموم شد،مردونگ_

دختر  یپدرومادرم قبول ول یبود که من امروز با تو کردم.من ب یکار نیا قایرو بهش گوشزد کنه ودق شیگرفتار نیا

 دهیکه داماد ند رتتیبه غ نیخبر از تو عروس شده؟افر یچرا ب رسرشیپدر رو سرش بود و شونه مادر ز هیتو که سا

 .شکشیبرادرت پ وهیرو سر دخترخودت ب یشدیم هیدخترت عروس شده.توسا

هنوز هم  شیشد.درون گوشها میبه چند تکه تقس کهایسرام یاز درون انگشتانش سُر خورد و به محض فرود رو تلفن

کرد و  شیشروع به خراب شدن دور پاها ای.کمرش خم شد و دن شدینواخته م نیارژ زیتمسخر آم نیلحن اهنگ

 یاش را پتک کرده و رو یرتیغ یو ب ختهیر یابرو یمرداز دستش رفته بود که حال  ینفسش قطع شد دخترکش ک

 !دیکوبیسرش م

اش  نهیانباشته درون س یحمله کرد و سرکوفت و اهانت ها نیگسسته به نشم ریکه قفل و زنج یا وانهید هیشب

 دخترش فرود امد. فیبدن نح یشد و رو انهیتاز

ضربه را هم از  نیسر داد. دوم نیو نمور ضجه زد و نفر کیدر گوشه انبار تار یزخم یوتن انیگر یبا چشم ها نینشم

 یرا هم مرد شیخانواده کرد وابرو نیهم یاز مردها یکیعشق  یقربان یفکر چیه یخانواده خورد جسمش را ب نیا

ان  یبرا شدیدق م نهیو ا کردیازدواج م نیبا آرژ الشیاما چه شد!در خ کردیاز همان تبار بر باد دادچه فکر م گرید

انتقامش قرار داده بودغافل از  یبرا یرا واسطه ا نیکرده بود.آرژ ریگ نیکه تن به تاراج برده و روحش را زم ینامرد

 خودش دار مکافات پدرش شد. نکهیا

 کرد. دایرا پ لشینم برداشته موبا یکیو در تار دیکش نیزم یکبود شده اش را رو دست

خط  یمرد ان سو یصدا دنیکه دوسال از تماس با ان و شن یشماره ا از درد زیهق هق سرکوب شده و بدن لبر با

 بوق ممتدد ان گوش داد. یو به صدا دیانبار دراز کش یمانیکف سرد و سخت س یکرده  را گرفت.رو یدور

 داد زود...مثل رفتنش. جواب

 داشت.خشک و به خون نشسته اش شکاف بر یلبها د،یچیپ نینشم یکه درون گوشها نشینفس سنگ یصدا
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 رنج عشق تو رو بکشم. دیبا یخدا ازت نگذره.تا ک_

 ارام بود و سرخورده. شیصدا

 باور کن من... نینشم_

 شد. ریمثل پارچه جر خورد و خون درون دهانش سراز شیگوشه لبها یو پارگ دیکش ادیفر

که شهامت حفظ زن مورد عالقه شو نداشته باشه  یمرد خورهیارامش و سکوتت بهم م نیخفه شو نامرد.حالم از ا_

 نامرد... یو حت ستیمرد ن

 پر از بغض مردانه شد. شیصدا

شهامت داشتنت رو نداشتم وقدرت فراموش کردنت رو،من  نکهیکه ترکت کردم،به خاطر ا نیمنو ببخش به خاطر ا_

 هنوزم دوست دارم.

 ته انبار. فیموجودات کث ینم و صدا یش،بویرو شیپ یکیشد،نفسش،خشمش،تار تمام

 به عالم خواب پناه ببرد. شیکابوس چمبره زده بر زندگ نیازا خواستیبود دلش م خسته

بابام چوب عالقه ام  نکهی.امروز بعد از ایچشم انتظار یبرا یمونده نه من یعاشق یبرا ینه حال گهیر،دید یلیخ رید_

 کرد. یمیتصم  چیه کیاحساسات رو شر دیکه هرگز نبا دمیبار به خورد تنم داد فهم نیرو چند

موقع  یکه آمدنش به موقع،رفتنش ب یمرد ادیهنگام فر رید یدور شد از صدا شیبسته شد و گوشها چشمانش

 بود. دهیفا یوبرگشت دوباره اش ب

پارس  یاتش شکل گرفته بود و صدا یرنگ شعله ها یو نارنج ،زردیاب یاز زبانه ها یچشمان آفرت انعکاس درون

 .دیچیپیم شانیدن سگها از فاصله نه چندان دور همراه با زوزه باد درون گوشهاکر

اتش حالت تهوع گرفت و چند قدم آز  یگرم انیدر حال ذوب م یها کیبه شربت الست هیشب زیتند وت یاز بو بهبد

 شد. کینزد نیآفرت دور و به ماش

 بوده؟ یخاطره ام چ نیسن که اومدم وحشتناک تر نیتا ا یدونیم_
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 نیکه به در بسته ماش دیفرو برد و به سمت عقب برگشت،بهبد را د شیبزرگ پالتو بیدستانش را درون ج آفرت

 اش گره زده. نهیس ریداده و دستانش را ز هیتک

 ؟یچ_

 یباهات کار سای:واگفتیدنبالم و م افتادیمامانم شلنگ به دست م  کردمیاشتباه بزرگ م هی یبچه که بودم وقت_

 ؟یبکش نیازم بنز یخوایمادر من؟م یخوایم یپس چ گفتمی.منم با تعجب مندارم

 یها زهیسنگر یصدا داشتیبرم نیکه به سمت ماش یکوتاه یفرو رفت و با قدمها یقیآفرت در لبخند عم صورت

 .دیشنیاسپرتش را م یکفش ها ریو درشت ز زیر

 ؟یبرام انجام داد یکه تجربه شون کرد یفراتر از وحشتناک یکه بفهمم چه کارها یکرد فیخاطر تعر نیبه ا نویا_

 انداخت. نیاش چ ینیبه ب یتند سوختگ یبو یبود ول ادیفاصله ز نکهیا با

و وعده جبران  یکن نی.نگفتم که احساس دِ مونمیو حماقت و جبرانت هستم و م تیهر خر یپا یگفتم تا بفهم_

گذاشتم  میخانوادگ تیو ترب میاصول اخالق یه حد پست شدم و پا روکه به خاطرت تا چ نی...درست ببنی.منو ببیبد

رو  یهر خبط و گناه اقتیارزش شو داره.ل ردخت نیا گمیچون م کنهیها حالت رو خوب م یبد نیا نمیبیچرا؟چون م

به  یاز هم جنس ها یکی نمیبیم یوقت خورهیداره،من حالم از جنس مرد بودن خودم بهم م دمیکه به خاطرش انجام م

 دختر رو زمخت و سخت کردن. هی فیلط یایدن شونیاصالح مرد با حماقت و خودخواه

 داد بغض مردانه اش را با آب دهانش و ادامه داد. قورت

خوش  تیو حال منم از خوب شهیماجرا چه خوب چه بد حالت خوب م نیاخر ا نکهیاما...دل خوشم کن به ا_

 چیه گهیکه د نمیبپوسه و من به وضوح بب یدیکه دور قلبت کش یحصار و ییدرونت تو تنها نکهیاز ا ترسمی.مشهیم

 .شهیخاطرت نم تیو رضا یباعث خوشحال یرونیب زیچ

 رهیو ت ظیگونه اش.دود غل ینه رو زدیبه درون کاسه چشمش بر  شیشد تا اشکها دهیسمت اسمان کش نگاهش

 .کردیم یشرویپ یاسمان به ارام اهیبرخاسته از انبار سوخته درون پهنه س

کاش تو  یبزند که ا ادیبلند فر یچشم داشت بهبد با صدا یحد از دوست داشتن ب نیدر جواب ا خواستیم دلش

...حنجره متورم از دامایبخشیمن م یزودتر تو رو به زندگ ایدن نیکاش ا یتو باشد و ا هیمرد شب کی یهر زن یزندگ

 را بسته بود. شیبغض نشکسته اش راه صدا
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 خاتمه داد. نشانیبهبد به سکوت تازه پا گرفته ماب یزنگ گوش یصدا

 بود! نیآرژ

 چند سرفه کوتاه زد. شیصاف شدن صدا یبرا

 سالم داداش._

 ؟ییسالم کجا_

 گرفته. یرا به باز یسنگ کوچک شینظر گرفت که با نک کفش ها ریگوشه چشم آفرت را ز از

 آفرت. شیپ_

 سنگ متوقف شد. یآفرت رو یبند امد و پاها هم نام گمشده اش دنیبا شن نیآرژ نفس

 .یاالن هاست که برسه خواستم تو هم باش یچند روزه اومدم تو اپارتمانم .عل_

 به حالت طنز الود سابق برگشت. لحنش

من نگاه نکرده وحشت  برهیو لذت م کنهیاون نگاه م نیو بب ایبه پا کرده که ب شیات هیارم،یدختره پت نیا ریفعال گ_

 .سیکردم و خودم وخ

 خوش بگذره. نمتیبیگفت:پس بعدا م یزینگرفت و با لحن تمسخر آم یگفته شده را جد قتیحق نیآرژ

چرا  گنیتازه مسخره ام کرد اونوقت م چیسوار شود به آفرت گفت:باور نکرد که ه نکهیرا دور زد و قبل از ا نیماش

 .یگیراست حرف رو نم

قفل کرد و چشم  شیو دستانش را دور زانوها دیرا باال کش شیفرو رفت.پاها نیبزرگ و نرم ماش یدرون صندل آفرت

پشت سر  شهیشدن از پس ش دایکه به محض پ یکمرنگ جاده ا یشب و زوال منظره ها و تابلوها یاهیدوخت به س

 .ماندندیجا م

حلقه  ۴۵۰گفت:به بچه ها گفتم  یخسته ا یصدا چشم دوخته بود با تن شیرو شیپ ریکه به مس یدر حال بهبد

 .کنهیبه اونجا شک نم یکس یعیبشه ببرن تو انبار شف دایپ یواسه شون مشتر یسالم رو تا وقت کیالست

 لب زد:خوبه.  یخسته ا یکرد و با صدا نییرا به نشانه تشکر باال و پا سرش
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معده  اتیداد و با انگشتانش گردنش را فشار داد تا مانع باال آمدن محتو هیرنگ تک اهیسوخته و س واریبه د  مسعود

 اش شود.

 را به سمتش گرفت. یاب معدن یجوان و الغر با ترس بطر پسرک

 .دهیپر یلیبخور.رنگ تون خ کمیبفرما اقا _

 واریخورد.از دکمرش سُر  یاز پشت گردن تا رو یو عرق سرد کردیحالت تهوع اش را دو چندان م یتند سوختگ یبو

 رونیافتاد و اب درونش ب نیزم یرو یاب معدن یدست او زد و بطر ریمانده ز یباق یفاصله گرفت و با ته مانده انرژ

 .ختیر

 چهره افتاب سوخته پسرک رنگ باخت. 

 نکردم. یکار اشتباه چیاتفاق افتاد من ه نیا یچه جور دونمیاقا به خدا من نم_

 یچه غلط شبیپس د ینبود نجایگفت:مگه تو نگهبان ا تیبستن دهن او دستش را باال برد وبا عصبان یبرا مسعود

 ؟یکه متوجه نشد یکردیم

 دیپسرک  دو مامور را د کیبار یحالت تهوع مانع ادامه حرفش شد و سرش را که باال برد از  پس شانه ها احساس

 یو کاله ها دیسف هیقرمز با حاش یها فرمیونی یول دیدینم را به طور واضح شانیامدند چهره ها یکه به سمتش م

 .شدیم کترینزدو  کیاز ابهام به او نزد یاش در هاله ا هیهم رنگ حاش یمنیا

 و با حالت تاسف گفت: دیکش رونیرا از دستش ب قیدستکش بزرگ ضد حر نیاز مامور یکی

 بوده. یعمد ریغ یما آتش سوز یکارشناس ها یطبق بررس یلیسه یاقا_

 دو مامور جا به جا شد ودر دهانش طعم تلخ زردآبه را احساس کرد. نیسرگردان مسعود ماب نگاه

 را ادامه داد. حاتیتوض لیدوم کالهش را برداشت و تکم مامور

شده که باعث باال رفتن  جادیا یکیکوچک الکتر یخاطر قوسها نیو کابل برق انبار سفت نبوده و به هم میانتقال س_

 شده. یمنجر به آتش سوز تیاون و در نها یدما

 شیدر گوشها نیمامور یخشک شده اش از هم فاصله گرفت و هر انچه در اطرافش بود همراه با تکرر صدا یلبها

 دور سرش کرد. دنیشروع به چرخ
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 ...ی...درماندگی...بدهیبرق ...نابود ی...کابل هایبزرگ و قرمز رنگ اتش نشان نیسوخته...ماش یوارهاید

 یگفت:مرس یفیضع یهات چاکلت را از دستش گرفت و با صدا یکیماگ سرام نیاز نگاه آرژ یبا چشمان فرار 

 داداش.

 داد به دستش. هیکاناپه قرار داد و سرش را تک یپشت ینشست و ارنجش را رو نیآو کنار

 دش؟یکجاست اون دومتر زبونت؟آوات بر_

و نجابت  ایح یصورت با رنگ و بو یسرخ نیو ا افتیپوست صاف و روشن صورتش گسترش  یرو یبه ارام یسرخ

 .نیبه دل آرژ دیلذت شد و چسب

 بگم داداش؟ یچ_

!مثل حال ی.چه کار مسخره اکردینظر گرفت،با انگشت اشاره اش بخار هات چاکلت را پراکنده م ریرا ز نیآو حرکات

 روزها. نیخودش در ا

 و جواب دلت رو بهم بگو.تو چشمام نگاه کن _

 نگاه کرد. نیسرش را بلند کرد و به چشمان آرژ یمکث کوتاه با

 .گمیوقت به تو دروغ نم چیمن ه_

 کرد. دایدر چهره اش نمود پ یصداقت در دلش  به شکل لبخند کمرنگ نیا دییتا

 احساس خودت؟ ایبود  انیمادرانه دا یبه خاطر جبران محبتها یآوات داد یکه به خواستگار یجواب مثبت_

 قیکه آوات با ابراز عم یخواستن یخبر بود از گرما یانکه طعمش را بچشد.برادرش ب یجدا کرد ب شیرا از لبها ماگ

از تب عشق بود چرا که  یگرم نیانداخته بود.شک نداشت که ا انیبه جر نجایاز امدنش به ا شیعالقه اش در دل او پ

 .سوزاندیکرد و در تب خواستن میتمام وجودش را داغ ماز او  یخاطره ا یاداوریبعد از 

بودنش  شهینوع عادت به هم هیبا آوات بزرگ شدم، یبرخالف درونش گفت:داداش من از بچگ یمیمال یتن صدا با

بعدها  شهیکه باعث م یحس هیها   نیرو در جواب مثبتم انکار کنم اما...باالتر از ا انیدا یمادر ریتاث خوامیهست،نم

 اون حس عشق.  ونشه  دهیام د ندهیگذشته ام و حال و ا میتصم نیب یدوگانگ
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 بازوان او جا گرفت. یحصار گوشت انیدر م اقیبا اشت نیآغوشش را باز کرد و آو نیآرژ

 او زد. یروشن و خوشبو یجاده موها یرو یمحکم بوسه

 تیرو تو زندگ یدختر خوب که خوشبخت هی،یکن دایرو پ تیزندگ کیزود شر  یلیکه تو هم خ کنمیداداش ارزو م_

 .تییتنها یترجمه کنه و رنگ بپاشه به لحظه ها

 و دور از انتظار بود؟ بیعج نیرا در کنار همان دخترک ساده تجربه کرده بود ا یخوشبخت نیآرژ

 ؟یخان گفت لیبه اسماع_

 لبخندش را تجسم کند. توانستیم یشده بود ول یگردنش مخف یفرو رفتگ نیماب نیآو صورت

 اول از اون کسب اجازه کرده. داداش؟ انیدا_

 .زندیرا صدا م شیخدا ییکه گو زدیم شیصدا دیلفظ داداش گفتنش، چنان با اعتماد و ام نیا یبرا رفتیم جانش

 جانم!_

 شدینم نشیگزیجا  یزیو چ یو کس شدیکه هرگز پر نم ییبلند کرد و باحسرت و تنها نیارژ نهیس یرا از رو سرش

 گفت:

 تو اگاهن؟ ییدل من و تنها یبه نظرت مامان و بابا االن از حالمون خبر دارن؟از خوشحال_

 نیشد چشمان ارام و نافذش روح زم رهیو به عسل چشمانش خ دیکش فشیپوست لط یرا نوازش گونه رو دستش

وجودش را پر  یکیدرخشان در پهنه آسمان،تار یدیو چونان خورش ساختیرا به سمت اسمان شعله ور م رشیگ

 .کردیم

 تو خوشحالن. یدلم،مطمئنم که از شاد زیعز ننیبیم_

 گرفت و زمزمه کرد. یرا به باز نیارژ نهیس یباز رو دکمه

 ؟یو درد تو چ ییاز تنها_

و  ییاز تنها شزانیکاش روح عز ی.ادادیبه خراب کردن حال خواهرش نم تیاه بکشد اما...دلش رضا خواستیم دلش

 کاش... یخبر بودند ا یرنجش ب
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خنده  یدونیتو رو دارم و تو هم تنها من رو؟م هیمن فقط  تیجمع اردیلیم نیبا چند ایدن نیکه تو ا یدونیم نیآو_

 غروب جمعه ام؟ یکیروشنت طلوع تار یچشما یدونیتو پاهام واسه ادامه دادن؟م ندازهیلبهات جون م یرو

 شد. ریگونه اش سراز یو اشک از رو دیلرز شیلبها

 ذاره؟باینم یاز من بودنم باق یچیه کنه؟نبودتیهامو عزاردار م یغمت خوش نکهیاز ا ی؟باخبریتو چ یول دونمیم_

تو  تیمیصم یدستت؟نباش یو محبت مادر رو تو چشمهات و نوازشها کنمیم دایبابا رو تو آغوش تو پ یکه بو یخبر

 حرف مضحک. هی دیو ام شهیکلمه م هیفقط  میزندگ

را در خود فرو برد و    نیپر از اب تن آو یوان هیگرمش شب نهیرا گرفت و او را به آغوشش بازگرداند و س شیبازو 

 احساس ارامش درون منافذ پوست او فرو رفت.

حاضر کار را ادامه  نیمهندس هیجا داد و از جمع فاصله گرفت تا بق شیفرق باز موها یاش را رو یطب نکیع

که به   یتیمرد ساده وباشخص یدریمراسم شروع پروژه اماده شده بود.مهندس ح یتمام نقشه ها برا بایبدهند.تقر

 بزرگ نسکافه را به سمتش گرفت. وانیازدواج کرده بود به او ملحق شد و ل یتازگ

 تو. یبه مراسم عزا شهیم لینکرده مراسم پروژه تبد ییخدا یکه ادامه بد ینجوریدخترخوب ا_

را تست کرد،سرد شده بود  شیان درجه داغ یدر کاغذ یکوچک  رو اریکرد  و از ش کینسکافه را به لبش نزد وانیل

 بود. افتادهیاما... از دهن ن

 که. دیدونیمتنفرم م یکارینمونده اخراشه از سکون و ب یزیچ گهید_

 گفت: شدیم دهیکه کمتر از او د یلحن شوخ با

مدت هم اجازه بده  هی یول کشهیو شکل م چرخهیکه مدام دور خودش م یبه پرگار هیشب تتیماه شناسمتیاره م_

 شرکت. نیا یو نور چشم یکرده مهندس قاسم زیعز میو بش مینشون بد یما خود

 دستش از او تشکر کرد. وانیزد و همراه با باال بردن ل یلبخند 

 .شهیمثل هم دیکش نییپا شیموها یرو رنگ را از یاب میکرد وشالش ضخ دیدررا کل  
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 نیته نش یو آه ها نیسنگ ی.نفسهاکردیمعامله م رونیپاک ب یو با هوا کردیهوا سرد نبود قطعا پنجره را باز م اگر

روزها از  نینبود در ا یضیاالن وقت مر یول فرستادیم شیها هیبا طروات سبک و پاک به ر یو هوا دادیشده را م

 جز ممنوعه ها بود. گریکه د یالمتدر حفظ س یسهل انگار دادیحق استراحت به خودش نم شیزندگ

 اورد. رونیان را ب دیرنگش لرز یپالتو کوتاه و مشک بیدرون ج یگوش

 کنار پنجره رفت. زینقش بسته بود تماس را برقرار و به سمت م یگوش اهیصفحه بزرگ و س یمادرش رو نام

 دل آفرت.  زیسالم عز_

 کوچ کردن به سمت نا کجا اباد. شیها یتمام خستگ  دیرا که شن شیاصد

 درست کنم. یزیچ هیبرات  ینکرد دارمیصبح ب زم،چرایماهت عز یسالم به رو_

که بدون ترس از دست  یتنها کس دن،یو مادرش اماده ناز کش شدیم ازیمملو از احساس ن شدیکه مادر م مخاطبش

 یشرط شانیحالت محبت هه نیادمهادر ا هیمادربود و بس چرا که بق گانهی نیهم کردیناز م شیدادن محبتش برا

 .شدنیم

 نداشتم. یادیخوردم امروزم کار ز ییزهایچ  هینگران نباش قربونت برم تو شرکت _

طرف  ایباشد  یمصلحت نکهیمگر ا ستین زیجا یحالت چیدروغ گفتن در ه گفتیم یگفت!اما...مهندس قاسم دروغ

خوب است و استراحتت به راه،بگذار فکرش اسوده باشد که حالت  تیراحت باشد که غذا الشیحسابت مادر.بگذار خ

 .تاعتدال اس ریمس یرو تیزندگ زیو کال همه چ تیهوا نطوریخوب است و هم

 واجب بود که مزاحمت بشم. یمادر،ول یسرکار دونمیراحت شد،م المیخوبه خ_

 .یروز ست او را واداشته  به انتظار کشنده ا نیکه چند ییحرفها دنیشن یواماده شد برا زیناخودآگاه ت شیگوشها

 افتاده؟ یشده اتفاف یچ_

 ؟یکه واسه چ یدونیبابات م شیتو اومد پ یپا شیپ یموضوع عمه ات،صبح مینه مادر نگران نباش ما خوب_

 ابر مادرش.در بر شودیاستعداد م یتفاوت و ب یب یگریتمام مهارتش در باز با

 خواست؟یم یبراشون افتاده.حاال از بابا چ یواسه ام گفت که چه اتفاق نینار شیاره چند شب پ_
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 .شدیاحساس م یگفتن درخواستش از پشت تلفن به خوب یو کلنجار رفتن مادر برا تعلل

بهمون فهموند که به کمک تو  یجور هی ینگفت ول میمستق نویالبته ا خواستیاز تو م خواستینم یزیاز بابات چ_

 .ادیاز دستت بر نم یادیکار ز ییخودت تنها دونمیگفت داداش م یبسته چون مدام م دیام

 .دیکش رونیب زیدوم م یبوک زرد رنگ را از داخل کشو کلر

قافله  قیدزد و رف کیشر چیاونا کمک نکردن که ه میما کمک خواست یحرف رو زده! وقت نیا ییمامان با چه رو_

 شدن.

که در حقمون شده وکمک کن بهشون تا  ییها یو بد نهی. دل بکن از کشورنیدختر قشنگم خون رو که با خون نم_

 بمونه واسه تو و عزت و افتخارش واسه من وپدرت. شی ریعاقبت بخ

 گفت: شدیدر ان احساس م یتیکه عدم نارضا یبرگه ها را امضا زد و با مکث کوتاه و لحن یپا

 خونه شون. رمیسر م هیندارم  شب بعد از شرکت  یباشه من حرف نیخوایحاال که  شما وبابا م_

 .یداد حیخواسته دل من وبابات رو به خودت ترج شهیمادر که هم یبش ریعاقبت به خ_

نابود  دی!خون رابا خون که نه بلکه با اتش باگذردیبود که آفرت هم ساده م  الیمادرش وخوش خ گذشتیساده م چه

 .کردیم

 ........ 

اعداد  یرو  کیبار یجسمش غالب شده و نگاهش مدام به ساعت بدون قاب عقربه ها یدرونش بر خستگ اقیاشت

 اتاق بود. وارید یبزرگ رو

قرمز  یپالتو یحرکت آن کیو در  یو بدون فکر قبل دیاتاق خوابش را به سمت راست کش یواریکمد د ییکشو در

 .دیکش رونیب یفلز زیاش را از رخت آو یمثلث قهیو  نیسر است هیدر حاش یرنگ با دوخت مشک

 .دیایم یادیز دشیکه مسعود گفته بود به پوست سف ی...رنگقرمز

فکر  نیبه ا انداختیجا م یرنگ پالتو را درون شکاف جا دکمه ا یمشک یگرد وصابون یدر ان حال که دکمه ها 

  "مانده است یباق میانتخابها یرو قشیعال هیخودش رفته است اما... سا"کرد
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که  شیموها یرنگ را رو یاجبار کرد شال مشک شیقرمز خنده را بر لبها یو با رژ لب یمخف شینقاب آرا ریرا ز غمش

 .دیکش دهیارنجش رس یکیتا نزد شیانها که بلند یبه انتها یشانه رها کرده بود انداخت و دست یرو یبه سادگ

 حجم از رشدش نشده بود! نیجان دوباره گرفته که او متوجه ا یک یزییبعد از ان هَرَس سخت پا شیموها

و تاب ان گرفتار شودو دلت در موج ان غرق،  چیکه بلند باشد تا چشمانت در تله نرم پ  خواستمیرا م میموها"

 "یتو رفته بود گریکه د یزمان برد انقدر یادیاما...بلند شدنشان ز

 نیکه ا ییرنگ رفت چه روزها یپارک کرد و به سمت در دو لنگه قهوه ا یتیسنگ گران ینما واربایکنار درا  نیماش

 .شدیم دایقامت مسعود در ان پ یوقت شدیدروازه بهشت م شیدر برا

 را فشار داد. فونیا یو مشک یصفحه طوس انیحسش را باال برد و دکمه گرد و چرک مرده م یسرما زده و ب انگشتان

 یان  را در فصلها یسرسبز یلحظه ا یو خشک شده انگور بود که برا کیکوچک خانه درخت بار اطیطرف ح کی

 اورد. ادیبهار به 

.در گذشته دیکش نییو نقش دار در را به سمت پا یمیقد رهیباال رفت و دستگ یچند پله کوتاه و بدون حفاظ ورود از

بود هم احساس داشت و را  یجان یب یکه ش رهیدستگ نیبه ا یه حتانقدر احساسات دخترانه او را احاطه کرده بود ک

 به سبب لمس دستان مسعود. دانستیمقدس م

 م،عشقیبرا شودیمقدس م یرا که تو لمس کن یزیلب زمزمه کرد)هر چ ریرا ز شیزد و حرف ان روزها یکج لبخند

 اثر دست معشوق را.( کندیم ریتطه

را  شیرا به خودش بدهد بوتها شدیخانه م نیریبه طبقه ز یکه منته ییپله ها دنیانکه اجازه د یپاگرد خانه ب درون

 سه طبقه گذاشت. یچوب یو کنار جا کفش دیکش رونیب شیاز پا

 دایکه از ظاهرش پ یا وهیسبد م هیگرم رضوان چشم دوخت.راض ییرایمبل تک نفره کنار شوفاژ نشسته وبه پذ یرو

 در ان طرف شوفاژنشست. گریمبل تکنفره د یرضوان داد و رو شده را به دهیبا وسواس چ یادیبود ز

 زد؟یاش را نسبت به مسعود سرکوفت م یقینبود که مدام ناال یرضوان مهمان نواز و خوش برخورد همان نیا

مبل دو نفره  ینشسته و عمه و شهر عمه اش هم در سمت چپ رو میمبل سه نفره در کنار مر یدر مقابلش رو مسعود

 کانتر اشپزخانه. به دهیچسب
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خانواده و به خصوص خودش  را پر  یروز تمام ذهن اعضا نیکه چند یامده و نگران شیفاجعه پ نیبا وجود ا میمر

بر سر  یکه روز مهمان یامشب آفرت...شال قرمز یمواجه شد.رنگ قرمز پالتو یقیکرده در ان لحظه با حس شک عم

 انهم در حضور مسعود!  یداشت... لباس قرمز رنگ روز عروس

را در  دهیکه درباره رابطه آفرت و مسعود در گذشته  پرس یششمش به کار افتاد و طفره رفتن رضوان را از سوال حس

 ذهنش به خاطر اورد.

 .یخسته ا یبخورسر کار بود یزیچ هیعمه جان _

شده و چشمانش درد  ریپخشک را سمتش گرفته.چهره اش شکسته و یها ینیریعمه اش نگاه کرد که ظرف ش به

 یدهایتهد دنیسخت گذشته بعد از شن یمادر خودش در روزها هیدرست شب کردیدرونش را منعکس م

را احساس  یبه خوشحال کینزد یتفاوت ینسبت به عمه اش ب یحس ترحم و دلسوز یچرا به جا یطلبکاران.ول

 !کردیم

و  میرا فراموش کن مانیها بتیها و مص یلبخندشان خستگ دنیبا د یاورند که روز یادمها چه بر سر دلمان م نیا"

 "!میشویعجز و شکست شان خوشحال م دنیاز د یروز

 ندارم. لیم یزیممنون،فعال چ_

 عضو خانواده هم به تکاپو افتاد. نیکوچک تر هیراض

 عوضش کنم؟ یخوایسرد شده م تییچا_

 .ستیالزم ن زمینه عز_

بلند و  یبا صدا خواستینشود به مسعود وان که در کنارش نشسته.دلش م دهیبود که نگاهش کش نیتالشش ا تمام

فکر نکن  کنمی:اگر نگاهت نمگفتیشان را بشناسد به مسعود م ینتوانست خود واقع چگاهیکه ه ییادمها نیا نیماب

ان که کنارت نشسته راندارد  دنیتوان د میها چشماما... دنتیلحظه د کی یبرا زندیراحت است دلم له له م میکه برا

 نیچه سخت است درک ا یدانیگوشت جا خوش کرده است و تو نم خیاست که ب یان کس زمیعز یستیمشکل تو ن

 حال او تورا دارد. خواستمیکه من تو را م تیواقع

 اد؟یاز دستم بر م یخوب من چه کار دیمامان گفت ازمون کمک خواست_
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تمامش را ازپدرش گرفت و  یول دیخر متیطلب پدرش را نصف ق یها بود که چک یصحبتش شوهر عمه ا طرف

 .خواستیاالن با رنگ زرد و لرزش دست از دختر همان مرد کمک م

 .نشانیماب یچوب زیم یها هیو نگاهش را به پا دیچانه اش کش ختهیکوتاه و بهم ر شیدستش را به ر مضطرب

مون زد امروز فرداست  نهیدست رد به س میبه هرکس رو انداخت یمون دیتو تنها ام یراستش دخترم شرمنده ام ول_

 خونه. نیدر ا زنیطلبکارها بر

 یسرباز در محاصره دشمن برا کی یمانده برا یگلوله باق نیاخر هیشب کردینابود م ای دادینجات م ای!دیام نیآخر 

 خود و فرار از اسارت. یدادن به زندگ انیپا

 کرد. کینزد شیرا به لبها یکوتاه چا فنجان

 تون چقدر؟ یبده_

 گفت: امدیم رونیکه انگار از ته چاه ب ییمردد به عمه اش انداخت و با صدا یعمه اش نگاه شوهر

 دخترم. ادیز یلیخ یکل بده_

 گفت؟ینم یزیچرا چ مسعود

 !خواهدیرا م شیصدا دنیآفرت دلش شن دانستینم

 مسعود. یکرد وزل زد به چشمها میمر ریگیخرج نگاه سمج و پ یالیخ یب

 و ضررتون چقدر؟ یبده قیمبلغ دق_

 مبلغ را گفت. شیدر هم گره خورده و با مهار فشار فکها یبا ابروها مسعود

 مبلغ را نوشت و امضا کرد. هینگاه متعجب بق ریاورد و ز رونیب فشیدسته چک را از ک آفرت

 .دیبانک نقدش کن یبر دیتونیفردا م_

 گفت: ی.شوهر عمه اش چک را برداشت و با ناباوردیرنگ تعجب به چشمان جمع پاش زیم یچک رو برگ

 ماست! یکه کل بده نی؟ایمبلغشو درست نوشت_
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 کرد. یاش مخف یلبخند بزرگ تصنع ریتوزانه اش را ز نهیرا گرفت و حس ک فشیگرد و چرم ک دسته

 مبلغ تو حسابم. نیاز ا شتریب دمیمحل نکش یراحت چک ب التونیخ_

 کردم؟ غیازت در یروز هیکه من  یکنیرو به من م یلطف ؟چرایکار رو کرد نی:چرا ادیبا نگاهش پرس مسعود

زد و در دلش گفت:گرده گناهت چشم  یخاموش اما... چشمان پر حرف او لبخند کوچک یدر جواب لبها آفرت

 رو کور کرده. زانتیعز

سوار شود به  نکهیرازد وقبل از ا نیماش موتیرا تا دم در بدرقه کردند.  ر او یو گرم یو دخترانش با خوشحال عمه

 سمت عقب برگشت.

شرکت و به انداز مبلغ چک سفته هم با  ایسر ب هیرفت بهت بگم. صبح قبل از رفتن به بانک   ادمیمسعود پاک _ 

زود چک پاس  دیخوایپس اگر م.رهیگی.مبلغش باالست کارمند بانک حتما قبل از وصولش با من تماس ماریخودت ب

 .اریزود سفته ها رو ب یلیبشه خ

 کوچه چشم دوخت. یدر انتها نیچراغ برق گرفت و با بهت به محو شدن ماش ریدستش را به ت مسعود

چک و کمک گرفتن  دیق دیترسیمسعود نگران کننده بود م ریرنگ دستش چشم دوخت،تاخ ییطال یساعت مچ به

 از او را زده باشد.

 یدرب دار و برچسب ها یبا قفسه ها یبه سمت کمد گوشه اتاق رفت.کمد چوب یدیمف یسرگرم افتنیدنبال  به

 اسناد و مدارک و کتابها. یطبقه بند یمخصوص برا

 کیاز  یریرنگ کتاب با تصو یو آجر یبه جلد مشک هیبرگشت،چند ثان زیرا انتخاب و به پشت م انیحرام کتاب

 جالب بود. رشیدر پرتو نور زرد و قرمز نگاه کرد...تصو یمیقد نیماش

 صفحه از  کتاب را مرور کرد. نیا یدیبار متن کل نیچندم یو برا دیکش رونیکتاب ب نیرا از ماب کلربوک

چرا که آنقدر عقل در کله شان است که  اورندیرا تاب ب یبتیهستند انها قادرند هر مص رینظ یب ی)زنها موجودات

ان  ی انهیو از م یبزن ایکه دل به در نستیانجام داد ا یزندگ یها یدر قبال اندوه و دشوار دیکه با یبدانند تنها کار

 (.یببر رونیو از ان طرف سر به سالمت ب یبگذر



 آفرت

193 
 

خواندن کتاب داشت چرا که اعتقادش بر به  یادیبند از کتاب را با خودش تکرار کرد،عالقه ز نیو چند بار ا نیچند

 یب یشویم شانیو تجربه ها حیمخاطب نصا میمستق ریهستند که غ یکنندگان حتینص نیبود که کتابها بهتر نیا

 .یبعدش داشته باش یاز سرکوفت ها یانکه ترس

........ 

از  ی.بخش"درخشان یشرکت مهندس"شد. دهیشرکت کش یورود یبه سمت تابلو شیرو شیاز سه پله پ چشمانش

 و نامعلوم بود. دهیگذر زمان رنگ پر لیتابلو به دل یرنگ و درشت نوشته ها یآب ینوشته ها

و پر از  نیچرک دشیکه سطح سف یپله سرد یبود.رو امدهیکه قرار گرفته کنار ن ییهم با وجود خودش در جا هنوز

 نییها لرز به جانش افتاد و پا کییموزا  یادستانش گرفت.از سرم انیمختلف بود نشست و سرش را م یرد کفشها

 کرد. لیحال خوب را تکم ونیکلکس نیبودن فشارش هم ا

 نیاز ا شدیو کالفه تر م دیچیپیم شیتند،باعجله و گاها ارام رهگذران در گوشها یقدمها یرا بست.صدا شیچشمها

به قصد رفتن و هر گز برنگشتن ترکش کرده بود و  یکه روز ی.کمک خواستن از دخترشیرو شیو بن بست پ یناچار

را  یامبریرا داشت که سالها پ یبت پرست حالکرده بود. دایراه پ شیسخت زندگ یبه روزها یگریحال او در شکل د

 اورد. مانیبه او ا خواهدیم نکیبه سخره گرفته و انکار کرده وا

......... 

 پاسخ داد. عیرد وسررها ک زیم یکتاب را رو دیتلفن را که شن یصدا

 اوردن بفرستمشون داخل؟ فیتشر یلیخانوم مهندس جناب سه_

 قورت داد و گفت: کبارهیاز اب دهانش را به  یادیز حجم

 شون کن اتاق من.  ییمعطلش کن بعد راهنما قهیده دق_

کنار درگاه  یبهداشت سیان وارد سرو ییاتاق رفت و از در کشو یرو انتها نهیرا دور زد و با شتاب به سمت در خز زیم

 شد.

 دار به خود انکار شده اش زل زد. هیپا نکیس یگرد و بزرگ نصب شده رو نهیاز درون ا 
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 ریز ییرژلب روشن و رژگونه هلو بیصورتش  با ترک شیظاهرش را ساخته بود ارا یبا شال مشک یقهوه ا یپالتو

 .دادینشان م دهیاز هم رنگ پرنصب شده بود ب نهیباالتر از ا یکه کم یواریتابش نور چراغ د

 شد. دهیتر د دهیکرد که چشمانش کش زیرا باز کرد وچنان  محکم تر از قبل ان را حلق او شیموها کش

 ازان استفاده کرد. یگریاز هر زمان د شتریاورد وب رونیرا ب شیشگیعطر هم واریشده کنار د هیدرون باکس تعب از

که به  یشد سمت پنجره کوچک دهی.نگاهش کششدیتر م نیاش با هر دم و بازدم سنگ نهیمنقطع شده و س نفسش

 شیگلو ریرا ز سشیرا باز کرد و دستان خ یاب برنج ریبسته بود.ش ی.لعنتشدیاز ان استفاده م هیتهو ستمیعنوان س

داد و  هیتک نکیکنار س واریبدنش افت کرد.به د یاغکار را تکرار کرد تا باال خره چند درجه از د نیبار ا نیچند دیکش

 دنید یقرار است به هوا یفکر کرد که تا ک نیشده بود به ا رهیخ شیرو شیپ بیار یها یکه به کاش یدر حال

 هوا شود! یکه بر قلبش گذاشته ب یمسعود و زخم

 سر مسعود به سمت عقب شد. دنیپاشنه بلندش باعث چرخ یکفشها یصدا

 نیجا گرفت.در راس نگاه ا زکارشیپشت م یصندل ینشستن در برابر او  رو یاستقبال کرد اما... به جا ییخوش رو با

 .دادیبه دهانش مزه م یبیمرد بودن بودن  به طرز عج

 برگشت. شیقبل یدستش گذاشت و بدون حرف سرجا یجلو زیم یبلند شد و سفته ها را رو مسعود

 مبلغ اوراق سفته نگاه کرد وگفت: به

 ؟یخوریم یچ_

 .شدیصورتش هر لحظه پر رنگ تر م یرو یاخمها

 ندارم. لیم یزیچ_

 .یینجایباهم که االن ا میتعارف نداشت_

 نیسرکوفت را از او به ا دنیهم فشار داد. انتظار شن یرا محکم رو شیصورتش را سمت آفرت کج کرد و لبها مسعود

 نداشت. یزود

 .خورمیم ییچا هیاگه باشه _
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 ادیاز ذهنش گذشت و به  یبه ارام یمیمثل نس نیچهره آرژ کبارهیداد. به  کیبا ک ییراگرفت وسفارش چا۲شماره  

ذهنش  یا هیانکه خودش بخواهدچند ثان یروزها ب نیتلخ و پر رنگ.در ا خوردیرا بدون قند م ییاورد که او چا

اراده به مغز  یکه ب ییجنس ادمها نید از ایترس دیکه با دانستیوخوب م شدیگذشته م یقلدرروزها رپسرکیدرگ

مدت در ذهن  یطوالن یریدرگ کیو بعد از برخورد باافکار موجب  کنندیذهن م یدر حوال دنیخطور و شروع به چرخ

 .شوندیم

 کرد. رفتیکه م یریتوجه آفرت را معطوف مس یصندل یشدن مسعود از رو بلند

 .ستادیآفرت و شرکت بود ا یاز افتخارات مهندس یمتنابه یسالها انگریکه نما وارید یرو یتابلوها مقابل

 گذاشت و از پشت سر نگاهش کرد. شیدندانها نیکه دستش بود را ماب یته خودکار آفرت

و ساق بلند شلوار  شدیم دهیپهن تر د دیسف یو عمود کیرنگ با خطوط بار یدرون ژاکت مردانه قهوه ا شیها شانه

 انداخته بود. نیساق کوتاهش چ یرو بوتها نشیج

 نبود. یاما...دوست داشتن شدیم دهیجذاب د یادیز یسالگ ۲۸سن در

 کرد. ریآفرت را غافلگ رهیسرش را به سمت چپ چرخاند و نگاه خ 

 .یشیم دهیخوب و موفق د یلیتو خ_

 .دیکش رونیب شیدندانها انیخودکار را از م ته

 هستم._

 لب زد. دنشیکوتاه رس ریمس یآفرت رفت و در ط کیبه سمت پنجره بزرگ نزد مسعود

 .یکه باش یقشیال_

 .ستادیاو ا یبلند شد و در چند قدم آفرت

 اقتم؟یادم بال هینظرت من  ؟بهیکنیفکر م نطوریا_

 ساختمان عبور کرد. نییو شلوغ پا کیپرتراف ابانیبه سمت خ زیشفاف و تم یها شهیاز پس ش نگاهش

 هوشمندانه ساخته شده._
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 عوض کردن بحث بود. یکه برا یفیانتظار جواب سوالش را داشت نه تعر تآفر

 ؟یچ_

 با اشاره به پنجره قصدش رت واضح کرد. مسعود

 شده. وارید یآثارو نقشه هات رو شینما یبرا یمناسب یپالن باز و فضا هیسقف بلند اتاق  ریپنجره بزرگ ز نیا_

 چند ضربه به در زد و وارد اتاق شد. یمنش

 .نطورینشست و خودش هم هم شیقبل یسرجا مسعود

 زیم یرا رو کیو ک ییشال بود چا رونیاز ان ب یشتریب میرنگ که ن یشراب یتپل و موها کلیجوان با ه دختر

 .گذاشت و بالفاصله اتاق را ترک کرد

 امضا سفته ها. یآفرت  رفت برا زیاش را که خورد بلند شد و به سمت م ییاز چا یمین مسعود

 امضا شده را سمت او گرفت و گفت: اوراق

کنم اما... بهت قول  کاریچ دیبا دونستمینم یاگه نبود یبه من و خانواده ام کمک کرد میزندگ طیشرا نیتو بدتر_

 مو صاف کنم قول مردونه. یزود بده یلیخ دمیم

 باال گرفت. زیم یدر ان سو ستادهیگذاشت و سرش را به سمت مسعود ا زیها را درون کشو اول م سفته

از همه  گهیهمشون من د ریز یراحت زد یلیشد؟خ یچ یول یقولها بهم داد نیقبال هم از ا ادمیقول مردونه؟_

 .ترسمیمردونه م یقولها

 چیاز ه یدل خوش یدونیخانواده ات که م یکدوم از اعضا چیپول!فقط و فقط به خاطر خود تو بود نه ه نیاما...ا و

پدر و مادرت از خاطرم پاک نشده که دست به کمر و طلبکارانه سنگ حق نداشته  یکدومشون ندارم،هنوز حرفها

 .زدنیم نهیشون رو به س

 فاصله گرفت و به سمت عقب رفت. زیم از

 .ستین شناختمیکه من م یبه اون آفرت هی.طرز نگاهت...لحن حرف زدنت... شبیکرد رییتغ یلیخ_

 شد. دهیلبش به سمت باال کش گوشه
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 ؟یکه رهام کرد یکن دایپ میاز زندگ ییمن رو همون جا یداشت ه،توقعیعیطب نیخوب ا_

 لیکرده متما ریکه ذهن خودش را درگ یدلش را گفت،باال خره مسعود توانست ذهن آفرت را به سمت بحث حرف

 کند.

 یمن کمک کرد چرا به کنم،تویفکر کردم و االنم م زیچ هیاتاق به  نیتا خود صبح و قبل از باز کردن در ا شبیاز د_

 که... یمن

 اعتراف. نیماند از ادامه  ا عاجز

 نبود. نییپا یگریباال و نگاه د یکینگاه  گرید ،حاالیصندل یهم بلندشد از رو آفرت

 نیدو نفر من رو به مشمئزتر ینفر اما... قابل تحمل برا هی یبرا یادیز یکه وسط بحبوحه دردها یی؟تویکه چ ییتو_

 حالت رها کرد؟

 سرکوفت؟ ای یقصدت تالف_

 کرده بود. نیمرد نگاه خودش را هم بدب نیگذشته ا یها یبد

 قتیحق یادم دلشکسته و رها شده.ول هی،یاریروز رفتنت به خاطر م یاز فردا ریتصو هیکدام.تو از من فقط  چیه_

دادم و رفتنت  ریات تعبجر اهامیاز رو یلیمن با موندن به خ یول یدیخواسته ات رس هیتو با رفتن به  ستین نیا

و تحوالت  رییتو بذارم، تغ یبه جز ردپاها یریاحساستم پاره بشه و من جرات قدم برداشتن تو مس ریباعث شد زنج

 هیتو  یروز هیتر شد.دوست دارم  قیو شناخت ادمها عم یتو طرز تفکر و عملم به وجود اومد و درکم از زندگ یتازه ا

تو  دیرو با ییحرفا هی ستیحتما ازت تشکر کنم و علت شو نپرس که تا زمانش نرسه گفتنش قشنگ ن یمناسب یجا

 درون صدف بدرخشه و توجهات رو جلب خودش کنه. دیمطرح کرد تا مثل مروار سبشبستر منا

کبود شد.انچه در پس چشمان  شیو ناخنها دیمشت شده اش را چنان محکم فشار داد که انگشتانش سف دست

 .شدیاش م یتاب یباعث خشم و ب نیبفهمد و هم توانستیرا نم گذشتیفرت مآ

 .ستیبه کمک تو نبوده و ن یتار مو از بدنم راض هیگفتنش درست نباشه اما...  دیشا_

 از تعجب بزرگتر از حد نرمال شد. چشمانش
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تا روبه راه  دیو با یکاریاالن ب م؟تویدر موردش حرف نزن گهید ستیکرد بهتر ن شهینم یاتفاق افتاده و کار نیا یول_

شرکت  نیواسطه استخدامت تو هم تونمیم ستیمدنظرت ن یا گهید یاگه جا یکن دایکار پ هی تیشدن اوضاع مال

 درسته؟ یبود کیگراف پلمیبشم فوق د

 گفت: یبود با پوزخند اشکار شیسرنگ زهر الود درون رگها قیجمله آفرت مثل تزر هر

رشته  یقرار گذاشت ی!حتادینم ادتی یکرد چه جور یلیرشته تحص نیبه ادامه ا قیمنو تشوکه  یبود یتو تنها کس_

 باشه. نیخودتم هم یلیتحص

 داد. شیطلبکار و پر ادعا لیدل یچهره ب لیتحو یمتقابال پوزخند 

به عنوان  یتونیم یهر حال اگه دوست داشته باش م؟بهیقرارها گذاشتم واسه ما شدن مون االن ما شد یلیمن خ_

 یتونیپروژه بزرگ و پرسود که م هیشروع  ندهیهم بگم که هفته آ نویالبته ا یمن از فردا مشغول کار بش اریدست

 .یکن داختغرور مردونه ات رو پر ندیناخوشا یو زودتر بده ینشون بد یخود

 گفت: یخفه ا ینگاه کرد و با صدا یا شهیش زیم یکوچک رو یماکتها به

 مشورت کنم. میبا مر یمیقبل از هر تصم دیقت بده باتا فردا بهم و _

 شد ودر قلب آفرت فرو رفت. ریاخر جمله اش ت ییانتها بند

فکر  ی،بهتر منطق دهیرو نم تیو خرج و مخارج زندگ شهیبدون که غرور نون و اب سر سفره ات  نم نویا یباشه ول_

 قرار نده. ریتو هم تحت تاث یشخص یزندگ  یتا ضرر مال یکن

 یبه تلخ کردیاز مسعود متوقف شد.قد بلند مسعود اورا مجبور به باال گرفتن سرش م یکوتاهش در فاصله کم یگامها

 تکان خورد. شیقهوه چشمانش زل زد و با حسرت لبها

دوره رو با تو  نیدر آغوش گرفتنت،با من تلخ و بد نباش من ا یاالن چقدر وجودم در تمنا یدونستیمسعود کاش م_

 به تجربه دوباره اش ندارم. یپاس کردم عالقه ا چند ترم

 .نطوریو احساسش هم هم دیچشمان مسعود لغز مردمک

حضورت تو شرکت ودر  نیهم ستمیخواه ن ادهیمن ز یبهت دارم ول یاحساس هیبهت گفته بودم که هنوز هم _

هم  تیکار یتو زندگ ینینش هی.دل من به حاشنجایو اومدن به ا دارشدنیبه چشمام واسه ب دهیمن بهونه م یکینزد
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تا گلوم رو پر کرده و راه نفس  گمیکه م یدرد دل نیچون ا شهینمیحرفها رو بزنم ول نیکه نبابد ا دونمیقانع، م

 جز وجود خودت. شهیپر نم زیچ یچیکه با ه کیو تار قیآب عم یچاله ها هیرو سخت،خاطرات تو شب دنمیکش

 .دیو عقب کش اوردیراه طاقت ن مهیدستانش را به قصد در آغوش گرفتن اک بلند کرد اما...ن مسعود

 یبه شکستن حرمت اغوش مرد تیکاره او از ته دل خوشحال شد،دلش رضا مهین یاقدام احساس نیاما...از ا آفرت

 .دادیرا داشت نم یگریکه عطر زن د

وجودش را احساس  یاما... گرم یریگیا محکم در آغوش مست که معشوقه ات ر یزمان یلحظه عاشق نیسخت تر"

 یپافشار بشیوجود حاضر و دل غا یکه او رفته،رو یاما...غافل از آن یدهیجا م شتریرا در آغوشش ب ،تنتیکنینم

و در  یزیجان دلتنگت بر شهیر یبه پا ااز عصاره وجودش ر یتا کم یفشار یخودت را در آغوشش م شتریو ب یکنیم

اما...مدتهاست که مال  ،کنارتوستیکنیحس م شترینبودنش را ب یکنیحلقه دستانت را تنگتر م شتریهرچه ب تینها

مثل  ستیگریفکرش با د یتوست ول شیشود،پیآغوش گشوده ات هرگز پرنم انیاش در م یخال یو جا ستیتو ن

 یدر دسترس چشمانت است ول کند،نگاهشیاش است،باتو صحبت م وردعالقهم میت یباز یکه غرق تماشا یپسرک

 ینیبیاست،به تو پشت کرده و م بیهمان پارادوکس جسم حاضر و دل غا یحواس پرت نی.اگرید ییحواسش پرت جا

 کبارهی،محکم است تنش در آغوشت اما... به  یکنیوتو تنها حلقه دستانت را محکمتر م رودیوم رودیرفتنش را که م

 "شده از او باد برده را. یوآغوش خال یمانیوتو م رودیوم وزدیهمانند باد محکم م

 برگشت و با عجله شماره بهبد را گرفت. زیبرهم خوردن در اتاق متوجه رفتن مسعود شد به سمت م یصدا با

 جونم. ندرالیسالم س_

 انگشتانش هم. نیو تلفن ماب دیلرزیم دستانش

 بم.به حسا یختیها رو ر کیفقط بگو که پول الست ستیبهبد حالم خوب ن_

 کرد. یکوتاه مکث

 مسعود اومده بود شرکت؟_

 .دیکش یقیو نفس عم دیهم کش یرو پلک

 سفته ها رو اورده بود.  _
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 بهبد گرفت مثل دل خودش. یصدا

 .کنهیاون تمومت م یتمومش نکن گه،تویمسخره رو تمومش کن د یباز نیا _

 .دیعقب کش یصندل هیبه سمت پا کهایسرام یسست شده اش را رو یپاها

حق عشق رو  دی.مسعود بایقبولش کن یخوایوتو نم دهیوقته به ته رس یلیکه خ یو نه من یباز نینه ا شهیتموم نم _

 ادا کنه.

 لیاشک را تحم نباریا کردیکه خنده را بر لب او اجبار م شهیبرخالف هم شیبار و حرفها نیاول یبلند شد برا شیصدا

 کرد به چشمان او.

 یوقت هم نداشته و کارش فقط باز چیکه اون کثافت دوست نداره و ه یباور کن یخوایمن یکدوم عشق؟چرا تو لعنت_

 .یگردیوجودش م یکه دنبال عشق تو وجود ب دونستیبا دل و احساست بوده چون م

 کاش... یا کردیو او را به حال نداشته خودش رها م داشتیبر م قتیکاش دست از گفتن حق یا

 گفت: سشیرا پاک کرد و با لحن خ شیپشت دستش اشکها با

 ادی  یو ما عشق رو از همون ادم شهیبرامون عاشقمون نم شهیعشق م یکه معنا ی؟ادمینجوریبهبد چرا عشق ا_

 که دوستمون نداره. میریگیم

 جواب  را تکرار کرد. یسوال ب ییچرا نیشده اش باز هم ا دیکل یدندانها انیو از م دیکوب زیم یرا رو تلفن

که قصد شستنش را داشت محکم  یوانیپر از اب و کف  پرت کرد، ل نکیدرون س تیرا با عصبان شیدستکش ها میمر

 و دیبه کف اشپزخانه کوب

 .زدیحرف م شیاز حماقت ها یوبا خونسرد نتیزده به کاب هیبر سر مسعود که تک دیکش ادیفر

 یزنت در مورد همکار یجلو یکشیخجالت نم ؟یاون کار کن شیپ یبر یخوایچرا م ؟اصالیچرا کمکشو قبول کرد_

 !یزنیبامعشوقه ات حرف م

 .دیبه صورتش کوب یمحکم یلیبرداشت و س زیبه سمتش خ مسعود
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خورده صورتش گذاشت واشک مانده در پشت  یلیطرف س یرا رو سشیباز دست خ مهیبا دهان ن ریمتح میمر

 شد. ریسراز شیپلکها

 ستیمن و افکار خودت بده.آفرت معشوقه من ن یاول اونو مزه کن بعد به خورد گوشها یاتیقبل از گفتن هر چرند_

زن  هی یکه تا حاال بوده. اگه کمک شو قبول کردم و گردن خم کردم جلو مونهیم ییونسبتش تنها همون دختر دا

سرتو و  یونه رو روخ نیدر ا دیعربده و تهد ابوده که از فردا  چند تا گردن کلفت ب نیفقط و فقط محض خاطر ا

 .یتا سرکوچه بر یخانواده ام خراب نکنن و از ترس شون جرات نکن

 .شدیاز ان خارج م یو نامفهوم فیشد که اصوات ضع رهیاو خ یوذهن مبهوت به حرکت لبها سیبا چشمان خ میمر

 گفت: یا انهیاز موضعش کناره گرفت و با لحن دلجو مسعود

روزها  نی،ایکرد کیکه با حرفات اعصابم رو تحر یتو هم مقصر یا متاسفم ولواقع ؟منیدیبه حرفام گوش م میمر_

و  شمیم دهیکش نییبه سمت پا شتریباال اومدن ب یبه جا زنمیدست و پا م یفرو رفتم و هر چ یانگار تو باتالق بدبخت

 نداره. تیکه تنها ساخته ذهن خودت و واقع یاتینه مقابلم اونم به خاطر چرند یهمراهم باش خوامیازت م

خنده اش به  لیتا مانع تبد دیدندان کش ریاز اعماق وجودش منفجر شد.لبش را به ز یبلند ناباورانه و مضطرب خنده

 کییتمام شکست خورد و به سمت موزا یچارگینتوانست و با ب یشود ول ادیز اسیدر مق یکیریستیقهقهه بلند و ه

ان پرت شده بود سقوط کرد و دستان مسعود از  ارمثل ترکش در گوشه و کن وانیو برنده ل زیت یکه تکه ها ییها

 و آسمان ماند. نیزم انیکمرش نشست و معلق م یپشت رو

برهنه  یدر کف پا شهیش یزی.تستادیسرپا ا ییظرفشو نکیبه س هیکف دستانش مسعود را به عقب پس زد و با تک با

 نیو غم ا یحال پر از گرفتار نیکه ماب یرا احساس کند.درد ییاش فرو رفت و سوزش پوستش باعث شد درد گذرا

 گم شد. شیروزها

 به اسفنج فشرده شد. هیمسعود نگاه کرد و قلبش شب یشانیپ یرو یاز خود شاک یاخمها به

آفرت رو معشوقه ات خطاب کردم!تو  نکهیخاطر ااونم به  یزد یلیمشترکمون بهم س یبار تو زندگ نیاول یتو برا_

و دست  یچرا پرخاش کرد ستین یزیچ ،اگهیشکست گهیدختر د هیو احترام زن خونه ات رو به خاطر  تیامن میحر

 یدیاجازه نم یافتیآفرت ن ادی نکهیکه نفهمم تو به خاطر ا ستمیبچه هم ن ستمیمن کور ن ؟مسعودیمن بلند کرد یرو

 که اونو به خودش راه نده. یریذهنت رو بگ یجلو یتونیکه رنگ قرمز بپوشم چون خودت نم
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 یو در حال دیبار بوس نیصورتش را چند یرو یلیس یوجا دیبه سمتش رفت و او را به آغوش کش اطیاحت یب مسعود

 گفت: کردیکه در آغوشش او را  به سمت سالن کوچک خانه حمل م

 چیخودم ندارم.باور کن  که ه یرو یکنترل چیچند وقت ه نیا خوامیبازم معذرت م یول یکنیاشتباه فکر م یدار_

کار آفرت رو  شنهادیپ گمی.اگه میکنیم طیمن برداشت بد و بدون درک شرا یاز حرفا ی.دارشهیواسه من تو نم یزن

تا  دیاالن هم که اوضاع بدتر شده با دادیرو به زور م نایخرج مامان ا نیخاطر که  مغازه تا قبل از ا نیبه ا میقبول کن

 مشغول بشم من هنوز هم بدهکارم فقط طلبکارم عوض شده. ییکه دستم بازبشه جا یوقت

 شیاما...صدا شدیمسعود م یحرفها یکه جادو شهیداد.ارام شده بود مثل هم هیبه دسته نرم و گرد مبل تک  میمر 

 .دادیبغض م یهنوز هم بو

 نه. یبوده؟گفت تیمون تو زندگ ییاول  اشنا یکه روزها یرت همون دخترآف دمیازت پرس یچرا وقت_

با هم به  میکه داشت یمون وقت ییاول اشنا یکه روزها یدونستی. تو خودت خوب مستینگفتم چون مهم نبوده و ن_

بدم.تو هم  انیپا میتو زندگ گهیدختر د هی یبه رابطه احساس کردمیمن همزمان تالش م میدادیرابطه مون شکل م

بره و منم با جون و دل قبول  رونیب میاز زندگ شهیهم یکه اون دختر برا یباهام به شرط یکه بمون یقبول کرد

 بود. میزندگ کیتو شر یبود که اون االن به جا نیا ریکردم.اگه غ

 .دیزد و نگاهش را سمت چشمانش کش میمر یپا ریز یسطح یدگیبر یزخم را رو چسب

کرد  یزندگ شهیبدون تو نم دمیعاشقت شدم و فهم دمیرو د باتیو ز یمشک یچشما نیکه ا یه امن از همون لحظ_

 باور کن. نویا

 باور کرد عقلش اما... دلش

 شیپ ونیزیشانه او گذاشت و زل زد به صفحه خاموش تلو یسرش را رو میکنارش را پر کرد ومر یخال یجا مسعود

 . دادیم شیرا نما نهیمطلق پس زم یکیدر تار شانیهر دو هیاز سا یدو نفره ا ریکه انعکاس تصو شیرو

بود  شیرو شیپ شگریو صفحه نما یکه تمام توجه اش معطوف باز یانداخته بود و در حال ریرا گوشه لبش گ زبانش

 گفت:

 دختر کار کنم. نیبا ا خوامینم گمی!مستمیبازن جماعت کار کنم اصال مگه من صاحب ملک ن تونمیبهبد من نم_
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سرش  یکاله رو یست ان که به جا  یبود ودم کن یان پر از توت فرنگ نهیکه پس زم یبند صورت شیبا پ بدبه

 و گفت: دیکانتر اشپزخانه سرش را به عقب کش یدر ان سو نیآرژ دنید یگذاشته از اجاق گاز فاصله گرفت و برا

من خودم  کنهینم یبدون اون بابام کار یعنیشده دست راست بابام  دیدخترچشم سف نیا شهیبه جون خودت نم_

و رابطه شون شکل پدر و  ستین یخودیها هم ادم ب نقدرینه ا دمید یرو هم ول ختهیبا بابام ر کردمیفکر م لیاوا

بوده و  گهیزن د هیبه سرم زد که نکنه بابام با  گهیفکر د هیراحت شد البته راحت راحتم که نشد  المیداره خ یدختر

صد نسل  چیخودش که ه دمید شیشو دادم ازما دهیبر سیچندتار از اون گ نیس انداخته واسه همتوله رو پ نیا

 نداره. تیقبلشم با خون ما سنخ

کنار دستش برداشت و چنان  یعسل یرو یاز درون سبد سفال یقرمز بیواگذار کرد و س یرا به عل یادامه باز نیآرژ

 ور و ان ور پرت شد. نیبه ا شیبه ان زد که ترکش ها یگاز محکم

 .رهیگیباهات شکل تمسخر م یجد زیکه هر چ یدو کالم حرف حساب زد از بس مسخره ا شهیبا توهم نم_

 بلند گفت: یبا صدا کبارهیبود به  یکه غرق باز یعل

 یلعنت_

 پرتاب کرد. زیبه سمت م ادیرا با ارتفاع ز یباز میس یدسته ب و

گوشه لبش  گاریگذاشت و با دود تلخ س زیم یرو وهیبشقاب پر از پوست مگاز زده اش را درون  مهین بیس نیآرژ

 برد. نیطعم ان را از ب ینیریش

 .یزد به عل تشر

 یقبل یمثل دو تا نمیبه حالت اگه ا یوا یکنیم شیچرا رو دسته بدبخت خال رسهیخودت نم یعرضگ یزورت به ب_

 .یشکسته باش

گفت:درست کردن  یبلند یو سرش را عقب داد و با صدا دیپشته مبل کش یاو دستش را رو دیتوجه به تهد یب یعل

تو اشپزخونه که  یدیساعته چپ هی م؟یخبر بود یو ما ب خواستیم فاتیهمه وقت و تشر نیدوتا تخم مرغ ا

 .یاز گرسنگ می؟مردیچ

 دهیعقب کش یها یصندل یهمزمان رو نیوارژ یچهار نفره اشپزخانه گذاشت وعل زیم یرا رو مرویتابه ن بهبد

 نشستن.
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 تابهیتا روغن اضافه اش به سمت ماه دادیرا درون نان فشار م اتشیکه محتو یگرفته و در حال یلقمه بزرگ بهبد

 رنگش نقش بست.  یاب نهیشود تلفنش زنگ خورد و اسم آفرت در پس زم ریسراز

 یبار رو نیتماس انگشت چربش را چندان را قورت داد و قبل از قطع  دهیجو مهیرا درون دهانش گذاشت و ن لقمه

 تا تماس برقرار شد. دیکش یگوش یصفحه لمس

 ان گفت: یا شهیبه لبه ش دنیرس انهیبرد و در م شیپر از دوغ را به سمت لبها مهین وانیل نیآرژ 

 بدبخت. یخاک تو سرت کنن ترسو_

 گفت: یرو از او  برگرداند و  با لحن کشدار ظیبا غ بهبد

 سالم عشقم_

 .یایگفتم تو هم ب میخوریبا استاد ناهار م می؟دارییسالم.معلوم هست کجا_

 کرد و گفت: کیگرفته بود بار یکه لقمه بزرگ یعل یرا برا چشمانش

 ن؟یخوریم یچ ؟یجد_

 .دمیبرات سفارش م یدوست داشت یهر چ ایتو ب_

 لقمه اش شد. نیفرو کرد و مانع خوردن دوم یچنگال را درون دست عل یزیت

 .زیم یبه هوا رفت و لقمه دستش پخش شد رو یآخ بلند عل یاصد

 چشم چرون. یابونیدوتا غول ب نیافتادم ب ریگ نجایکه ا ینوش جونت نباشه بدون من یول امیب تونمیمن که نم_

 نگاه کرد. دیکشیرا به اتش م گارشیوس دهینخورده دست کش شتریکه چند لقمه ب نیبه ارژ یچشم ریز

ادم  نیو پاک تر نیزتریبه جون عز دمیهم هست،آفرت قسمت م یبد،تازه دود یلیخ کنهیشون بد نگاه م یکی_

رو اونا به من  یلذت لعنت نیکه خودمم اگه بهم تجاوز شد به بابا بگو من نخواستم اونا خواستن بگو که ا تیزندگ

 کردن. لیتحم

 خط پخش شد. یاز ان سو یفیضع یبلند آفرت با صدا خنده
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 و نگران شد نه تو. دیواسه اونا ترس دیبه نظرم با_

 و اشنا پشت خط شده بود. بیخنده غر یجلب صدا نیآرژ توجه

به خاک  کرشیدروپ یب یچاپلوس رو با اون چشمها یعل نیاز تو وحشت کردکه پوزه ا دیبا دیترس دیاز من نبا_

فقط پسرا  گهیم گهیبه جون خودم نباشه به مرگ خودت ازاون  روزتا حاال اعتماد بنفس شو از دست داده د ،یمالوند

 زده تو کار هم جنس خودش. ییجوار هی

 !اون که حقش بود.یگیرو م یسامان یعل_

 شیاچشم دوخت و او را مخاطب حرفه نیبه ارژ یعل یو چشم غره ها یرلبیز کیرک یاعتنا به فوش ها یب بهبد

 قرار داد.

 ؟یواسه مون بکن یکار هی یتونیآفرت م_

 .کنمیقطع م یادامه بد اتتیبه چرند نطوریهم یخوایاگه م_

 . گمیم یست،جدین یشده شوخ ملکتینه به جون بابام که کنارت نشسته و جز ما_

 در مورد اون شب گفته؟ یزیچ یشده؟کس یزیگفت:چ ینگران با

که صاحب ملک پروژه ست  نیدارم هم یدوست هیمن  ستیحرفا ن نیوا یسوز شیات هینگران نباش قض زمینه عز_

 .گمیرو م یفراهان نیآرژ

برگشتش را گم کرد  ریاسمش کنجکاو به دهان بهبد چشم دوخت ونفس آفرت رفت و مس دنیبا شن نیآرژ

 .یاستادقاسم نیزبیر یرچشمهایز

 ؟یکوش ییکجا یموش یعلو موش_

 ه؟یمشکلش چ_

 گرفت و گفت: یرا به باز زیم یرنگ رو اهیل و سشک یهرم نمکدان

گوسفند داشته که از بس  یبه پاک یبا روح دهیساده افتاب و مهتاب ند زیکن هیاقا  نی.اهیدردش چ میبهتر بگ _

به  شهیم ییجورا هیشده از قضا اسمش هم آفرت  یاقا فرار نیا لهیجونش رو برداشته و از طو چارهیکرده ب تشیاذ
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 زیلنگه جورابم جا نذاشته که ما دنبال سا هی چیمعرفت به لنگه کفش که ه یب نیا یهم شباهتش داد ول ندرالیس

 .کشهیکنه و داره عذاب م یزندگ تونهینم شعهوریزشت وب زیبدون اون کن دهیدوست من فهم نیاالنم ا میپاش بگرد

 گفت: یالیخ یزد و با تظاهر به ب ینمک یلبخند ب آفرت

 غذام سرد شد. کنمیمن قطع م یباز شروع کرد_

با توجه به شناخت  یول دهید یروح بیدختر فقط اس گهیم نیآرژ ؟البتهیکنیم داشیبگو پ یکجا بر ساینه خوب وا_

 .یبگرد یروح بیوهم اس دهید یجسم بیکه هم اس یدختر هیدنبال  دیپسر گور به گورشده با نیمن از ا

 به چشمان پر از خشم ان دو نگاه کرد. یشادتماس را قطع کرد و بهبد با لبخند گ آفرت

 نی؟ایکشیگفت:خجالت نم تیو کوچک جلو دستش فشار داد و با عصبان یبشقاب خال یرا رو گارشیس لتریف نیآرژ

ضمن  شکش،دریپ یهمکار کنهیکه تره هم واسه من خرد نم ینجوریا یگفت بهیبود به اون دختر غر یخزئبالت چ

 .رونیب یزیمو بر یوبم زندگ ریز   یهر کس و ناکس شیپ ادیکه خوشم نم یدونیمگه تو نم

 قاشق به جان ته مانده غذا افتاده بود. با

داره  ادیدختره ادم ز نیمن رو باش که خواستم کمکت کنم ا کنهیخودشو واسه من بزرگ م خودیخوبه تو هم،چه ب_

 زود  به آغوش نا امن تو برگردونه. یلیگمشده ات رو خ تونهیم

 و وگفت: دیکوب شیبه بازو یت محکممش یعل

تابلو  یزدیباهاش حرف م یرو طناب.وقت یوپهن کرد یدختر من رو پاک شست نیا شیکه پ یبه من داشت کاریچ_

 .یبریبود ازش حساب م

 خوردن درون دهانش جا داد. یاز سبز یمشت

 .یزیچ هیحساب بردن اونم من!حاال اگه زنم بود _

شده  دنیبزغاله در حال چر هیشب ختهیبهم ر یو موها شیزده از لبها رونیب یاز سبز یمیبه بهبد نگاه کرد.با ن نیآرژ

 بود.

 ؟یکنیچرا باهاش ازدواج نم_
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 از حرکت. ستادیتعجب چانه اش باز ا از

عقدش بهادر اونجا  شیمگه ببرم پ میصبحش قصاص شد دهیخودمون؟به لذت شب زفاف نرس یعل نیهم ؟بایبا ک_

 کنم.

 فرستاد. رونیب یرا با مکث کوتاه گاریس ظیغل دود

 دختر مهندس ست. نیمسخره نشو منظورم هم_

اون کدوم  گهیم شهیاخه هم دهینم تیمن رضا یبدن بابا تیخودش و باباش رضا شهی!نمیگیرو م تهیاها اون عفر_ 

 با تو باشه. یکه تاوان گناه بزرگش قرار زندگ یدختر گناهکار

 کج کرد. نیو گردنش را سمت آرژ دیکش رونینخ ب کی زیم یرو گاریو از جعبه س  دیرا عقب کش شیصندل یعل

به نظر اهل  خونهیرو باز نکرده ذهنت رو م ست،دهنتین میدیکه تا حاال د یاز دخترها چکدومیه هیدمش،شبیمن د_

 . دهیقرار نم یکاریو ب بهیغرکه خودشو در دسترس نگاه هر ادم  نیو مهم تر از همه ا ستین دنیهرز پر

 پشت سرش رفت. ینیزم یها نتیبلند شد و به سمت کاب یزیتم وانیاوردن ل یبرا بهبد

 ادم هرزه. میدستت درد نکنه حاال ما شد_

شناخت  هیآدم متفاوت که  هینبود، شناختمیکه م ییکدام از دخترها چیه هیدر دلش زمزمه کرد: آفرت هم شب نیآرژ

 بود. یچند جمله اش کاف دنینگاهش تنها شن یبه جادو یوابستگ یاما...برا بردیاز درونش مدتها زمان م ینسب

 گرفت. گارشیاز س یگرید قیعم کام

 .ادیباهاشون کنار نم یکار طهیخارج از ح یمرد چیوه ستنین یجنس دخترها، زن زندگ نیا _

 گفت: تیچشم دوخت و با جد نیخودش و ارژ گاریدود س یبه تالق یعل

رو  یدختر خوب و قو نیچن هیسن ندارم دلم داشتن  نیدر ا یتاهل یبه زندگ یکه عالقه ا نینظر من برعکس تو،با ا_

بشه  یا گهینگاه و دل خودش جلب کس د دهیاجازه نم شیوفادار یول کنهیکه نظر همه رو جلب م خوادیم میتو رندگ

چهره گرم و پر از عشق و  هیو  رونیب یایواسه دن فوذن رقابلیچهره سرد و غ هیه،که دو چهره متفاوت دار ی.دختر

 .شیاحساسات زنانه واسه خلوت زندگ
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مدنظرش بود و باالخره  یا شهیکوتاه ش وانیکردن ل دایگالس فرو برده و در حال پ یها نتیسرش را درون کاب بهبد

 برگشت. زیکرد و دوباره سر م دایپ کیبلند و بار یوانهایل نیان را ماب

 هیشب یمردها دی.اون از دنیدیفقط در موردش شن شمای.ولشناسمیآفرت رو مثل کف دست م ،منیحق با عل_

 یکه هر چ شهیمردها نم یداره و مهره باز یادیو اعتماد بنفس ز ییقابل تحمل، چون حس مستقل خو ریغ نیآرژ

 ا بگن چشم.گفت اون یتاس که هر چ هیگفتن بگه چشم اون 

و در  دادیگونه حرف زدن ناشناخته از بهبد گوش م نیبا تعجب به ا نیکرد و آرژ ریسراز وانشیدوغ را سمت ل یبطر

 .شناختیو نم دهیان دختر را ند نکهیبا وجود ا یمرد قبول داشت حت کیحال انها را به عنوان  نیع

از اون  شتریزن ب هیو بزرگ شدن؟چون اعتقاد داره که  شرفتیواسه پپ دهیبه آفرت بها م نقدریچرا بابام ا دیدونیم_

واسه  یدلش به احساس خاص هم باشه اونوقت که نه مانع یباشه به خصوص اگه تو یقو تونهیم دهیکه نشون م یزیچ

 .ینیواسه نابود شدن وعقب نش ینه بهانه ا نهیبیم شرفتیپ

 گفت: یحن نرمشان با ل قتیحق دییبهبد و تا یبه دنباله حرفها نیآرژ

 مرد رو نابود کرده. هیکه بدون حرکت انگشتش و تنها با حرفهاش  دمیرو د یمن خودم دختر_

 یزده شد از کارها رتیاز قبل ح شتریبه آفرت فکرد کرد و ب دیکشیرا سر م وانشیل اتیکه محتو یدر حال بهبد

 .دادینفس دوباره م شیاما به مردان زندگ دیبریو هوس باز را م بهیکه نفس مردان غر یاو.دختر

 باشد که مسعود بود؟ اقتیل یب تواندیمرد تا چه اندازه م کی

در خلوت  گانهیمردان ب یرا که حت یخبر بود.دختر یرا از دست داده وهنوز هم از ارزش  ان ب ییچه گنج گرانبها او

 .کردندیم شیاش را ستا یقو هیاعتمادبنفس و روح شیخو

عمارت   یها وارید یرو دیپرده سف کیو برگها در مقابل  ریسراز یدر هر مکان زهایم یسبز از سقف تا رو منظره کی

کار  نیقرار داده شده بود که ا زیهر م یرو کیکالس یبا رنگها یبه صورت ابشار ییشده بودند و تاج گل ها زانیآو

 جشن شده بود. یو برق دار در فضا رقز تیمرکز کی جادیباعث ا یزیسطح روم یرو یمانند گلدوز

مراسم  یکه نقطه کانون دیعروس و داماد رس یصندل یمهمانان عبور کرد وبه رو تیانبوه جمع انیاز م نیآرژ چشمان

که از  ییبایز یو بلورها یرنگ یها شهیزرق و برق دار و ش یهندس یشده با شکلها نیامشب بودند و اطرافش تزئ

 شده بود. زانیسقف او
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شده  ونیهر چه تمام شن ییبایکه به ز یعیخوش رنگ و طب یموها یطال رو فیو تاج ظر دیسف یبا لباس محل نیآو

اما... کمرنگ  دیدرخشیچشمانش هنوز هم م ییوغم درون روشنا دیخندیقرمز رنگش م یکنار آوات نشسته بود.لبها

 .گرید یتر از روزها

.هر چه بود دلش را کندیکه در ان لحظه تجربه م یخوشحال ایچشمان خواهرش است  رهیت شیارا لشیدل دانستینم

 به انتخاب خواهرش و اعتماد خودش. کردیقرص م

 در کنارش نشسته بود. دهیاجازه برداشته و پوش یبود و ان را ب اکویرنگ که متعلق به د یقهوه ا یبا لباس محل بهبد

او را   یگرید وانیبرداشتن ل یانها بود که بهبد برا زیدر حال عبور از کنار م یالکل یها یدنینوش ینیبا س خدمتکار

 صدا زد.

 لب غر زد. ریشد و ز یاو عصب یو سبکسر ییپروا یحد ب نیاز ا نیآرژ

رو خودت  یکنترل گهیبره د شیپ ینطوری!اگه ایرفتارت هست وان،متوجهیبه حال لبت اگه بخوره به اون ل یوا_

 خواهرم به خاطر رفتار بچه گانه تو خراب بشه. یشب زندگ نیکه بهتر خوادیوجه دلم نم چیو من به ه یندار

قرمزرنگ  یاز محتوا یمیکه ن دیکوب زیم یرا چنان محکم رو وانیهم فشار داد و ل یرا رو شیبا حرص لبها بهبد

 کرد. جادیبزرگ و کوچک ا رهیچند دا یزیرنگ رو م دیساتن سف یلب پر زد و رو یدنینوش

اورد.تنها  رونیرنگش برد و دکمه کوچک دو سوراخه را از ان ب یمشک یلباس محل بیت جدستش را سم نیارژ

 ییداشت که در همان شب کذا نیقیکرده و  دایتخت پ ریاتاقش ز لیاز افرت که ان را زمان جمع کردن وسا یادگاری

 تن او شده بود. راهنیپ نیباعث کندنش از است

جان را  یکوچک و ب یانگشتان شصت و اشاره اش محکم گرفت و با تمام وجود لمسش کرد تا ش نیرا ماب دکمه

توانند درد  یزنده نم ریغ ایاش نکهیدال بر ا یچه مدرک یاحمقانه به نظر برسد ول دیاش کند.شا یمتوجه عمق دلتنگ

 را حس کنند وجود دارد؟

 یکه ان دختر به او تعلق خاطر داشت کاف نیآفرت است هم معشوقه راهنیدکمه متعلق به پ نیمهم نبود که ا شیبرا

به تعلقات  شودیقانع م یو حت کندیم یبه هر انچه رفع دلتنگ شودیچاره وار متوسل م یبود.دل که تنگ باشد ب

 مانده. ادگاریکه از معشوق به  یبیرق

 شد و گفت: زیخ مین بهبد
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 به صورتم بزنم. یآب هیمن برم _

 مچ دستش را محکم گرفت و با تحکم اخطار داد. نیارژ

 باشه؟ یکنینم یکار اشتباه_

 زد. یدستش را ازاد کرد و پوزخند مچ

 ؟منیکرد یجشن اومدم؟تو با خودت چه فکر نیکه حس کنم بدون دعوت و ناخوانده به ا یکنیرفتار م یچرا طور_

از  ادهیمن ز یتوجهش به تو که امشب عمدا جلو چشماو الیکه به خاطر رفتار سرد د ستمیخودخواه و نفهمم ن نقدریا

منم کم از خواهر  یخواهرت  رو که برا یدگشب زن نیبهتر ادیحساب کار احساسم دستم ب نکهیحد شده واسه ا

 خراب کنم.  ستین

 ها و چهیبا قال یجشن امشب به شکل سنت یسالن رفت که برا گریبلند به سمت د یجواب نماند و با قدمها منتظر

شد دختران گرد هم جمع شده او را  کیشده بود.به لبه تخت که نزد نییتز یچوب یتخت ها یرو یمیقد یها یپشت

 شد. الیباعث جلب نظر د نیبا چشم و ابرو به هم نشان دادندو هم

را مردانه تر  کلشیکه چهره اش را جذاب تر و ه یمحل یبا لباسها دیرا به سمت شانه اش کج کرد و بهبد را د سرش

 .دادینشان م

 اش را خاراند و ابرو باال انداخت. چانه

 .دیاریب فیلحظه تشر هی شهیخانم م الید دیببخش_

 دختران به دنبال او راه افتاد.  نیسنگ ینگاه ها ریز الید

 هم. الیرفت و د اکویبه طبقه باال  و درون اتاق د بهبد

 .ستادیشب داشت ا یکیدر پوشش تار ینازک سع ریحر یکه پرده ها یبه او مقابل پنجره بزرگ پشت

 لطفا در اتاق رو ببند._

 در را نه. یصدا یول دیوتاک انگشتان بلند والک خورده اش را شن کیریت یصدا

 گفت: یمحترمانه ا ریبلند و غ یبا صدا نباریا
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 رو ببند. یاون در لعنت گمیبا توام،مگه نم_

 گفت: یخفه ا یاسترس گرفت و با صدا نشانیاز جو ماب الید

 حرفهاتو نشنوه. یهست که کس ادیز یبه قدر نییطبقه پا کیموزئ یصدا_

 .دیبه سمت او چرخ شیپا یگرفت از پوشش پنجره و با خشم رو چشم

رو به  نییطبقه پا یادمها یپا ادمیخسته شدم از بس هر حرف رو چند بار تکرار کردم واسه ات پس ببندش تا فر_

 .دهیشن خودم نکشج

 نانیاطم یباعث قدر نینبود هم یبودن راهرو روشن را چک کرد کس یقبل از بستنش خال یدر اتاق رفت ول یسو به

 خاطرش شد.

 .شنومیامرتون اطاعت شد خوب بگو م_

 .ستادیا الید دیاز د یندیسمتش رفت و در فاصله ناخوشا به

 بود. دهیخون تن یکه در اطرافش تارها شینرم شد برخالف اشوب مردمکها شیصدا

 ینفهم نمیبب یبزن دنیو ند دنیخودت رو به نشن یتا ک ؟قراریداریهات بر نم یمسخره باز نیدست از ا یتا ک_

 بهش؟ یدیچسب یلذت داره که دو دست یلیخ

 نگاهش. نطوریهم دیلرز الید دستان

 ؟یزنیحرف م یدر مورد چ یدار_

 زد. یپوزخند

 یسود چیو در عوض ه یکن نیخودت و احساساتت رو خرج آرژ یخوایم یبهت مزه داده بگو نه.تا ک ینفهم گمیم_

 اورده؟یبه وجود ن یکشش و اتفاق چیکه ه یشد یکه چند ساله قطب رابطه احساس نیاز ا ینشه؟خسته نشد دتیعا

 .دیهم لغز شیقدم به عقب برداشت و صدا کی
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به تو نداره و نخواهد  یربط چیکه ه یو بهتره بدون فهممیجا تو نم یدخالت ب لینداره دل یبه تو ربط زهایچ نیا_

رو  میحساب و کتاب زندگ یدست گرفت کنم،چرتکهیخرج م یهستم و احساساتمو چه جور یداشت که من عاشق ک

 ؟یکنیم

 .دیشده اش غر دیکل یدندانها انیبه سمت جلو برداشت و از م الیقدم به جبران قدم عقب رفته د کی

شده  گهید یکی.اون عاشق کنهیلحظه به تو فکرهم نم هی یحت نیکه آرژ یدونی...چون نمچارهیب یلی...خیا چارهیب_

به پا کرده  نیاوج گرفته و اون کفش اهن یادیز نیاما...تو نگاه ارژ یکرد رشیکه تو تحق یعاشق همون دختر ساده ا

 .گردهیهنوزم م وته ازش گش یشهر رو به دنبال رد یو تمام سوراخ سنبه ها

 تعجب لب زد. با

 !یدونیرو از کجا م زهایچ نیتو ا_

 .ستیسخت ن یادیز دنیفهم نیهست ا نیو احساس آرژ یخونه و زندگ کیکه شر یواسه کس_

 دستش مچاله کرد و با حرص گفت:دروغ محض همه حرفهات. انیبنفش رنگش را م یکمر لباس محل یرو نیچ

و  دمیتو د یکه چند رنگ یعاشقت بودم...من نیکه سنگ یمن،من یحرفها تیو توهمات تو نه واقع االتیدروغ،خ_

 نشد که بکنم. یعنیبازم دل نکندم ازت... 

 ندیاتفاق ناخوشا نیتر تیاهم یصورتش شد ب شیچشمانش پر از اشک شد و دران لحظه خراب شدن آرا کاسه

 .شیزندگ

 دم؟ینم تیاونم تلخ چون به حرف و احساست اهم یزنیرف ماز سوزوندن دل من؟ح شهیم بتینص یچ_

 .شدیم دهیچشمانش روشن تر د یو رنگ قهوه ا دهیتاب الیصورت د یلوستر چند شاخه رو ییروشنا

پاشنه  ریگرفتن هات... له کردن غرورم ز دهیهات...ناد یمحل یب یچون خودم بهت بها دادم برا زنمیاره تلخ حرف م_

 کفشت. یها

 بهبد احترام مرد بودنت رو نگه دار._

 را بلند کرد. دستش
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 تو هم احترام معشوقه بودنت رو نگه دار. _

را متوجه  الیتا د ختیچشم دوخت و زهر به جان کالمش ر واریکوچک  کنار د زیم یرو یخیتار یمجسمه ها به

 راهه اش کند. یاز بند احساس ب ییو رها قتیحق ینیریش

لحظه  هیتو ذهنش هم تو رو واسه  یمثل کف دستم،اون حت شناسمشیدوستم، خوب م نیرژمن چندسال که با آ_

 ...نکهیچه برسه به ا نهیبیعشق و حالش نم کیشر

حرفش درون دهانش  یگونه اش نشست و صورتش را به سمت شانه اش کج کرد و مابق یرو الیمحکم د یلیس

 .دیماس

خورده  یلیکه  گونه س یگونه با وجود پر از خشم به بهبد چشم دوخت که ناباورانه با دست یروان رو یبا اشکها الید

 چشم دوخته بود. شیپا ریز یکرده به پارکت چوب یاش را مخف

 نیحق با توئه اون من رو دوست نداره اما...هرگز ا ؟باشهیکنیمعنا م فیحد کث نیاحساس من رو تا ا یبه چه جرات_

 .یکن ریست داشتنم رو تحقکه دو یحق رو ندار

 زد و تکرار کرد. زار

 .یحق ندار یلعنت یحق ندار_

 گفت: ینگاه شکسته بهبد شبنم نشست و با لحن ملتمسانه ا درون

وقت  چیه ستیکه قرار ن یقراره گل احساست رو تو باغچه کس یدرد نداشت که حرفهات داره،تا ک یدستت اونقدر_

 ؟یو شکفته شدنش داشته باشبه رشد  دیو ام یبهش اب بده بکار

از  ییکه گو ییشده مثل روزگارش را از صورتش پاک کرد و با قدمها اهیس یبا پشت دست اشکها صانهیحر الید

 از اتاق دور شد. کندیدست فرشته مرگ فرار م

........ 

خان هم  لیو اسماع دادیخانواده  به عروس وداماد م نیا یبه جبران محبت ها ییایمراسم بود وهرکس هدا انیپا

 .دیرا به او بخش نیتمام سهم االرث آو
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اش را محکم و پر از محبت  یشانیو به سمت او خم شد و پ ستادیپراکنده را کنار زد.مقابل خواهرش ا تیجمع نیآرژ

او را پاک  یو با سر انگشت شصت و اشاره اش اشکها دیبوس کندیدلش را پر م یبه زود دانستیکه م یو حس دلتنگ

 کرد.

 کرد. تیشانه اش گذاشت و او را به به سمت اغوش خودش هدا یدست رو آوات

و  یمانده بود.به قهوه روشن چشمانش که از شاد یبازوان او باق یهنوز دستانش رو یفاصله گرفت از آوات ول نیآرژ

 زل زد و گفت: دیدرخشیاشک م

 ادیاگه اشک به چشمش ب یول یسرمون بود خودتم کم از برادر نبود هیکرد، پدرتم تا بود سا یمادرت برامون مادر_

چند سال که کنارت بودم  نیو در عوض ا ذارمیم زینباشه پا روهمه چ ایبدون اون دن خوامیبه جان خودش که م

 .رمیگیو تاوان هر قطره شو با خونت پس م ستمیا یمقابلت م

 داد. ریینگاهش را تغ یلبخند گرم و مردانه ا 

 .ستیبشه.عالقه ام بهش به اندازه تو نباشه کمتر هم ن سیاگه به جز اشک شوق بزارم چشمهاش خ ستمیرد نم_

 مردانه. شیقول آوات، مرد بود وقولها نیراحت شد از ا الشیرا باز و بسته کرد وخ چشمانش

 روز واسه تو شلغم خانوم. هی شاهللیو گفت:ا دیبا دست به شانه بهار کوب بهبد

 اعتراض دستش را پس زد و با اخم گفت:با  بهار

پس  کنهیازدواج نم کیتا دختر بزرگ ازدواج نکرده دختر کوچ میحالم بهم خورد،در ضمن ما رسم دار هیاَه شلغم چ_

 .الستیاول نوبت د

با  الیشباهت به هر انچه مفهوم لبخند بود را زد ود یب ینگاه کرد ولبخند ستادهیکه کنار آوات ا الیبه د بهبد

 لب نثارش کرد. ریز ییرو برگرداند و پر رو تیعصبان

 .کنمیو گفت:پس مشکلت دوم بودن،نگران نباش خودم حلش م دیبهار را کش یو گوشت دیلپ سف 

 لبخند زد. نیآرژ

 مگه نه؟ یدار ادیخوب تو دست و بالت ز سیک_
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 کرده،باخانواده. لیینخورده،تحص ،دست ایپسر نگو طال بگو با حجب وح یسیکردم اونم چه ک دایاره داداش پ_

به  یکشیخجالت نم یدیفکر لباس من باش که دزد داکردنیشوهر پ یلباس بهبد را گرفت وگفت:به جا قهی اکوید

 .یکنیم یلباس مردم دست دراز

 ارم؟یدرب نجایبدبخت فقط مشکلم شلوارش هم یبهت گدا دمیم ارمیاصال االن در م_

 تشر زد. نیآرژ

 .سادهیوا نجایدختر ا یباز شروع کرد_

خواهر مابشه خسته ست حاال  نیا الیخ یبه آوات بگم امشب رو ب خواستمینگفتم فقط م یزیبه جون داداش چ_

 .شهیم ینخوره پس فردا بخوره چ یفردا کاچ

 انداختن. نییسرخ شده وسرشان را پا نیوآو آوات

 .اببندمی یبندیپس کله اش زد وگفت:دهنتو م نیآرژ

 زیوچه غم انگ ندیدخترش رابب گانهی یکه نبود تا عروس یخواهر جوانمرگ یبرا ختندیریهاشم اشک م ییودا انیدا

کم از  انیمادرانه اما ناشکر نبود دا یها حتیکند واو سرخ شوداز نص حتشینداشت تا نص یکه مادر نیآو یبود برا

 .شیمادر نبود برا

......... 

اش نگاه کرد اعصابش متشنج شده و استرس تمام وجودش را فرا گرفته بود در طول خانه رژه  یصفحه گوش به

بار تماس از او داشت اگر به خاطر  نینداشت و دست بردار نبود چند دهیاما... فا شکستیرا م شیوانگشتها رفتیم

 برگشت. اتاق خواب به.با ترس و وحشت در خانه را بست وکردیرا خاموش م یمسعود نبود گوش

 دکمه اتصال رازد: 

 .یمزاحمم بش خوامینم گهیاز جونم ،مگه نگفتم د یخوایم یچ_

 ؟یناراحت یاز چ میمر__

 .یخوایم میاز جون من وزندگ یگفت:از دست تو و کارهات اخه چ یکنترل شده ا تیعصبان با
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 به خود گرفت. یمرد نا آشنا رنگ نگران یصدا

دوست  هیشده،به عنوان  یفقط بگو االن چ نمتیبب یایب گمینم گهیشده،اصال د یبگو چ یکنینگرانم م یدار میمر_

 ها؟ میدرد و دل کن یتونیکه م

 وگفت فقط درد ودل؟ دیاش را باال کش ینیاب ب میمر

 بدون سرزنش از من. دنیشن هیدر دل ساده و  هیاره فقط _

شده بود،از  دایاش پ یروزها در زندگ نیکه ا یو جذاب بهیپسرک غر یدلش را برا یگفت درد تلنبار شده رو میمر

مسعود  نکهیمتنفراست از ا نکهیوا شیهمسرش تا دانستن رابطه اش با آفرت در گذشته و شک ها یورشکستگ

 به او دست داد. یاصخ یو احساس سبک دیته کش شیحرفها گریگفت که د کندانقدریاو کار م شیپ

 ؟ی:هنوز هستدیپرس دیبا ترد 

 یدردسر یراحت وب یزندگ دی.باستین  نیتو واقعا حقت ا میمر دادمیهستم داشتم به حرفهات گوش م زمیاره عز_

 موردنظر تو رو نداره. ییال ها دهیاون ا دونهی. مسعود قدر تو رو نمیداشته باش

 رحمانه به چشمانش هجوم برد. یباال گرفت و اشک ب شیصدا

از من سر تر بود رو  یلیکه خ شییآفرت دختر دا نیه هممن مسعود رو دوست دارم اونم عاشق من شدوگرن_

 .گرفتیم

 من خودم به شخصه جذبش شدم. یکرد فیدختر تعر نیکه تو از ا نطوریست؟این مونیکه پش یتو مطمن_

کاش   یدانستن و ندانستن ا نیماب کیخط بار یرو رکندیکه سوزن جوابش گ یوقت شودیسوال چه سخت م کی

 .دادیرا م دانمیو نم دانمیم یدو بود که همزمان معنا نیا نیماب یکلمه ا

بودنش  یشگیوجود هم نیعمر جلو چشمش بوده و با ا کیاون هنوزم من رو دوست داره خودش گفت که آفرت  _

 نقدریچرا ا یبخاطر مشکالت خودش.راست کنهیاون کار م شینگاه عاشق من شده االنم اگه پ هیبا  یرو نخواسته ول

 دورت شلوغ؟

 خداحافظ. رون،فعالیبا بچه ها اومدم ب_
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گفته شده  یحرفها یخال ینگذشت که عذاب وجدان جا یمنتظره تعجب کرد اما...کم ریغ یخداحافظ نیاز ا میمر

 !کردیم انتی!به مسعودش خکردیاش را پر کرد او داشت چه م

نکردم تنهامثل دو  یکار اشتباه چیه ن،منینکردم فقط باهاش حرف زدم هم یخودش گفت:من که کار یدلدار یبرا

 نداره. یکه مشکل نیا میتا دوست با هم حرف زد

....... 

 بودند. لیها و وسا یصندل یمشغول جمع اور کارگرها

 شیراهم روشن کرده و به ساختمان پ گارشیس نیپنجم نینصفه شب گذشته و آرژ۳ساعت از امدیم یسوز بد 

 خودش. دهیسرپوش یها و غم ها یق خواهرش بود نه خانه دلتنگمامن عش گریچشم دوخت که از امشب د شیرو

 کنار دستش نشست. یصندل یانداخت و رو نیآرژ یشانه ها ی.بهبد کتش را رو

 تو. میسرده بهتر بر یلیهواخ_

 کرد. یخال گاریدود س ظیو غل ادیرا از حجم ز شیها هیر

 تنها باشم. خوامیچند روز مونده به پروژه رو م نیا میبر افتیراه ب گهیساعت د مین_

 شروع کردن؟ یعنی_

 .دیبا تعجب به سمتش چرخ نیآرژ نگاه

 رو؟ یچ _

 اشاره کرد.  نیباسر به ساختمان سابق آرژ بهبد

 .یبر یخوایراحت شده م التیشروع کردن که تو خ یعنی گمیعروس و دامادمون رو م_

 اخش بلند شد. یزد که صدا شیبه پهلو یضربه محکم نیآرژ

 موندن رو ندارم. نجایحوصله ا میبهبد ادم شو،خجالت بکش،اصال بلندشو بر_
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و به سمت در باغ  دهیرفت کارگرها هم دست از کار کش نشیله کرد و به سمت ماش شیپا ریسوخته را ز لتریف

 .رفتندیم

 ن؟یآرژ یریم یخداحافظ یب_

 .دیاز پشت سر شن یها را با فاصله کم زهیسنگر یکوچک چمدان رو یرهایشدن تا دهیکش یصدا

صبح که بشه  شناسمیدل بکنم ازشون وتمرکز ندارم واسه کارم .خودم رو م تونمینم گهید نمیرو که بب نیو آو انیدا_

 .رهینم رونیخونه ب نیعالوه بر دلم پاهامم از ا

 جعبه ها جا داد. ینار مابقک نیدسته چمدان را گرفت و درون صندوق عقب ماش بهبد

و  دیهم کوب یرا محکم رو نیمانعش شد، در ماش الید یسوار شود صدا نکهیرا باز کرد و قبل از ا نیدر ماش نیآرژ

 به سمت عقب برگشت خورد. شیپاها

 ؟یدیشده چرا نخواب یزیچ_

شده  دایپ یاباد کی نیآرژ ییراسخ به سمتش قدم برداشت چنان که گو یو قدمها اقیو اشت دیبا نگاه پر از ام الید

 وجود خسته و تشنه اش. یست برا ریدر وسط کو

 ؟یدینخواب ؟چرایکنیم کاریچ نجایا_

 پاسخگو شدند. شیاشکها دیایدهانش به حرف ب نکهیقبل از ا 

 !یاونم بدون خدا حافظ یبر یخواستیدم،میخدا رو شکر قبل از رفتنت رس_

 گفت:مگه بار اولم؟ دیخش دریم شیگونه ها یپهنا یشب مثل ستاره رو یکیتار انیکه م الید یبه اشکها رهیخ 

 توانستیتنش را م گاریعطر وس یپا گذاشت تا انجا که بو ریبود را ز زاریعمر از ان ب کیکه  یدوست نداشتن فاصله

 استشمام کند.

 یو کل زیم هیکنه،یتو رو مجبور به برگشتن م نکهیبود که دلم خوش باشه به ا یاما...قبال خونه ا ستیبار اولت ن_

من موندم  ستین چکدومشونی؟هیبود.االن چ یکه خال یبکشونه و دل نجایباز کردن به ا ینقشه بود که ذهنت رو برا

 .ستمیمن ن هک یقلب پر شده از احساست به دختر هیو  یخونه خال هیو 
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 نشود. الید سیخ یگونه ها یبرا یمشت شد تا چتر دستانش

داشته واسه ات  یرو ندارم اخه وجود من بجز درد و عذاب چ اقتشیاون اشکها رو المصب.بخدا قسم که من ل زیدِ نر_

 .یکه از نبودنش واهمه دار

 یداده و با اخم ها هیتک نیبه بدنه ماش دهیکه دستانش را در اغوش کش دیاز پس باران چشمانش  بهبد را د الید

بود که مردانه  یمرد لجباز نیهم شیزندگ تیبا اهم زیمهم نبود تنها چ شیشده.  برا رهیخ شیبه درماندگ یشفاف

 به شکستن دل او. کردیاقرار م

بخدا  کشهیاز خواستنت؟نه نم کشهیبا اعتراف به نخواستنت دلم دست م یکنیفکر م ستین میحرفها حال نیمن ا_

 .نیبدون آرژ الید رهیمیم

 و دلش از رنج. دیکوبیاز درد م شیها قهیشق

تالش کردم اما...نشد،دلم مال  یلیپاک تو خ یاشکها ختنیمن و ر یاقتیل یکه شاهد ب ییحرف رو،به خدا نینزن ا_

عشق که ظلم  نیتو ا یشدن با تو.فکر نکن کم گذاشت یکینداد به  تیمن شدنت رو نخواست...روح و جسمم رضا

 یمن و دل ب نیا یرو تو عشق تموم کرد فتمعر یای،دنیاز من بهتر یلیکار،چون تو خ نیدر حق خودت با ا یکرد

 که مقصر. اقتمیل

 .دلش نشست یشب به عزا یاهیهقش اوج گرفت و س هق

ه فقط حرف از برنگشتن نزن و من رو حوال کنمیباشه با جون و دل قبول م یهر چ نمیکنم که به دلت بش کاریبگو چ_

 عشق اوردم نکن. یکه تو یبزرگ یبدشانس

 !شدیدختر از او کنده نم نی!چرا دل اشدیامشب تمام نم چرا

دوست داشته باشه که تو من  یوقت نتونست تو رو اونطور چیمن که بد شانس چون ه ،احساسیستیتو بدشانس ن_

مقدمه که تا  یمهمون ناخونده و ب هیمثل  یاومدن ستین یتالش کردم اما...عشق به دست اوردن ،منیرو دوست دار

 صاحبخونه قلبت شده. ینیبیم یایبه خودت ب یبخوا

 شکسته بود. الیدل د یصورتش،شک نداشت بغض ابرها برا یرو ختیقطره باران از اسمان ر چند

 بارهیمسرپناه و  هی یحت ای یکنه تو چتر ندار یبارون که  مراعات نم هیدرست شب ن،ی!عشق همنیبارون رو بب الید_

 سرت. یرو
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اش گذاشت و  نهیس یامده و شوره زار گونه اش را غرق در اب کرد.دستش را رو الیاسمان به کمک چشمان د اشک

مرد  یعسل یها یبه گو دهیکه امشب به حد اعال خود رس یتپش بلند قلبش به کف دستانش ضربه زد و با حسرت

قسمت چه  دانستیرا خدا م یکی نینگاه برادرش شده ا بیجفتش امشب نص کیکه  ییها یزل زد،گو شیرو شیپ

 شود. یکس

 کنهیو حس زنده بودن رو بهم القا م شهیم دهینقطه از بدنم که ضربان قلبم شن نیهم قایدق نجاستیتو ا یجا نیآرژ_

کانش ،بدون مشخص کردن زمان و م گردمیبرم یبگ هی.کافکنمینم یاما...زندگ مونمیم ؟زندهیحاال فکر کن تو نباش

 و ارزوهام ببندم. دیکنم و به گردن ام ریکلمه رو بگو تا زنج هی نیفقط ا

چرا که هر  یاز خاموش غیدر یول ختیریزده و باران هم چنان نرم بر تن داغشان م رونیاش ب قهیکنار شق یرگها

 .شدیلحظه اتش جانشان شعله ور تر م

 .شتریغرور بهبد ب یاما... برا الید یبرا سوختیم دلش

 چیموندم و ه فیبالتکل میزندگ ریچوت خودم هنوز تو مس یکه بگم چشم به راه من بمون تونمی...من نمشهینم_

 نباشم تا حال تو هم خوب بشه. یمدت طوالن هی. بهتره من نمیبینم رمیکردن مس دایپ یبرا ییراهنما

شک  یب دیکشیم ادیه بغض کرده فرک ییبه اندازه تمام روزها توانستیکاش م یمرد اهل سازش نبود!ا نیدل ا چرا

 .داشتیترک بر م شیسقف اسمان از صدا

 .یوداخلش گذاشت یتا کرد راهنتیپ یحال خوب منم البال یچمدانت رو برد ی،وقت ستیحال خوب ن یتو نباش_

 بود! یبیغر یایدن بیرا داشت امشب به سراغ خودش امد،عج نیآو یواهمه گرفتنش از سو یکه روز یمیتصم

 .کنمیباهات ازدواج م نیدِ نیبه جبران ا یبدهکارم اگه بخوا یلیمن به مادرت خ الید_

 هم. الید یدهایبهبود در درونش سقوط کرد و باورها و ام وجود

و برزن؟فاجعه  یمن بشه و احساست اواره هر کو بندیپا گه؟جسمتید یکی یبه تو در عوض جبران محبتها دنیرس_

که  فهممیم یگیکه تو م ینجوریا یول دمیکه انتظار افتادنش رو کش یبود یاون اتفاق خوب شهیست.تو هم

 تر و قابل تحمل تر از خود اون اتفاق افتاده ست. نیدلنش یلیانتظارخ

... با زبان خودش باعث کردی...احساسش  را خشک مدیمک یوجودش را م رهیش دیبگو خواستیکه م یاخر جمله

 مومن کفن را زودتر. خردیچرا که قبل مردن م اما... گفت. شدیم شیکابوس ها ریتعب
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 برس و خوشبخت باش. تیبرو به زندگ_

 راه گفت: انهیرفت و در م نیبه سمت ماش نیآرژ

 .یتو هم خوشبخت بش دوارمیام_

 لب زمزمه کرد. ریروشن کرد و ز الیرا در درون د دیارزو شعله کوچک ام نیا

 ...یکنیم یخوشبخت یارزو میو قبل از رفتنت برا یرویم_

 .یکنیارزو م میرا برا"بودنت"که یاز آن غافل

 نیشده بر زبانت،ا یناخواسته جار یدعا نیاجابت ا باستیو چه ز شومی!من تنها با تو خوشبخت میدانینم مگر

 به اجابتش. دواریو من ام رشیندانسته از تعب یارزو

 کرد... باالخره. دایاو را پ یخال یو بهبد فرصت پر کردن جا دیهم کوب یرا محکم رو نیدر ماش نیآرژ

 کیاطرافش را پر کرد و در  ینگاه غم الودش فضا هینداشت و سا نیزم یتا فرود امدن رو یفاصله ا الید یزانوها

 ندهیشد و ا لیتبد ندهی...زمان حال به ایکنیفکر نم زیچ چیکه انگار به ه ییفکر کرداز ان فکرها زیلحظه به همه چ

 .شیبه گذشته پر از حسرت جاودانه در هر وهله از زندگ

 غلبه کرد. شیشد و بربغض درون گلو کینزد بهبد

چون  ستیواسه ام مهم ن چکسیحرف ه یول ستیتو وجودم ن یمردونگ رتم،رگیغ یبشنوه بگه من ب یکس دیشا_

 .یو خوب بش یاریکار کنم واسه ات تا طاقت ب یچ ،بگوییمهم واسه من تو

 سرد هوا. یاز بغض شکسته وهمدرد کردیدرد م شیگلو

 گرفت. نیرا سمت ماش انگشتش

 .نیفقط مراقبش باش هم شیکه بهم برگردون خوامیخواستم اما...اون نخواست و منم نم یکه رفت روم یاون_

 !یکن ییگدا یگریکه دوستت دارد دوست داشتن را از د یچشم کس یکه جلو نیاز ا شتریب تیبه دل بهبد،جنا یوا
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حال  نیتر زیاز دست دادنش غم انگ کبارهیحد از دردت رو.  نیخوشبختانه تجربه نکردم ا یحالت رو ول دونمیم_

که هر لحظه واهمه از دست دادنش و دلهره رفتنش رو در وجودت  یاما... باور کن قابل تحمل تر از بودن ییممکن جدا

 .یحمل کن

 حالش شد. نیزانو زد وسقوط سرانجام ا سیخ نیزم یهقش اوج گرفت و رو هق

 ؟ی،هستیبگو که مراقبش_

 در کنارش زانو زد. نیزم یو قامتش شکسته شد و رو ستادیا شیمسرانه در برابر اشکها شیپلکها

دل خودم رو  یقدرت رو داشتم جلو نینره؟ شرمنده ام من اگه ا یباشم؟ مراقب دلش که واسه کس یمراقب چ_

تا حداقل  زدمیبهت م یکه به من زد یلیچند برابر محکمتر ازس یلیس هیو  ذاشتمیاحساسم م یوپا رو گرفتمیم

 .یکردیمراعات دل من رو م کمیامشب 

 مرد. نیبعد از طوفان بود حال و روز ا یرانیو هید،شبیو سرش را سمت نگاه بهبد کش دیدندان کش ریرا به ز لبش

 تو. یچشمها نطوریمن امشب شرمنده دلم شدم و هم_

بم شده از بغض مردانه نشکسته اش  یپاک کرد و با تن صدا الید یشانیگونه و پ یلبه بافتش اشک و باران را از رو با

 گفت:

رو  یکه دوستش داشت یرفتن کس قتیو به چشمات اجازه بده مصائب حق ایرو نیخودت رو نجات بده از اسارت ا_

 یو اماس ها شهیم لیحال به گذشته تبد شهیهم یبرا کباریکه  ینیبیو با نبودش روبرو بشه اونوقت م نهیبب

 .یلحظه ست که بذار بگذره و راحت بش نیهم شیسخت شه،اوجینم دهید ندهیدردناکش تو ا

جرات  یبود ول دهیشده فهم شیکه وارد زندگ یرا از روز نیدوست داشت ا نیمرد را به اندازه چهره آرژ نیا یحرفها

 ان را نداشت. رشیپذ

 یرو قیعم یمثل زخم نیاما... رفتن آرژ دیچک شهیهم یبرا کباری قتیاز باور حق شیهم خواباند و اشکها یرو پلک

 سوزاند. بیو عج دیزخم بار نیا یرو یپوستش ماند وباران همانند نمک

در حال عبور از ان نگاه  ریبه مس میو مستق شیلبها یپنجره گذاشته وپشت دستش رو یارنج چپش را رو بهبد

 یشبرنگ ها یزرد و نارنج یرنگها صیتشخ ییو توانا دی.چشمان خسته وماتم گرفته اش باعث کم شدن دکردیم

 جاده شده بود. دیخط سف یرو
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با  دیلرزیکه م یحال بهبد بود که با سرعت باال و دستها شترنگرانیحال خودش هم خوب نبود ب نکهیبا ا نیآرژ

 .کردیم یانندگر ییسرعت باال

 .شهیحل م یهمه چ یچند وقت که من نباشم وتو باش دمیتموم شد بهت قول م _

 .دیشن نیرا آرژ شیشد اما...صدا یپشت دستش مخف پوزخندش

 .کنهیوقت فراموشت نم چیه یعشق اول اون شه؟تویحل م یچ_

 از درد سرش کم شود. یداد تا کم هیتک یرا به پشت صندل سرش

چندم  ایبه اول  یعشق ها ربط نیا تیفیبار عاشق بشه و ک نیچند تونهیم شیدر طول زندگ زادیمزخرف نگو،ادم_

 شهیم نیهم نباشه مهمتر نیکه اگه اول یعشق واقع شهیبودنش رو ثابت کنه م یو موندن اقتیکه ل یبودنش نداره،اون

 .دهیم تیعشقش که به اون اولو یمعن نیچون ا

شد و حواس و چشمانش  دایجاده پ هیدر حاش ینورها کبارهیکرده بود که به  دایخو پ کیبه جاده تار چشمانش

 تمرکزش را مختل کرد و باعث انحرافش به سمت جاده شد. ینورها به راحت نیشدن به ا رهیجذب انها شد و خ

 را محکم گرفت. نیزد و فرمان ماش ادیفر نیآرژ

 .نمیشیشو خودم پشت فرمون م ادهیپ یدادیبه کشتن مون م یمعلوم هست چه مرگته؟داشت_

 را کمتر. نیدستش را دور حلقه فرمان محکمتر کرد و سرعت ماش شیپ قهیتوجه به اتفاق پر تنش چند دق یب

 زه؟یریتو م یکه برا میدیاشکاشو م یوقت دمیکش یچ یدونیم_

 بهبد. یارواره ها یجلب شد به پرش عصب نگاهش

که با اغوش باز  دیشد؟تو رو د یو پشت به احساسش کردم و رفتم چبستم  الید یامشب که من آغوشم رو به رو _

زمان غرق  یادم چیموندن تو بود که به چشمش اومد.ه نیرفتن من ا دنیاز د ،بعدیپشت سرم به انتظارش نشست

 .کنهیکه به سمتش دراز شده واسه نجات رو فراموش نم یشدن دست

محوش کرد اما... پاک  شهیببره،م نیرو از ب گهید یشکل گرفته تو ذهن کس یها نیاول یرد پا تونهینم یزیچ چیه_

رو  هیبعد از اون بق یوبا دل وجونش دوست داره ول کنهیبا قلبش انتخاب م یمطلق! هرگز.چون عشق اول رو هر ادم

 دوست خواهد داشت. یو منطق کنهیعاقالنه انتخاب م
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گفت:به نظر خودت  یشد و با لحن خواب الود نییدا باال و پاپر سرو ص شیگلو بکیهم گذاشت،س یرا رو چشمانش

 عاشقانه؟ ایداره  یشتریرابطه عاقالنه دوام ب هی

درهم و  یان مانده دنبال کرد. رنگ ها یقطرات باران رو یکه جا یا شهیرا از پشت ش دیطلوع خورش چشمانش

سکوت  یهاله ها نیچشم بردارد از ا یلحظه ا خواستیچنان که دلش نم کردیانسان را مسخ م بشیبرهم عج

 کدر اسمان بود. یدر پهنا یشرویکه در حال پ یزیبرانگ

 قیخودش تلف دیسوال از د نیبهتر و بادوام تر بود؟پاسخ ا کیدر ذهنش تکرار شد واقعا کدام گریبار د نیآرژ سوال

 .شودیرابطه عاقالنه که به ازدواج عاشقانه منجر م کیدو بود. نیا

به مسعود نگاه  نکشیع فیدرون کلر بوک گذاشت وبعد بستن ان از پشت قاب ظر یکاغذ ها نیرا ماب خودکارش

 کرد.

 یبش دهیخوب د خوادیدلم م کننیشرکت م یمهم و سرشناس یفردا شب مراسم شروع پروژه ست وبه طبع  ادما_

 دست کم گرفت.  دارید نیقدرت ظاهر رو در اول دیچون نبا

 رها کرد و با تعجب گفت:مگه منم دعوتم! شیجلورو یا شهیش زیم یبود را رو که در دستش یها نقشه

 ؟حاالیدعوت بش دیپروژه به نظرت نبا نیتو ا ارمنیو دست یشرکت نیا ینداره.تو االن جزو کارمندها دنیپرس نیا_

 .میریلباس بگ میهم حاضر شو بر

 صاف کرد. گرشیرنگش را با دست د یکت قهوه ا نیاست چروک

 .ستین دیبه خر یازیلباس دارم،ن یخودم به اندازه کاف_

 مسعود نشست. یرو شیپ یصندل یرا دور زد و رو زیم

 تیلباس پلو خور یخوایکه م یستی. فردا خونه عمو بهروز دعوت نیمن رو اشتباه متوجه شد یفکر کنم حرف ها_

به  دنیرس یشرکت و صد البته واسه تو،برا نیمهم واسه من و ا یلیخ یمراسم کار هی. فرداشب یرو تنت کن

تو سطح  شهیهم یزحمت رو بد نیبه خودت ا یو اگه نخوا یوسخت تالش کن یبد رییخودت رو تغ دیبا تیموفق

خوب و  یمن تو با  هر لباس دیالبته از د یبش دهیموجهه و مرتب د ریمس یابتدا نیپس بهتره از ا یمونیم یباق

 .کننیبلکه با چشم خودشون قضاوتت م بننیمن نم دیادمها تو رو از د یمتاسفانه مابق یول یجذاب
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کوچکش افتاد و مسعود که با نگاهش او  یدست فیکو  زیم یبه جان کشو ها نشیماش چییسو افتنیبه دنبال  آفرت

 : دیمردد پرس کردیم یرا همراه

 ارم؟یرو همراه خودم ب میمر تونمیم_

 همه زخم بر جان زدن! نیسوال وا کی

 نینشست،در ا شیلبها یرو ضهینبودن عر یخال یبرا یمتوقف شد ولبخند زیکشو م لیوسا نیدستانش ماب حرکت

 خنده را فراموش کرده بود. یواقع یمعنا گریبود که د دهیمدت از بس به تظاهر خند

 یدل خوش هیات نمونده حداقل  واسه یچیکه ه طیشرا نیداره تو ا اجیاون همسرت و احت یتونیالبته که م_

 کنه. دایپ دوارکنندهیام

 دختر تا مغز و استخوانش فرو رفت. نیا دهیدر لفافه پوش یها هیکنا شین

 اونگ در  مقابل چشمان مسعود به حرکت در اورد. هیرا شب فشیکوچک پشت ک بیشده درون ج دایپ چییسو

 منم اومدم. یاریب رونیب نگیرو از پارک نیتا ماش_

 از ورودش چند ضربه کوتاه به در اتاق زد. قبل

نگاهش  نکهیبود بدون ا دهیکش نییاش پا ینیب کیرا تا نزد نکشیخم شده وع ینقشه کش زیم یرو یقاسم استاد

 کند گفت:

 دخترم. یاومد_

 شد. کیکه حواس استادش را در خود غرق کرده نزد یزیزد وبه م یلبخند 

 ز رو زودتر برم.امرو دیاومدم تا اگه اجازه بد _

 .دینقشه ها به سمت آفدت کش یاز کار و توجه اش را از رو دیکش دست

زدن از  رونیبار تونسته تو رو وادار به ب نیاول یافتاده که برا یاما... کنجکاو شدم بدونم چه اتفاق یتونیالبته که م_

 .یو کار کرد یموند یکار میاضافه بر تا شهیکه هم یکنه اونم در حال یشرکت تو ساعت کار نیا

 .زیگوشه م ینقشه کش یبرس ها ینگاهش شکسته شد به سو ریمس
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 شه؟یم رونیامروز رو با مسعود برم ب خوامیم_

 پدرانه گفت: یبه آفرت دور زد و با لحن و نگاه دنیرس یرا برا زیم

 مگه نه؟ کنهیرگشت نمگذشته بدون ب چهیباز شویو زندگ کنهیقابل جبران نم ریغ ره،اشتباهاتیدختر من خطا نم_

ان غلبه کند  یاهیتوانسته بر انبوه س شیموها دیسف یاندک تارها یشد.از ک شیرو شیمرد پ یموها ریدرگ نگاهش

 که او متوجه نشده بود!

 د؟یریحق اشتباه کردن رو ازم بگ دیخوای.مزالخطایجا نیمنم ادمم و به طبع هم_

 محکم شد و لحن نرمش سخت. شیصدا

حق رو ازت  نیکننده باشه،ا نییواسه ات تع تونهیاز زمان م قهیچون باور دارم هر دق رمیگیحق رو ازت م نیاره ا_

به  ایزمان از دستت بره  یو اجازه بد ینیجا بش هی یتونیونم یچقدر بلند پرواز میدونیچوت هر دو م کنمیسلب م

باور  ؟چونیدادیو باز ادامه م یراه رفتن نداشت یان یکه از خستگ ییروزها یخاطر گذشته هدر بره.فراموش کرد

 تو پر کنه. تیاز موفق یگوشه ا تونهیاز زمان م هیهر ثان یداشت

 رنگ او شکست. اهیو نگاهش درون چشمان س دیاش لرز چانه

که  کنهیم یام که اعتماد تون رو جلب کرد و هر کار ینکرده من همون دختر رییتغ زیچ چیهنوزم باور دارم وه_

 هیتلنگر تمامش خراب بشه من ازش  هیکه با  دمیوار نچ نویهامو دوم تیتالش و موفق ری.من مسدیش افتخار کنبه

 ادیقاعده رو از خودتون  نیبرسونه.ا بیاس ونضربه ها هم نتونه به ا نیساختم که محکمتر یمحکم و بتن وارید

 .کنمیبهش عمل م شهیگرفتم. و هم

 زد. شیشانیپ یخاطر رو نانیرا پشت سر آفرت گذاشت وبوسه گرم و پر از اطم دستش

 .مشیباهم بساز دیکه با میرومون دار شیپ یطوالن ریمن و تو مس نمتیبیتر از قبل م یقو نکهیخوشحالم از ا_

............ 

 ا باز کرد.در داشبورد ر دیوا داشت و با ترد یاو را به کنجکاو یحوصلگ یآفرت ب یطوالن ریتاخ

 و... یغاتیبسته شکالت و آدامس...چند کارت تبل کی... نکیع جعبه
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 مردانه. یعطر اشنا شهیش

 آفرت. لیعطر مورد استفاده خودش درون وسا دنیمسعود به تپش افتاد  با د قلب

کرده ندارد و هرگز هم نداشته است. زنها چه  شیکه رها یاز دختر ییگونه شناخت و رد اشنا چیکردهیم احساس

 باشد. انیمرد در م کیدوست داشتن شان به  یپا یوقت شوندیو ناشناخته م بیعج

 ،مسعود با شتاب عطر را درون داشبورد انداخت و ان را بست. نیدر ماش یصدا دنیشن با

 اش گفت: یمنید اشده و در حال بستن کمر بن نییتع شیحادثه از پ نیزد به ا یلبخند آفرت

 م؟یشد. حاال کجا بر رید دیببخش_

 .زدیمسعود گنگ وزبانش لنگ م ذهن

 م؟یندار یادیز ادیقشنگ ز یبودن مون  خاطره ها "ما" یمن و تو از روزها یمسعود دقت کرد_

 یرا ط ابانیعرض خ یجعبه اهن نیدرون ا یخبر از حال و هوا یرهگذران چشم دوخت که ب یرفت و امدها به

 حال درون خود. خبندانیهم سرد و  دیشا ای رونیگرم وسوزان ب یبه هوا دنیرس یبرا کردندیم

 مگه نه؟ یدونیم نویرو دوست دارم و به زنم عالقه دارم ا میآفرت من زندگ_

شال بنفش  ریبه ز شدیم دشیرا که مزاحم د شیزده از کش موها رونیب یطره مو نیشده ماش هیتعب نهیدرون ا 

 کرد. تیش هداسر یرنگ رو

بار هم که شده برات  هیواسه  شهیده؟میمن ازارت م یحسرت ها دنی!شنینگران شد نقدریگفتم که ا یمگه من چ_

 نا گرفته؟ یکه از بس تو دلم مونده بو یبگم  از حسرت ها

 مشت شد. شیپاها یمسعود در هم گره خورد و دستانش رو یابروها

 آفرت من..._

 پر از ارزو زمزمه کرد. یرخ مسعود کج کرد و با لحن میرا به سمت ن سرش
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من بذار بخدا قسم که اسمون به  یدرد دلها اریرو در اخت یزندگ بونیبار هم تو شنونده باش و تر هیبذار بگم باشه؟_

 انقضا خیخاطرات تار نیمدت راحت بشم از دست ا هیو  ارمیسرت باال ب یدردامو رو شهی. درعوض باعث مادینم نیزم

 دلم. یگذشته و فاسد تو

با  ادهیخط عابر پ یدر ان  سو شانیشانه ها یرو زانیاو یو کوله ها ییدانشجو پیکه با ت یگرفت از دو دختر چشم

 در تمام وجودش گفت: یتیوبا نارضا دندیخندیبلند م یصدا

 بگو._

بود وچقدر خنده  داریدود گرفته و پر تردد را خر یهوا انیرد نگاه مسعود را گرفت.حال خوب ان دو دختر در م افرت

 مثل غم به خودش. امدیدخترانه شان م یبه چهره ها

 بمونه واسه خودت و دلت. فشیتا تعر گمیم ترهاشویاما... ت ادهیز_

 و پرت کرد به سمت دلش. شیسمج را کند از گلو بغض

 شدیکه با شروع هر سکانس به پا م یکیو تار نمایقرمز س یها یصندل یم،رویبا هم تنها نبود یادیمثال ما چقدر ز _

وسط  یکه مثل خوردن بستن ییاز همون قرارها مینداشت یواشکی یم،قرارهایرو محکم نگرفت گهیهم د یدستها

مون واسه هم چون   هیومیو  نگیاتفاقات روت از میبار هم شده نگفت هیبه دل ادم ،واسه  چسبهیتابستون م یگرما

عکس دو نفره  هیدن،یگفتن و گوشهامون از شن شدازیکه چونه مون خسته م بردیوقت م یامون اونقدرگفتن درده

بود گفتن  نیریکه چقدر ش م،اخیو من قشنگ ندار یکه به خاطر نوع نگاه کردن مون به هم تو خوب افتاده باش

انگشتامون با هم  یو بعدش فاصله خال میگفتیقرار به خانواده هامون م هیهم و جور کردن  دنیکه واسه د یدروغها

پشت  میکه انتخاب کرد یو لباس عروس م،حلقهیکردیشهر رو باهم گز م نیا یابونهایو بدون مقصد خ شدیپر م

حسرت هاهم  نیا حرمتبه  یتونیوقت لباسش به تن من و حلقه اش به انگشت تو نرفت.م چیموند و ه نیتریهمون و

 به من؟ یچند ساعت برگرد یکه شده برا

 دایدر وجودش نمود پ دیشنیکه از دهان آفرت م یدر قالب کلمات گرید ندی...رنج...زهر و هزاران حس ناخوشادرد

 کرد.

باعث شده که هنوز  یباشم پس چ یخوایکه تو م یاون کس تونمینکرده.من نم رییتغ یچیمن همون ادم سابقم و ه_

 به سرت بزنه؟ یعاشق یهم در کنار من هوا

 زد. شیرو شیبه صداقت حرف مرد شناخته شده پ یپوزخند
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دست از  تونمیچون همونطور که من نم شهیم یچشم داشت و انتظار ارزان یمقوله متفاوت داره که ب هیعشق _

 دوست داشتن تو بکشم اجازه ندارم تو رو هم وادار به دوست داشتن خودم بکنم.

 ؟یاحساست زد یابیست به بازشده که د یچ ؟یومدیپس چدا بعد از رفتنم دنبالم ن _

 را خاموش کرد. نیو ماش ستادیپاساژ بزرگ و چند طبقه ا مقابل

ولب احساسم بهت  یتو رفت ومدمیو پشت سرت ن یرفت نکهیاما... تعجب نکن از ا کنمیمن احساس مو بهت انکار نم_

از  یبود که هرگز دنباله رو ادمها نیبه خاطر ا ومدمین یکه از دستم رفت یی. اگه دنبال تویا گهیموند اونم به شکل د

بار از دست  هیکه  یزیدارم چ مانیچون ا اوردمین دستشونرفتم که ب ییزهاینبودم من دنبال چ میدست رفته زندگ

 کرده ام هستم نه تو رفته. دایقبل به دست اورد و من االن ادامه رو احساس تازه پ تیفیبا ک شهیبره رو نم

در ذهن  یو دوگانگ دیترد نیقابل درک او فرو رفت و آفرت اجازه داد تا ا ریغ یشد و در بهت حرف ها چیگ مسعود

 نینخ نازک است  و تکررش ا کیدر ابتدا مانند  یو ذهنش به ان عادت کند چرا که هر عادت ردیاز قبل پا بگ شیاو ب

 .چدیپیبه دور فکروعمل انسان م شهیهم یکه برا یبه طناب بلند لیتبد تایو نها کندیتر م مینخ را ضخ

 یزنگ گوش یبودند که صدا ستادهیمردانه ا یمغازه لباس ها نیتریپشت و نشانیماب ینیکنار هم با سکوت سنگ در

 سکوت را شکست و جمعشان را ترک کرد. نیمسعود ا

 داد. انیدر پشت خط پا میدهانش گذاشت و به انتظار مر یانگشت اشاره اش را به نشانه ادامه سکوت آفرت جلو 

 .زمیجانم عز_

 ؟ییسالم مسعود کجا_

 سرکار، کجا باشم؟_

 ؟یگردیبرم یحوصله ام سر رفته ک_

 .یکه تنها نباش نایمامان ا شیپ ست،بروباالیفعال معلوم ن_

 باشه پس فعال خدا حافظ_

 زمیخدا حافظ عز_
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 رفته بود. شین مسعود خوب پشروع پس گرفت یدروغ،برا نیاول دنیزد از شن یلبخند یپنهان آفرت

جلوتر از او بود برگشت به سمت عقب و با تعجب  یومسعود که کم ستادیدر وسط پاساژ ا یمغازه ا نیتریو پشت

 ؟یسادی:چرا وا دیپرس

 بود دراز کرد. شهیش یکه تن مانکن در ان سو یراهنیرا سمت پ دستش

اجازه  یو من دوستش داشتم و ب یدیپوشیکه م یهمون هیشب نیرو بب یخونه قرمز ومشک۴ رهنیپ نیمسعود ا یوا_

 واسه خودم برداشتمش.

 کرد؟آفرتیبچه ها ذوق م هیکه به سرقت برده شب یخانه ا۴راهنیپ کی یبرا کیسر و وضع ش نیدختر با ا نیا

 کرد؟یداشت با او چه م

 سمتش رفت. به

 ؟یاونو تو برداشت_

 زینه چندان تم یکهایسرام یرو شیانداخت و با نک کفش ها نییکه تازه متوجه اعترافش شده بود سرش را پا آفرت

 .دیکش یخطوط فرض شیپا ریز

 یاداوریبه  زنهیکه دلش شکسته چنگ م ی،ادمیخاطراتت رو هم با خودت ببر یاما...حق نداشت یبر یتو حق داشت_

خاطره  هی راهنیپ هیعطر  یبو هیاز خودش جا بذاره مثل  ییزایچ هی دیبا رهیکه م یرابطه اش و کس نیمعصوم تر

به دست اومده از جنگ شکست  میغنا نیو طرفش بتونه با اکه تنهاش گذاشته  یها بشه همدم اون نیخوب تا ا

 .ارهیخورده دوام ب

را خودش  یکیکه  یخانه قرمز ومشک۴راهنیبه اضافه دو پ دیمسعود خر یمورد نظرش را برا ییلباسها

 بود. دهیاش را نپوش یمیوقت بود لباس خواب قد یلیبرداشت.خ

 بپوش. نمیخانه را به او داد وگفت:ا۴ راهنیقبل از خروج مسعود از اتاق پرو، آفرت در را باز کرد وپ 

 که اندازه ام نیچرا؟ا نویا_

 .رهیتنت رو بگ یبو خوامیم برمیواسه خودم م نوی...ادونمیم_
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شده بود.از  وانهیهم آفرت د دیشا اینداشت  یوانگیتا  د  یزل زد.فاصله ا یشده درون اتاقک چوب هیتعب یقد نهیبه ا 

ادامه  یهنوز هم ان عالقه افراط  نیسهمگ ییکه بعد از ان جدا دانستینم یعالقه او به خودش خبر داشت ول زانیم

 باشد. افتهی

.......... 

روشن.دلش  نیزم ریز یطبقه باال خاموش بود و چراغ ها یشد چراِغها اطیرا به در انداخت و وارد ح دیکل مسعود

 .یچشم انتظار نیا یقنج رفت برا

 .شدیاز قبل بزرگتر و متعجب تر م شیلباسها چشمانش ب یها و مارک رو کتیهر کدام از ات دنیبا د میمر

 ام؟یآفرت گفت منم ب یمطمئن_

 .دیداغش نوش ییاز سَر چا یاز مبل فاصله گرفت وکم شیها شانه

 !رمیهم م ییمن بدون تو مگه جا زم،اصالیاره عز_

که  یزندگ ریمتناقض با درامد و مخارج چند سال اخ یدهایانبوه خر انیمسعود در م یپاها یزده جلو زانو

 .کردیبا زور و فشار حرکت م شیچرخها

 دختر ندارم. نیبه ا یمن حس خوب _

 .کنمیم یکه بهش حسود یگیقربون اون حست برم،اخه چرا راستشو نم_

 براق لباسها درون چشمش فرو رفت  و جمله به ظاهر طنز مسعود کامش را تلخ کرد مثل زهرمار. یها کتیات یزیت

 .کنهیحسادت م بشیفقط به رق ؟ادمیچ یعنی_

 به چهره اش داد. یسوال حالت

 ...هست؟ستیمن ن بیاون که رق_

 گذاشت. زیم یرا رو ییاز چا یسوال  و فنجان خال نیجا خورد از ا مسعود

 هی...بد دل...حسود...؟شکاکیشد ینجوریروزها ا نیچرا ا_
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 امینم ام؟نهیکه اطراف آفرت هست من به چشمش م یاون همه آدم حساب نیبنداز به نظرت ماب مینگاه به من و زندگ 

 بدهکار. هیمگه به عنوان 

 ود سوق داد.مسع دهیچیدر هم پ یرا به سمت باال و اخمها سشیخ چشمان

شون الزمه  رتیکه غ یقراره مردها بفهمن به اون اندازه ا یبه خاطر احساس حسادت!ک یکنیمن رو سرزنش م_

 .یحفظ اون زندگ یزنانه هم ملزم برا یحسادت ها ییتداوم رابطه زناشو

از بر بود حاالت  میاو و مر یاوج کالفگ یعنی نید،ایصورتش کش یبلند تر از حد معمول رو شیرا به ته ر دستش

 مردش را.

 یلیاالن شکل رابطه مون خ یول شتر،یو البته اون ب میباشه حق با توئه من و آفرت تو گذشته به هم عالقه داشت_

 عوض شده.

مردش را که نامرتب بود  یبار چشمانش نشانه گرفت موها نیکنار زد و ا شیرا با پا دیخر یخال یشد و ساک ها بلند

 .شهیبرخالف هم

که اون بهت عالقه داره  نیرابطه تو و اون دختر در نظر گرفت ا یبرا شهیکه م یحالت نیتر نانهیوخوش ب نیسالم تر_

 .یدار اجیاما... احت یندار ینداره و بالعکس تو به اون عالقه ا اجیاصال بهت احت یول

 نیدر ذهن او شود و خاتمه دهد به ا یگریبد د تیذهن یریبه سمت اتاق خواب رفت تا مانع شکل گ میسر مر پشت

 درون خانه اش. یتنش دوست نداشتن

 ؟ینگاه نکن دیرو از سوراخ کل ایدن شهیم میمر_

 را کنار زد ولبه تخت نشست. یحرص روتخت با

نه چندان بلندش را که در  یکرد و موها تیکنارش نشست و با دستانش سر او را به سمت شانه اش هدا مسعود

 نش قرار گرفته بود نوازش کرد.دسترس انگشتا

 مون پر نبود در عوض دل مون به هم خوش بود. بیکه ج یدلم تنگ شده واسه روزها_

 گرفت. یو طوالن قیفرو برد و دم عم میمر یخوش بو یاش را درون موها ینیب
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عر چاه فالکت ها و مشکالت رو داده.ق یبا سخت دنی.مرد تو بودن بهم شهامت جنگییمن فقط تو یاالن هم دلخوش_

بهشت خدا هم واسه ام  یکنم و اگه نباش یاحساس خوشبخت شهیهم که باشم حضورت در کنارم باعث م بتیو مص

 جهنمه.

مردش  یدلگرم نیشد.احساسات زنانه اش از ا ریگونه اش سراز یاز اشک رو یکیبار یزد و جو یلبخند گرم میمر

 .کردیم یمخالفت نشسته با اخم به او دهن کج یکرس یاما...منطقش رو کردیم یکوبیرقص و پا

ماند.هاله  رهیرو خ شیپ واریتخت خواباند و خودش همان لبه تخت به د یرو یرا که غرق در خواب بود به ارام میمر

به غروب افتاب روز  هیشب یو منظره ا دهیوارتابید کیبوم تار یکنار تخت رو یاز نور اباژور مخروط یکوچک یها

 کرده بود.. میجمعه ترس

 .امدیمجاب کردن خودش بر نم زیحد ناچ نیاز پس ا یرا قانع کرده بود ول میظاهر مر به

  کبارهیبه  شیدر زندگ زیو همه چ دیرا د میمر نکهیگام برداشت. تا ا شیها یعاشق یرا دوست داشت پابه پا آفرت

 نیرابطه اما... ا نیقطع ا یداشت برا یادیاش هم نقش ز ییدا یبرعکس شد. با خودش که تعارف نداشت ورشکستگ

.چرا با وجود او گشتیبه آفرت در خود م انتشیخ یبرا  یمحکمتر و بزرگتر از مسئله مال یلینبود به دنبال دل یکاف

 علت خوره شده و به جانش افتاده بود. یب یجواب ومعلول ها یب یدسته از سوالها نیشد؟ا میعاشق مر شیدر زندگ

 انیان معلق م یرا در انتها شیو پاها دهیاش درون سالن دراز کش لدیچستر ف یو دوست داشتن کاناپه محبوب یرو

 شد. لیوبه سمت شانه چپش متما دیکش یپوف یکالفگ داد،بایو اسمان تاب م نیزم

 ؟یداریبهبد ب_

 حوصله بود. یهم ب د،اویشن یپتو را به خوب ریز دنشیخز یصدا

 .نمیبیم الیدارم خواب ازدواج تو رو با د دمینه خواب_

را بهم  یکنواختیو  یکیبود که احساس تار زیم یرو یستالیسالن،اباژور تک شعله کر یفضا ییمنبع روشنا تنها

صورتش را بر اساس  مکیو م دیدیمتمرکز شده بود.خطوط شکسته چهره بهبد را نم زیو نور ان در مرکز م ختهیر

 .زدیلحن کالمش حدس م

گفتم  یرحم یچشم خودت پسش زدم و با ب یجلو زه،منیریلحن طلبکار و جمله پر ادعات داره اعصابم رو بهم م_

 کردم؟ یکه در موردش کوتاه کردمیم کاریچ دیبا گهیدوست ندارم د
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بر  دهیاش ستون سرش شد ونگاهش جلب نقطه کوچک نور پاش دهیارنج خم زویخ میکاناپه ن نییتشک پا یرو

 دستش. ریز دیمالفحه سف

 شد. یبار  استفهام نیو لحن کالمش ا دیبر هم ذهنش را به خط کش افکار

 رن؟یگیم دهیرو دوست نداشته باشن تالشش رو هم مثل حضورش ناد  یکس یوقت بن؟چرایعج نقدریچرا دخترها ا _

عاشق  نکهیخاطر ابه  نهیبیاما اون نم دمیمثل سگ براش جون م شه؟منیوصل م یهرم احساس من به ک نیا یانتها

 .گهیدختر د هیمثل تو شده و تو هم عاشق  یکثافت هی

کنار  یعسل یرو گاریرا نقش تنش کرد.جعبه س یکیاز تار یشتریکاناپه حجم ب یبه پشت هیشد و با تک زیخ مین 

 .دینخ از ان را به آتش کش کیدستش را هم برداشت  و 

که به طرفشون داره  یبه حس زیاما...دوست داشتن رو نه،همه چ یکن لیزن تحم هیرو به  یزیهر چ یتونیم_

 پرستنیهاشون هم م یگناه و زشت یکه حت سازنیفرشته ازش م هیباشه  طانمیمرد رو بخوان ش هی گرده،اگهیبرم

ازت درست  طانیش هی یام باش رشتهحس نخواستن بر وجودشون حاکم بشه ف هیکه  یبه حال اون روز یاما... وا

که  کنهیتبرئه م یمعشوقه اش رو طور یها تیازت راحت باشه.زن اگه عاشق باشه جنا دنیکه دست کش کننیم

 ادیاز پس سقراط هم بر م یکه حت شهیمغالطه کار م ییسوفسطا هیحالت  نیا ریبمونه و به غ رتشیخود مرد هم تو ح

 ده.زن نبر یبه سِر هست یهنوز پ یمُفَسَر چیه نیهم یواسه محکوم کردنش،برا

چون و چرا  یرا ب شیحرفها قتیمختص حق یوعقلش تلخ ردیگیرا نشانه م نیآرژ یدود متراکم لبها نگاهش

 رود. ینم قیبار تصد ریز شیاما... لبها ردیپذیم

 یشیبره اخرش خودتم دود م شیپ ینجوری،ایدیم رونیدودکش مدام دود ب هیروزها باال رفته،شب نیمصرفت ا_

 هوا. یریم

سو استفاده را از سکوت  تینها شیو صدا کندینم دایپ ییخودنما یبرا ییحاکم، روشنا یکیتار انیدر م پوزخندش

 .بردیم طیمح

 ...ستیباشه جسمت مهم ن یروحت در حال نابود یوقت_

 شد. لیدل افتنیاز  زیلبر لحنش

 ،چرا؟ دمیکشیم گاریاون بود کمتر س یوقت_
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 تا شده اش را با حصار دستانش محکم کرد. یشد و زانوها زیمخیتشک ن یرا کنار زد،رو پتو

 شهیم دنیبهونه اش واسه نکش یگاریوقتها ادم س یلیکرد،خیارومت م کنه،اونمیارومت م گاریکه س نیا لشیدل_

 که دوستش داره...به خاطر من نکش. یجمله از طرف کس نیا دنیشن

ر نداشت.در کنار احساس مبهمش به انکا یاش درد داشت که جا نیدرست و به جا بود و حال بد هم شیحرفها

خاطر را به  نانیاطم نیو ا خوردیاحساسش مدام تکان م یاش بود،شاخک ها هیومیکه بودنش دلخواه عادات  یدختر

 نیبود که تا ا دهیخوش قول بودنش شن از یادیز دیاوردشایم شیآفرتش را برا ب،فردایدخترک رق نیکه ا دادیاو م

 بود. دواریحد ام

 ".ستین یزیکه چ بیرق رومیاز تو به سراغ  همه م یگرفتن خبر و نشان یبرا"

 زبونت مزه داده. ریکه ز یکدوم گناه یذهنت رفت پ زنم،بازیدارم باتو حرف م نیآرژ_

 شد و به رقص دست بهبد مقابل چشمانش نگاه کرد. دهیاطرافش کش هیمبدا افکارش به حاش از

 ؟یگفت یزیحواسم نبود چ_

 ...شیمرد و احساسش جالب بود برا نیکرده بود،عاقبت ا نیرا مز شیلبها یتلخ لبخند

 شب.۸واسه فردا ساعت  طمیبهادر،بل شیالمان پ رمیم یچند روز هیگفتم من دارم _

 از اعتراض. زیدستش شد و لحنش لبر زبانیم شیبار زانوها نیو ا دیرا جلو کش تنش

 ؟ی!جا زدهیچ هایبچه باز نیلوس نشو ا_

 خودش. میاو هم خوب نبود اما...نه به وسعت حال وخ ن،حالیدوخت به چشمان آرژ چشم

 شیچند روز پ طمیبل نی.اکشمیو کنار نم خوامیخاطرشو م امتیتا ق دونهیتو هم خودش م ست،همین الیبحث د_

 یمتر رو بهزار نیدونده ماراتن چند هیمثل  کنمیچند روز استراحت کنم،روحم خسته شده احساس م خوامیگرفتم م

 .کنهیرخنه م زادیتو دل ادم یرثمر بدجو یب ی.خستگدمینرس انیو بازم به موقع به خط پا دمیوقفه دو

 به سمت باال رفت. شیشکاف لبها انیاز م گاریس دود

 .یرفتیواسه بعد از جشن پروژه، بعد م یذاشتیخوب م_
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گُدار به اب نداد  یجشن فرداست اما... زبانش ب نیرفتن هم یمحکمم برا لیاز دال یکی دینک زبانش امد که بگو تا

 درست بالعکس دلش.

من  یرو ندارم،به گروه خون یرسم یمراسمها نیحوصله ا یدونیم ن،خودتیام شما خوش باش کارهیداداش من چ_

 .خورهینم

تمام  نیکه فردا شب آرژ دانستیارزش داشت ،خوب م زیاز همه چ شتریب شینشود،آفرت برا دهیتا د رفتیم دیبا 

چقدر سخت بود  دهد،یبه خورد تنش م یدست کتک درست وحساب کیکند  شیدایو اگر پ دهدیامواتش را به باد م

چون نبودش مناسب  رفتیم دیبل یش ولیمنطق که مرد رفاقت بود برا یپسرک زورگو و ب نیدل کندن از ا شیبرا

 ها بود. یلیحال خ

 و...خودش. نی...آرژالی...دآفرت

از حد تصور سخت بود.او به  شیب شدینابود م کبارهیبه  شیکه باورها نیآرژ یبرا قتیحق نیفاش ا نکهیغافل از ا 

که برخالف انچه  افتی یم یسواد وساده،دوره گرد شهر شده بود وحال گمشده اش را در حالت یدنبال دخترک ب

 به قصد جان. کردیها م یجذبش شده چند رنگ بود ودلبر

 و با استرس گفت: دیکش رونیلباس را ب کاور

 بپوشم؟ یلباس محل گمیم _

 غرض گرفت. یکنار تخت به سمتش برگشت و کالمش طعم تمسخر ب یقد نهیشد،پشت به ا شتریخنده اش ب اهنگ

 .یو مناسب بپوش یلباس رسم دیبا میریکه نم یعروس میمر_

وتمام انها را به   دیدیمسعود را به وضوح م یگرفتن ها رادیا یادیرفت، ز رونیلب گفت و از اتاق ب ریز یباشه ارام 

مراسم  یانتخاب پوشش مناسب برا ریهم ذهنش در گ یاز ان دخترک متکبر متنفر بود و از طرف داد،یآفرت ربط م

 امشب.

در ان  کت وشلوار دو  د،مسعودیاش گرفت و به سمت باال کش یصفحه گوش یشده رو پیتا مهیرا از تکست ن نگاهش

و جذاب  زیاز تصور متما شیبدنش ب یو چروک رو نیچ ای یدگیبدون کش دیسف راهنیرنگ  با پ یمشک یدکمه ا

 کرد. هلب زمزم ریمناسب ز یادیو انتخاب ز قهیسل نیشده بود،مات ومبهوت از ا

 .یدینپوش یگرون نیمون کت وشلوار به ا یواسه عروس یگرون،حت یلیخ نیا _
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 اصرار کردم  قبول نکرد. یهرچ د،ی:آفرت خرکردگفتیرنگش  را محکم م یکه گره کراوات مشک یدر حال 

نام  نیا دنیبود از شن یفرار شیو گوشها کردیرا احساس م یوانگیبه مرز د دنید،رسیخط کش شیشانیپ یرو اخم

که پوشش همسرش را  ینسبت به دختر کردیاحساس خطر م دیو نبا شدیتکرار م شیاز زندگ یکه مدام در گوشه ا

 انتخاب خود قرار داده بود؟ ریهم تحت تاث

راه اتاق خواب را  یعکس العملش  با دلخور دنید ینگاه منتظر مسعود برا ریمبل انداخت وز یقفل شده را رو یگوش

 گرفت. شیدر پ

ساده  یموها یورنگ را هم ر دیشد و شال سف دشیانتخاب پر ترد دیسف یها کهیبلند با اپل یمجلس یمشک یمانتو

انتخاب پوشش  یتمام تالشش را برا نکهی.به رغم اشدیبا مسعود هماهنگ م نگونهیو جمع شده اش انداخت. حداقل ا

 یکرده بود.دستش را رو یرا هم همراه نهیاش در ا هنکرده  وبازتاب چهر شیرها یو ظاهرش به کار برده باز هم نگران

 بزرگ مسعود پر شده بود. کلیتاق خواب رفت که با قد بلند و هو به سمت چهارچوب باز ا دیگونه داغش کش

 چطور شدم؟_

  یشگیاو را برانداز کرد.طبق روال هم یرنگش جا داد و با دقت سرتاپا یرا وسواس گونه درون پاکت صورت دعوتنامه

 صورتش نامناسب بود. یرو شیمناسب و ارا شیلباس ها

 چطورشدم؟ ینگفت_

اظهار نظرش موجب  نکهیاز ا دیترسیضرب گرفت و گوشت لبش را از درون گاز گرفت.م شیران پا یرو انگشتانش

 شود. میسوتفاهم مر

 .یگرفتیکمک م یکیصورتت از  شیکاش واسه ارا یا یول یخوب شد_

 چهار چوب گذاشت و با حرص گفت: یکف دستش را رو 

 بشم. یزیباعث خجالت و ابرور خوامیبهتره نم امیداره؟اصالخودت تنها برو، من ن یچه مشکل شمیمگه ارا_

 یرا به خوب شینق زدنها توانستیم گریعکس العمل را از او داشت،بلند شد و به سمتش رفت د نیا انتظار

 زد و او را درون اغوشش جا داد. یبشنود،لبخند کمرنگ

 .رمیجا نم چیبدون خانومم ه زم،منیعز هیچه حرف نیا_
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بخار نشسته به حرکت در  نهیا یحوله کوچک را دور کمرش بست وکف دستش را همانند برف پاک کن رو نیآرژ

 نهیرا از باکس کنار ا ویافترش رفت،یفرو م نهیو در قاب ا خوردیان سُر م زیاورد،قطرات اب اشک وارانه از سطح ل

 یریلتهاب بعد از اصالح جلوگو ا یتا از خشک دیپوست صورتش مال ی.کف دستش پمپ کرد و رودیکش رونیب

به قعر انعکاس  قشیوجودش را کاست،نگاه عم یاز داغ یزیو درصد ناچ دیپوستش دو ریدر ز یکند،حس خوب خنک

 .دیکشیوجودش را به رخ م یدگرگون نهیچشمان روشن خود در ا

 دنشیسمت مبل رفت،با د به سیخ ییکند و با قدمهاخروج بخار را فراهم  ریباز رها کرد تا مس مهیرا ن سیسرو در

 متعجب شد.

 ؟یاماده بش یریپس چرا نم یبهبدمگه تو پرواز ندار_

 .دیکش شیها هیوشامپو او را به ر ویافترش یوعطر خوش بو دیرا باال کش تنش

 .رمیم گهید قهیچند دق _

مو را  یبازتاب چهره اش هدف گرفت به سمتش رفت و اسپر یکنسول را برا یلیمستط نهیبار نگاهش ا نیا

در حال جزر  یایبه او دست داد...همانند در یبیچشم دوخت و حس غر نهیبرداشت،مردد به سه رخ اشفته بهبد در ا

 .شدیم نییو مد مدام دلش باال و پا

 .دیجدا و به تن کش یدو طرفه دکمه دار را از چوب لباس یرنگش را بست و کت مشک یسورمه ا راهنیدکمه پ نیاخر

 ؟یکراوات چ_

 کرد و به سمت بهبد برگشت. نهیبه ا پشت

 .دهیبهم دست م یحوصله شو ندارم احساس خفگ_

در ان کت  شیشد.شانه ها دهیاز دوطرف ستون پشتش شد ونگاهش موشکافانه به سمت ظاهراو کش دستانش

 .شدیتر نشان داده م ضیمارکدار عر

 لب غُر زد. ریز

 شعهور جذاب. یب_



 آفرت

239 
 

 یکه به سمت جعبه ساعت مچ یمخصوص بهبد صورتش را اشغال کرد و در حال دیو تمج فیتعر نیاز ا یبزرگ لبخند

 گفت: رفتیشکلش م یمربع

 .ینداد قتیحق نیجذاب بودم منتها تو تن به باور ا شهیمن هم_

 کرد. کیخورد و چشمانش را بار یگره محکم شیابروها نیماب

 بده... تتیهورمونهات رو به شخص تیاز اون ظرف کمیالمصب  ؟خوبیجنبه ا یب نقدریچرا ا_

 نک انگشت سبابه اس گوشه لبش را خاراند. با

 .گهیربط نم یهم ب یادیآفرت ز یول _

 .کردیمسلح اش را اماده حمله م یگوشها یا ندهیتلفظ نام آفرت از زبان هر گو یاوا

 کدوم آفرت؟_

 گفت: طنتیرا باال داد و با ش شیابروها

 آفرت ما نه شما._

 .دیبه مچ دست و گردنش پاش فیادکلن را برداشت و چند پ  شهیلب روانه اش کرد و ش ریز یا مسخره

 .دیتفاوت پرس یب

 گه؟یم یچ_

 .یهست ییکایامر یگرهایاز باز یکی هیشب_

 باال رفت. دادیاجازه م شیشانیکه پهنه پ ییتا جا شیتعجب به خود گرفت و ابروها لیبه جز صورتش شما جز

 ده؟یمنو کجا د _

 توپ خنده اش شود. کیهم فشرد تا مانع شل یرا محکم رو شیبهال

پر رونق  یلیبازار جذب جنس مخالفت خ کنم،امشبیم دییمدل مو و لباسها منم حرفشو تا نیبا ا ی،ول دونمینم_

 واسه من. ریروخدا چندتا شماره اضافه ام بگ شه،تویم
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 اش را صاف کرد. دهیهفت تَرَک تمام چرمش را گره زد و قامت خم یکفشها بند

کار  طهیوارد ح مویزندگ یمن روابط شخص یدیغلط ها کردم ،تو هنوز نفهم نیوقت کار از ا یخفه شو،من ک_

 کنم؟ینم

 را درآغوش گرفت. نیآرژ رانهیبلندشد و غافل گ 

 افتاده؟ یشوک زده گفت:اتفاق  

 .دیرسیبه پارچه نرم کت خفه به گوش م شیبرخورد لبها لیبه دل شیصدا

جونت  زیسقوط کرد و من رو، عز مایهواپ دیشا ونیچرخ کام ینکرده،زبونم ال ییگفتم خدا رمیه داداش دارم من_

 .یاز دست داد شهیهم یرو،دردانه قلبت رو برا

 در جدا کردن بهبد از اغوشش داشت. یسع یفشار کم با

 .شهیبرو کنار لوس نشو،موهام خراب م_

خورد شد،ازم  ،اعصابتی...اگه ناراحت شدیکه بشه تو داداش من یهر چ نیگفت:آرژ یگرفت وباحالت جد فاصله

 قهر نکن باشه؟ یبزن ول ینداره. اصال خواست یبیع یخونم رو کرد ختنیو قصد ر یمتنفر شد

به رنگ  ختهیکرد و موشکافانه به چشمان آو زینداشت چشمانش را ر یحرفها با شناختش نسبت به بهبد همخوان نیا

 دوخت. اوچشم ینگران

 ؟یباف یبه هم م هیچرت و پرت ها چ نی؟ایشد وونهید _

 .دیو پوش دیکش رونیب یرا از طبقه دوم جا کفش شیرفت وکفشها یسمت خروج به

 باز در گفت: یفضا نیرنگ سالن را باز کرد و پشت به او ماب رهیت یچوب در

 هفته بعد خدا حافظ. ،تایریگینکش بو م گارهمیتو باز نذار، س رهنیپ یاون دکمه باال _

 شده بود. شیزیچ هی نیشانه باال انداخت وگفت ا  یدیق یدر و گم شدن بهبد پشت ان با ب دنیبر هم کوب با
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 یبلند و سرمه ا راهنیبه شکل پروانه پشت سرش جمع کرد، پ یا رهیرا  باگ شیطرف از فر درشت موها کی آفرت

 یطوس یرا پوشش داد. لنزها شیاز موها یمیلباس ن رهمرنگیشال حرو  دیان را پوش هیدر حاش یرنگ با نوار نقره ا

 بود. دهکننده کر رهیاو را خ شهیاز هم شیچهره اش ب شیارا تیدر تم ال

کرد،بهتر از ان  یموشکاف نانهیزبیرا ر نهیدر ا رشیتمام قد سه گوشه اتاق خواب فاصله گرفت و انعکاس تصو نهیا از

 .دیدیساده  گذشته اش م تیمسعود او را متفاوت با شخص دیامشب با کردیشده بود که فکرش را م یزیچ

 تنش کرد. همانانیتمام م یان تعهد داشت را با دست و دلباز یکه پوستش به بو یاز ترک اتاق عطر قبل

و هنگام خروج  دیلباسش پوش یساده و جلو باز را رو یسورمه ا یمادر وخواهرش مانتو یها فیدر مقابل تعر 

 به داشتنش. کردیکه افتخار م یگرفت از پدر یاش بوسه ا یانشی،پ

 گانیفصل اول...سارا را انیپا

 

 

 آفرت و آتش جدال

  

 

 

 از بزرگترین سایت فروش رمان های مجازی و چاپ شده هم دیدن فرمائید

/https://www.shop.romankade.com 

 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

https://www.shop.romankade.com/
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 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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